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Wstęp 
 

Zgodnie z dyspozycją art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536), który 

zobowiązuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do przedłożenia organowi 

stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania z realizacji programu współpracy 

za rok poprzedni, przedłożone sprawozdanie stanowi realizację przytoczonego zapisu ustawowego. 

  We współczesnej polityce społecznej coraz większą rolę odgrywają podmioty 

społeczeństwa obywatelskiego, a wśród nich nie działające dla osiągnięcia zysku podmioty zwane 

organizacjami pozarządowymi. Organizacja Pozarządowa –  to organizacja obywatelska, 

działająca z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego i nie dla osiągnięcia 

zysku.  

Wzajemna współpraca, kształtowana w ostatnich latach, doprowadziła do wypracowania 

określonych dobrych praktyk i wzorów umożliwiających realizacje zadań publicznych na jak 

najwyższym poziomie. 

Pozytywna sieć współpracy Miasta Konia z partnerami non-profit wypracowana została na 

podstawie wzajemnej odpowiedzialności, zaufania i dobrej komunikacji, wzmacniając tym samym 

lokalne społeczeństwo obywatelskie. Współpraca ta stała się sposobem realizacji zadań  lokalnej 

polityki społecznej w oparciu o zasady pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, uczciwej 

konkurencji i jawności. 

Współpraca samorządu Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi jest wyrazem przekonania 

władz miasta o korzyściach, płynących z realizacji różnych form współpracy dla mieszkańców 

miasta.  

 

 
I.  Tworzenie Projektu  Programu Współpracy 

 

Projekt Programu współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przygotowany 

został przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych i Organizacji Pozarządowych przy wsparciu: 

Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, wydziałów merytorycznych Urzędu 

Miejskiego w Koninie współpracujących  z Organizacjami Pozarządowymi oraz Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie jako jednostki organizacyjnej Miasta Konina. Projekt dokumentu 

powstał na podstawie programu współpracy na 2012r. z uwzględnieniem zmian wynikających z 

nowelizacji ustawy oraz dotychczasowych doświadczeń. 
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II.  Konsultacje 

 

Realizując obowiązek ustawowy, Pełnomocnik Prezydenta  ds. Osób Niepełnosprawnych                         

i Organizacji Pozarządowych w dniach od 14 do 28 września 2012r. przedstawił do konsultacji  

społecznych projekt uchwały Rady Miasta Konina w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy 

samorządu Miasta Konina z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  rok 

2013”. 

Konsultacje prowadzone były w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.                           

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowienia  uchwały Nr 795 Rady 

Miasta Konina z dnia 10 listopada 2010r. 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. 

Rozpoczęcie konsultacji ogłoszone zostało na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w serwisie 

dla Organizacji Pozarządowych, Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Konina oraz tablicy 

ogłoszeń Urzędu. Uwagi można było zgłaszać przy pomocy formularza uwag, który należało 

odesłać na adres poczty elektronicznej bjedrzejczak@konet.pl lub do siedziby Pełnomocnika 

Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego                    

w Koninie. 

W dniu 26 września 2012r. o godzinie 16:00 odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne.                    

W spotkaniu uczestniczyło 9 osób. Celem spotkania było przedstawienie głównych założeń 

projektu Programu współpracy, wprowadzonych zmian względem programu na 2012r.                          

i omówienie propozycji zmian zgłaszanych przez przedstawicieli organizacji pozarządowych.  

Do Pełnomocnika Prezydenta przed spotkaniem konsultacyjnym dodatkowo wpłynęło                         

5 formularzy uwag od: 

   - Stowarzyszenia Kobiet z Problemami Onkologiczno- