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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. 

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 2018 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 582 Rady Miasta     

Konina z dnia 25 października 2017 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 2018 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 2017 r., poz. 1463); 

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

wodnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 656); 

4)  Uchwale Nr 368 Rady Miasta Konina z dnia 28 września 2016 r. oraz Uchwale                 

Nr 771 Rady Miasta Konina z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia warunków                 

i trybu finansowania rozwoju sportu przez miasto Konin; 

5) Uchwale Nr 583 Rady Miasta Konina z dnia 25 października 2017 r. w sprawie Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2018 r.; 
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6) Uchwale Nr 226 Rady Miasta Konina z dnia 25 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  

publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2018 r., poz. 450 ze zm.); 

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

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy; 

3)     NGO – ang. non-government organization, skrót określający organizacje pozarządowe; 

4)     zadaniach publicznych – rozumie się przez to zadania określone w art. 4  ust. 1 ustawy; 

5)  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  2018 rok; 

6)   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; 

7)    mieście – rozumie się przez to miasto Konin; 

8)   Urzędzie Miejskim – rozumie się przez to Urząd Miejski w Koninie.  
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I. Przygotownie projektu Programu Współpracy 

 

Program na rok 2018 określał główne założenia współpracy miasta z organizacjami  

pozarządowymi. 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 trzeciego 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 Urzędu Miejskiego w Koninie oraz jednostek 

współpracujących z organizacjami pozarządowymi przy wsparciu Konińskiej Rady Działalności 

Pożytku na bazie programów z latach poprzednich. 

 

 

 

II. Konsultacje i uchwała Programu Współpracy 

 

Realizując obowiązek ustawowy, w dniach od 1 czerwca do 31 lipca 2017 r. 

przedstawiono 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 2018. 

 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 i uwag od     

podmiotów uprawnionych, czyli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów  

prowadzących działalność pożytku publicznego. 

Informacja o trawających konsultacjach zamieszczona zostałana na stronie internetowej 

www.konin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń znajdującej się                

w siedzibie Urzędu Miejskiego. Uwagi można było zgłaszać przy pomocy formularza uwag                   

w formie elektronicznej lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Odbyły się także dwa otwarte 
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spotkania konsultacyjne, w których uczestniczyli przedstawicielie organizacji pozarządowych 

oraz Urzędu Miejskiego. Pełne sprawozdanie z przebiegu konsultacji wraz ze zgłoszonymi    

uwagami  i opiniami podane zostało do wiadomości publicznej. 

Po zakończeniu konsultacji oraz przeanalizowaniu uwag i opinii, jakie wpłynęły                 

w odpowiedzi na konsultacje, dokument  skierowano do  Rady Miasta Konina w celu podjęcia 

stosownej uchwały. Dnia 25 października 2017 r. Rada Miasta Konina, uchwałą nr 582 przyjęła      

Program Współpracy Samorządu Miasta Konina z Organizacjami Pozarządowymi oraz              

podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolon-

tariacie na 2018 rok stanowiący istotny element lokalnej polityki  społecznej i finansowej miasta 

Konina. 

 

 

 

III. Realizacja celów wyznaczonych w Programie Współpracy Samorządu Miasta  

Konina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  

działalność pożytku publicznego na 2018 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.  

Oceniając  rezultaty  współpracy  finansowej  samorządu  miasta  Konina  z  podmiotami 

pozarządowymi  zauważyć można: 

 21,3 % więcej ogłoszonych otwartych konkursów ofert w stosunku do 2017 r., 

 2,6 %  mniej ofert jakie wpłynęły w ramach otwartych konkursów ofert, 

 1,1% więcej zawartych umów w ramach otwartych konkursów ofert w stosunku 

do 2017 r., 

 41,7% więcej ofert w ramach trybu pozakonkursowego w stosunku do 2017 r., 

 43,8% więcej umów w ramach trybu pozakonkursowego w stosunku do 2017 r., 

 9% wyższy wkład własny finansowy podmiotów realizujących zadania                     

publiczne w  stosunku do 2017 r. 

 12 % wyższy wkład własny osobowy podmiotów realizujących zadania                       

publicznie w stosunku do 2017 r. 
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  97.183 odbiorców zadań publicznych realizowanych przez organizacje                           

pozarządowe. 

 

 

IV. Finansowe formy współpracy  

 

Jednostki samorządu terytorialnego są odpowiedzialne za zadania, które zwane są          

zadaniami publicznymi. Katalog zadań publicznych określony został w art. 4 ust. 1 ustawy              

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Samorząd może zlecić wykonanie tych 

zadań organizacjom pozarządowym. W tym celu ogłaszane są otwarte konkursy ofert lub                    

zadania zlecane są do realizacji w trybie pozakonkursowym. W obu trybach zadania mogą być                    

zlecane w formie wsparcia (gdy wymagany jest wkład własny organizacji) lub powierzenia  

(gdy realizacja jest w całości fiansowana z budżetu miasta Konina). 

Zgodnie z Programem na realizację zadań publicznych w 2018 r. zabezpieczono środki                 

w wysokości do 8.413.860 zł. Kwota faktycznie przekazanych dotacji wyniosła                  

8.314.113,48 zł, z czego nastąpił zwrot w kwocie 6.113,28 zł z tytułu niewykorzystania dotacji. 

Kwota przekazaych dotacji była wyższa w odniesieniu do poprzedniego roku o 8,4%  (wykres 

1).  
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Wykres 1.  Wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych                   
w latach 2014-2018  
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Podział budżetu dotacyjnego pomiędzy poszczególnymi wydziałami Urzędu Miejskiego                        

w Koninie jak co roku był dość zróżnicowany, szczegółowe dane zawiera wykres 2. 
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Wykres  2. Podział środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym przez poszczególne Wydziały 
Urzędu Miejskiego w latach 2015-2018 

 

 

 

W minionym roku organizacje pozarządowe realizowały zadania publiczne w 14 obszarach  

pożytku publicznego (tabela 1). 
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Lp. 
Nazwa obszaru  pożytku               
publicznego 
 

 
Przyznana    

kwota  
dotacji w  
2015 w zł 

 
 
 

Przyznana  
kwota 

 dotacji w  
2016 w zł 

 
 

 
 

Przyznana  
kwota 

dotacji w 
2017 w zł 

 

 
 

    
  Przyznana 
    kwota 
  dotacji w 
  2018 w zł 
 

 

1 

 
Pomoc społeczna, w tym              
pomoc rodzinom i osobom  
w trudnej sytuacji  życiowej  
oraz wyrównywanie szans           
tych rodzin i osób 

 

1.642.642,10 1.810.300 1.889.228,76 1.880.000 

2 

 
Działalność na rzecz osób       
niepełnosprawnych 

 

520.971,30 776.310,12 810.142,19 
 

1.021.842,48 
 

3 
 

Ochrona i promocja zdrowia 
 

- - 20.000 84.500 

4 

 
Przeciwdziałanie  
uzależnieniom                               
i patologiom społecznym 
 

986.000 986.310,36 1.171.000 
 

1.274,200 
 

5 
Działalność na rzecz osób w 
wieku emerytalnym 

- 5.306 73.210 
 

89.990 
 

6 

 
Kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa                  
narodowego 
 

85.000 86.000 91.765,03 138.000 

7 
 

 
Wspieranie                                 
i upowszechnianie kultury      
fizycznej 

 

2.546.305,31 2.513.502,05     3.024.896,25 3.222.000 

8 

 
Ekologia i ochrona               
zwierząt oraz ochrona                
dziedzictwa                          
przyrodniczego 

 

 
282.000 

 
286.866,96 

 
 

359.000 
 

 
329.000 

9 

 
Turystyka                                     
i krajoznawstwo 

 

91.000 96.500 91.895,32 70.000 

10 

 
Ratownictwo i ochrona           
ludności 
 

 

- - - 50.000 

     11 

 
Działalność wpomagająca     
rozwój wspólnot                         
i społeczności loklanych  

 

40.000 38.100 82.010 78.555 
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12 
 
 

Udzielanie nieodpłatnej             
pomocy prawnej oraz               
zwiększanie świadomości          
prawnej społeczeństwa 

- 59.946 60.726 60.726 

13 
 

Nauka, szkolnictwo                  
wyższe,  edukacja, oświata i 
wychowanie 

- - - 

 
5.300 

 
 

     14 
 
 

 
Podtrzymywanie                           
i   upowszechnianie                  
tradycji narodowej,                
pielęgnowanie polskości oraz 
rozwój świadomości                    
narodowej, obywatelskiej            
kulturowej 

 

- - - 10.000 

 
     15 

 
 

 
Działalność wspomagająca   
rozwój gospodarczy,                   
w tym rozwój                           
przedsiębiorczości 
 

125.000 - - - 

RAZEM 6.318.918,71 6.659.141,49 7.673.873,55 8.314.113,48 

Tabela 1. Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom w obszarach pożytku publicznego                      
w latach 2015-2018  
 
 

 

W mininym roku w ramach umów wieloletnich realizowane były także liczne zadania                   

publiczne, na które wydatkowano łącznie  środki w wysokości 1.138.845, 00 zł ( tabela 2). 

 

 
Lp. 

 
Tytuł zadania wieloletniego 
 

 
Kwota dotacji w 2018 r.  

 
1. 

 
Organizacja koncertów z cyklu ,,Muzyka w Ratuszu” na lata 2018-2020 
 

 
25.000 zł 

 
2. 

 
Międzynarodowy Kurs Muzyczny im. W. Friemanna dla                           
Altowiolistów, Kontrabasistów i Puzonistów  na lata   2018-2020 

 
25.000 zł  

 
3. 

 
Festiwal Bluesonalia  na lata 2018-2020 
 

 
40.000 zł  

 
4. 

 
Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt na lata  2017-2019 
 

 
310.000 zł  

 
5. 

 
Prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych na lata 2016-2018 
 

 
50.000 zł  
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6. 

 
Prowadzenie noclegowni i schroniska dla bezdomnych na lata                 
2016-2018 
 

 
330.000 zł 

 
7. 

 
Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego – 
Rodzinny Dom Dziecka na lata 2016-2018 
 

 
200.000 zł 

 
8. 

 
Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego na 
lata 2018-2020 
 

 
85.000 zł 

 
9. 
 
 

 
Klub wsparcia rodziny  z dzieckiem z niepełnosprawnością na lata 2017
2019 
 

 
60.000 zł 
 
 

 
10. 

 
Podwórko nasza wspólna przestrzeń  na lata 2018-2019 

 
13.845 zł 

Tabela  2.  Zadania publiczne realizowane na podstawie umów wieloletnich w 2018 r.   

 

Oprócz dotacji, przekazywanych w ramach otwartych konkursów ofert i małych grantów        

z budżetu miasta Konina  zgodnie z art. 10 b ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawych przekazano dotacje celowe na dofinansowanie            

działalności czterech warsztatów terapii zajęciowej w łącznej wysokości 336.910,68 zł,                            

dofianansowanie stanowiło 14% całkowitej kwoty utrzymania wasztatów. W placówkach         

przebywało łącznie 127 uczestników, z czego 9, to uczestnicy, bedący mieszkańcami powiatu             

konińskiego, gdzie powiat odpowiednio partycypował w dofinansowaniu uczestników, będących 

jego mieszkańcami. Podział dotacji  przestawiał się następująco: 

 

 Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Fundację Mielnica – 145.906,20 zł; 

 Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  

Niepełnosprawnych Intelektualnie Koło w Koninie – 76.932,36 zł; 

 Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział  

Powiatowy w Koninie – 42.445,44 zł; 

 Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom 

Chorym Psychicznie – 71.626,68 zł. 

 
Opłacono również składki członkowskie Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w wysoko-

ści 7.508,00 zł, Lokalnej Organizacji Turystycznej Marina w kwocie 11.301,30 zł oraz Klaster 

„Szlak Piastowski w Wielkopolsce” w kwocie 2.823,00 zł. 
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1.      Otwarte konkursy ofert     

 

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

Ogółem w 2018 roku na zadania realizowane w ramach otwartych konkursów ofert wydatkowa-

no środki finansowe w wysokości  7. 787.211, 80, co stanowiło 93,7  % budżetu dotacyjnego. 

W zakresie współpracy finansowej w 2018 roku: 

 ogłoszono 40 otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych; 

 w ramach otwartych konkursów wpłynęło 109 ofert na realizację zadań publicznych; 

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

               publicznych; 

 organizacje pozarządowe były realizatorami zadań w 14 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 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. 

 

Szczegółowe dane, dotyczące otwartych konkursów ofert przeprowadzanych w ostatnich 

czterech latach przez poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego w Koninie przedstawia                       

wykres  3. 
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Wykres  3. Liczba  otwartych  konkursów  ofert  ogłaszanych  przez  poszczególne  wydziały  Urzędu  Miejskiego   
 współpracujące z organizacjami pozarządowymi w latach 2015-2018 
 
 
 

 

 

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 składając ofertę  muszą łącznie spełnić następujące warunki:  

 wysokość dofinansowania zadania publicznego 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 uproszczonym nie może przekroczyć kwoty 20.000,00 zł w danym roku  

kalendarzowym. 

 

    W 2018 roku w procedurze pozakonkursowej wpłynęły łącznie 34 oferty na realizację zadań  

publicznych, w tym z 23 organizacjami podpisano umowy. Umowy zawarto na łączną kwotę 

189.991,00 zł, z czego nastąpił zwrot  w wyskości 70,98 zł z tytułu niewykorzystania dotacji. 
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Lp. Nazwa obszaru pożytku publicznego Liczba zawartych   

umów 

Przyznana dotacja  

1. Działałalność wspomagająca 

rozwój wspólnot i społeczności 

loklanych 

4 34.710 zł 

2. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 

oświata i wychowanie 

1 5.300 zł 

3. Działaność na rzecz osób w wieku 

emerytalnym 

1 9.990 zł 

4. Przeciwdziałanie uzależnieniom 

i patologiom społecznym 

1 5.200 zł 

5. Działalność na rzecz osób 

niepełnosprawych 

12 100.791 zł 

6. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 

dziedziedzictwa przyrodniczego 

1 10.000 zł 

7. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji  

narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

 rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej    i 

kulturowej 

1 10.0000 zł 

8. Wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej 

2 14.000 zł 

Razem 23 189. 991 zł  

Tabela 3. Małe granty w 2018 roku z podziałem na obszary pożytku publicznego 

 

Rok Złożone oferty Podpsiane umowy  Przyznane dotacje 

2015 15 14 99.000,00 zł 

2016 24 17 99.000,00 zł 

2017 24 16 142.559,20 zł 

2018 34 23 189.991,00 zł 

Tabela 4.  Małe granty w latach 2015-2018 
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Dane jednoznacznie pokazują, że z roku na rok zwiększa się zainteresowanie organizacji 

trybem uproszczonym. Składnie wniosków w omawianym trybie ułatwiła także zmiana                          

rozporzadzenia w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sparawozdania                    

z realizacji zadania publicznego, która jeszcze bardziej uprościła wzory wymaganych                        

dokumentów.  

 

 

V. Pozafinansowa forma współpracy  

 

1.   Honorowe patronaty Prezydenta Miasta Konina   

 

Jak co roku organizacje pozarządowe były organizatorami licznych wydarzeń,             

odbywających się na terenie miasta Konina i kierowanych do jego mieszkańców. W 2018 roku 

aż 52 z nich objęto honorowym patronatem Prezydenta Miasta Konina.  Udzielenie  patronatu 

miało służyć podniesieniu rangi przedsięwzięcia, przyczynić się do promocji miasta                             

i integracji jego mieszkańców oraz przysłużyć się rozwojowi inicjatyw społecznych, kultural-

nych, ekonomicznych, naukowych, gospodarczych i sportowych. Wyróżniane inicjatywy              

i wydarzenia, to m.in.: konferencje naukowe, zawody sportowe, wydarzenia  rekreacyjne,         

prozdrowotne, jubileusze itp. 

 

 

2.  Wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działalności  

 

Strona internetowa miasta Konina www.konin.pl oraz Biuletyn Informacji Publicznej,  

to źródło istotnych informacji kierowanych do organizacji pozarządowych. Na stronie oraz                   

w BIP publikowane były m.in.: ogłoszenia o otwartych konkursach ofert oraz ich                         

roztrzygniecia, informacje o dostępnych środkach finansowych udzielanych w trybie                            

pozakonkursowym. Zamieszczany był również Program Współpracy oraz sprawozdania z jego 

realizacji. Na stronie znaleźć można było także zakładkę dedykowaną organizacjom                         

pozarządowym, zawierającą aktualne ogłoszenia dla NGO (informacje o szkoleniach,             

wydarzeniach, konkursach), infografiki, poradnik ngo.pl, mapę zasobów czy bazę danych            

lokalnych organizacji pozarządowych. Strona internetowa miasta, to także przestrzeń dla        

podmiotów pozarządowych, w której organizacje zamieszczały informacje o podejmowanych  

inicjatywach i działaniach. 
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3.       Przedsięwzięcia i inicjatywy na rzecz i we współpracy z trzecim sektorem 

 

3.1.  Centrum Organizacji Pozarządowych  

Centrum Organizacji Pozarządowych (COP), znajdujące się przy ul. 3 Maja 1-3              

w Koninie, to przestrzeń dla organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych                                       

i nieformalnych. Centrum zapewnia wsparcie infrastrukturalne poprzez użyczenie lokalu,                  

użyczenie adresu do korespondencji czy siedziby organizacji. W COP swoją siedzibę mają          

także: Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Powiatowa  Społeczna Rada ds. Osób 

Niepełnosprawnych oraz Rada Seniorów Miasta Konina. Na przestrzeni pięciu lat,                       

tj. od  roku 2014 do 2018, 107 podmiotów zawarło umowy użyczenia COP i aktywnie korzysta  

z jego zasobów.  

W roku 2018 roku w Centrum Organizacji Pozarządowych odbyły się 373 wydarzenia, 

których inicjatorami były m. in.: organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i pomocowe oraz  

jednostki  organizacyjne Urzędu Miejskiego. Wydarzeniami tymi były m.in.:  

- walne zebrania NGO, 

- posiedzenia komisji rewizyjnych, 

- konferencje prasowe,  

- wizyty studyjne, 

- szkolenia kierowane do NGO, 

- szkolenia tematyczne organizowane przez NGO, 

- dyżury pomocowe lokalnych NGO, 

- warsztaty i inne aktywności lokalnych NGO, 

- dyżury Rady Seniorów, 

- spotkania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, 

- spotkania Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 

- spotkania Młodzieżowej Rady Miasta Konina, 

- spotkania Zespołu Koordynująco-Monitorującego Koniński Budżet Obywatelski, 

- maratony pisania wniosków do Konińskiego Budżetu Obywatelskiego, 

-  dyżury  przedstawicieli Urzędu Skarbowego, 

-  otwarte spotkania w ramach konsultacji społecznych dla mieszkańców miasta Konina. 
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3.2.  Dzień Wolontariusza 

 

W minionym roku po raz          

kolejny odbył się konkurs                            

Wolontariusz Roku, mający na celu                       

uhonorowanie i zwrócenie uwagi                  

na lokalnych wolontariuszy,                   

działających  na rzecz innych.                 

W ramach konkursu do Urzędu                

Miejskiego wpłynęło 16 zgłoszeń                 

od organizacji pozarządowych,                

szkół,  instytucji współpracujących z                        

wolontariuszami 

oraz od grup 

mieszkańców.   

W wyniku                 

głosowania               

Wolontariuszem 

Roku została 

Pani Beata                

Piskorz, współ-

pracująca z                      

Towarzystwie Inicjatyw Obywatelskich w Koninie,  zaangażowana w działalność profilaktyczną 

oraz wsparcie i pomoc uczniom Zespołu Szkół  Centrum  Kształcenia Ustawicznego.                        

Równoległe do konkursu Wolontariusz Roku Konińska Rada  Działalności Pożytku Publicznego 

przeprowadziła konkurs ,,Przedsiębiorca z Sercem”, gdzie laureatem została  Spółdzielnia                  

Socjalna ,,Spectrum” oraz konkurs ,,SuperNOVA”, gdzie wyróżniono Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób z Autyzmem ,,Gepetto”. Uroczyste spotkanie z wolontariuszami odbyło się 6 grudnia       

2018 r.  w Młodziezowym Domu Kultury w Koninie, które uświetnił wystep młodych artystów 

ze Szkoły Podstawowej w Liścu Wielkim oraz zespołu ,,Wojownicy Światła”  z Młodzieżowego 

Domu Kultury. 
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3.3.   Kampania 1 %                              

  

W 2018 roku kontynuowano kampanię  ,,Bądź lokalny zostaw 1% w Koninie”,                       

której celem było zachęcenie mieszkańców miasta Konina do przekazania 1% podatku                     

dochodowego za 2017 rok na rzecz konińskich organizacji pozarządowych, posiadających status 

organizacji pożytku publicznego. W ramach kampanii rozmieszczono m.in. banery                 

promujące kampanie, odbyły się         

dyżury pracowników Urzędu                   

Skarbowego w Koninie,  pomagających  

w  rozliczeniu PIT, zorganizowano  

konferencję prasową i spotkania            

z mediami. Z danych uzyskanych          

z Urzędu Skarbowego w Koninie        

wynika, że w minonym roku zostało 

wspartych 20 organizacji pozarządowych z 23 uprawnionych posiadających  status organizacji 

pożytku publicznego na łączną kwotę 208.988, 80 zł (tabela  5). 

 

 

Lp. Nazwa NGO Numer KRS Kwota z 1% podatku za                

2017 r. w zł. 

1 Bank Żywności w Koninie 0000055996 2.929,20 

2 Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka                       

”Podaj  Dalej” 

0000197058 46.128,40 

3 Fundacja Mielnica 0000035780 41.111,30 

4 Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży 

„Otwarcie” 

0000271226 43.228,70 

5 Fundacja Przyjaciół Zdrowia 0000222401 9.725,20 

6 Fundacja „Wiosna w sercu” 0000311221 491,70 

7 Klub Sportowy „Copacabana” 0000428533 1.497,90 

8 Konińska Fundacja Kultury 0000232242 7.549,90 

9 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób              

Niepełnosprawnych Intelektualnie Koło                  

w Koninie 

0000023543 2.478,90 

10 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego  0000051385 12.851,70 

11 Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej               

„Młodzi Aktywni” 

0000342124 9.781,10 

12 Stowarzyszenie Domów Pomocy Społecznej      

„Pomoc” 

0000225992 1.944,80 

13 Stowarzyszenie Helianthus 0000355951 6.362,00 
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14 Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom                

Chorym Psychicznie 

0000074517 4.517,40 

15 Stowarzyszenie „Razem Damy Radę” 0000321776 5.317,70 

16 Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich 0000051072 3.136,50 

17 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział                     

Powiatowy w Koninie 

0000429483 4.843,00 

18 Towarzystwo Samorządowe  w Koninie 0000031926 3.718,60 

19 Klub Żeglarski przy Kopalni Węgla Brunatnego 

,,Konin” 

0000168252 1.209,50 

20 Stowarzyszenie Dla Dobra Dziecka  0000519357 165,30 

 Łączna kwota  208.988,80 

 

 

 

 

 

3.4. Konkurs Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa 

 

W 2018 roku odbyła się VI edycja konkursu mikrodotacyjnego Wielkopolska Wiara      

Aktywnie Działa, realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju                       

Inicjatyw Obywatelskich PISOP, będącego operatorem środków Funduszu Inicjatyw            

Obywatelskich. Celem konkursu było zwiększenie zaangażowania obywateli i młodych              

organizacji pozarządowych w  rozwiązywanie lokalnych problemów, podejmowanie                    

inicjatyw na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnej w Wielkopolsce,                                   

z uwzględnieniem działań na rzecz wzrostu zaangażowania obywateli w życie publiczne.                      

W minionym roku w ramach konkursu złożono 233 ofert z czego 80 otrzymało                            

dofinansowanie na kwotę 330.239,94 zł. 11 ofert realizacji zadań, które dofiansowano                      

w ramach konkursu pochodziło z powiatu konińskiego, 4 z nich, to projekty zrealizowane          

w mieście Koninie na łączną kwotę 19.456 zł (źródło: Centrum PISOP).  
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3.5.  Generator  eNGO 

 

Generator wniosków eNGO                    

to platforma ineternetowa wprowdzona 

przez miasto Konin pod koniec 2018 r., 

której celem było usprawnienie procesu 

skadania ofert oraz rozliczania dotacji.                    

Przyjęte narzędzie umożliwiło także 

wyeliminowanie błędów formalnych                     

i rachunkowych często popełnianych przez 

organizacje pozarządowe przy składaniu 

ofert i sprawozdań z realizacji zadań w formie tradycyjnej. W grudniu w Młodzieżowym 

Domu Kultury w Koninie odbyło się szkolenie przybliżające działanie  platformy, w którym 

licznie uczestniczyli przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych.  

      

 

 

 

 

 

 

 



 22

 

VI.  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 trzecim 

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 

Według dostępnych rejestrów liczba organizacji pozarządowych działających na terenie        

miasta Konina jest dość różna. I tak według danych (stan na 31.12.2018 r.):  

- Krajowego Rejstru Sądowego (rejestr ten nie obejmuje organizacji kościenych oraz          

stowarzyszeń zwykłych) w Koninie zarejestrowanych było 257 organizacji pozarządowych, 

- bazy danych dostępnej na stonie www.konin.pl w Koninie zarejestrowanych było 156               

podmiotów, 

- Wydziału Spraw Obywatelskich  w Koninie zarejestrowanych było 255 podmiotów, w tym: 

  19 klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej; 

 18  uczniowskich klubów sportowych; 

 166 stowarzyszeń KRS; 

 7 stowarzyszeń zwykłych; 

 44 fundacje. 

 

 Podsumowując, można przyjąć, że średnio 70% spośród wymienianych powyżej  aktywnie 

działa. Pozostałe zawiesiły, bądź zakończyły działalność, nie przeprowadzając jednak procesu          

formalnej likwidacji.   

      Ponadto 23 organizacje pozarządowe posiada status pożytku publicznego                      

i uprawnionych jest do uzyskania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r.                 
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Wśród uprawnionych wymienić można: 

1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło             

w Koninie, 

2. Towarzystwo Samorządowe w Koninie, 

3. Fundacja Mielnica, 

4. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów w Koninie; 

5. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, 

6. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Koninie, 

7. Bank Żywności w Koninie, 

8. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie w Koninie, 

9. Klub Żeglarski przy Kopalni Węgla Brunatnego ,,Konin”,  

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

11. Fundacja Przyjaciół Zdrowia, 

12. Stowarzyszenie Domów Pomocy Społecznej ,,Pomoc”, 

13. Konińska Fundacja Kultury, 

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

15. Fundacja ,,Wiosna  w Sercu”, 

16.  Stowarzyszenie ,,Razem Damy Radę”, 

17. Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej ,,Młodzi-Aktywni”, 

18. Stowarzyszenie ,,Helianthus”, 

19. Klub Sportowy Copacabana Konin, 

20. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie, 

21. Stowarzyszenie Sympatyków Kochanowskiego, 

22. Stowarzyszenie Muzyczny Konin, 

23. Stowarzyszenie Dla Dobra Dziecka. 

 

 

 

2. Komórki organizacyjne  Urzędu Miejskiego w Koninie 

 

Ważną rolę we współpracy z trzecim sektorem pełnią komórki organizacyjne Urzędu 

bezpośrednio współpracujące z organizacjami pozarządowymi. W 2018 roku były to: 

  Wydział Spraw Społecznych, 

  Wydział Kultury, 
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 Wydział Sportu i Turystyki, 

  Wydział Rozwoju Gospodarczego, 

  Centrum Organizacji Pozarządowych, 

  Wydział Gospodarki Komunalnej, 

  Wydział Spraw Obywatelskich. 

 

 

 

3.           Zespoły doradczo - opiniujące  

 

Na podstawie rocznego i wieloletniego programu współpracy Prezydent Miasta Konina  

powoływał zespoły doradcze i opiniujące, w skład których wchodzili  m.in. 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; 

 ocena ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert; 

 wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działania i podejmowanie 

współpracy w celu ich zharmonizowania. 

 

Przedstawiciele trzeciego 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; w komisjach: Rozwiazywania Problemów                         

Alkoholowych dla Miasta Konina, Miejskiej Komisji Wyborczej Konińskiego Budżetu                          

Obywatelskiego na 2019 r.; zasiadali także w zespołach: Koordynująco - Monitorującym         

Koniński Budżet Obywatelski na 2019 rok oraz Miejskim Zespole Interdyscyplinarnym  

ds. realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ofiar Przemocy na terenie mia-

sta Konina. 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych wchodzili również w skład komisji                        

konkursowych opiniujących i oceniających oferty złożone w odpowiedzi na ogłaszane otwarte 

konkursy ofert. Niektórzy członkowie komisji zasiadali w nich więcej niż jeden raz, biorąc 

udział w pracach komisji w kilku obszarach pożytku publicznego. Należy wspomnieć                  

o corocznym  problemie związanym z naborem przedstawicieli organizacji pozarządowych do 

komisji  konkursowych,  wynikającym z konieczności unikania konfliku interesów możliwego 
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do zaistnienia  w sytuacji oceny ofert  złożonych przez organizacje, których reprezentantami są 

członkowie  komisji.  

 

 

Powołane 
komisje 

Przedstawiciele JST Przedstawiciele NGO Liczba obszarów                  
pożytku publicznego do         
których  powołano komisje 
konkursowe 

 
7 
 

 
22 

 
20 

 
14 

Tabela 6.  Komisje konkursowe działające w 2018 r.  

 

 
 

4.           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; 

 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; 
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 opiniowanie projektów Programów Współpracy Miasta Konina z organizacjami  

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku                      

publicznego; 

 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; 

 

Konińską Radę Działalności Pożytku Publicznego (KRDPP) na lata 2017-2019 powołano           

zarządzeniem Prezydenta Miasta Konina nr 27/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w składzie: 

- przedstawiciele Rady Miasta Konina: Elżbietą Streker-Dembińska, Mirosław Bartkowiak 

- przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Koninie: Maria Cybulska i Marta Baran 

- przedstawiciele organizacji pozarządowych: Ewa Jeżak (Stowarzyszenie Koniński Kongres                    

Kobiet), Juliusz Olędzki (Koniński Klub Tenisowy), Danuta Kowalewska (Stowarzyszenie Dla       

Dobra Dziecka), Zuzanna Janaszek – Maciaszek (Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka          

,,Podaj Dalej”).  W 2018 r.  nastąpiły  3 zmiany w  składzie osobowym KRDPP, i tak                                                     

w miejsce Danuty Kowalewskiej weszła Monika Marciniak (Fundacja Aluminium) oraz                            

zmieniono skład przedstawicielski Rady Miasta Konina, gdzie wskazano dwóch nowych radnych 

tj. Jakuba Eltmana i Macieja Ostrowskiego. 

W minionym roku Rada  m.in.: 

- odbyła 10 posiedzeń (protokoły ze spotkań www.konin.pl/krdpp), 

-  kontynuowała akcję promocyjną ,,Bądź Lokalny zostaw 1% w Koninie”, 

- uczestniczyła w przygotowaniu i prezentacji organizacji pozarządowych  w czasie Jarmarku                   

Św. Bartłomieja, 

-  włączyła się w  organizację  Dnia Wolontariusza w Koninie,  

- organizowała spotkania z innymi zespołami, m.in.: z Radą Seniorów Miasta Konina,             

Powiatową Radą Seniorów, Powiatową Społeczna Radą ds. Osób Niepełnosprawnych oraz     

Młodzieżową  Radą Miasta Konina. 

 

 

 

 


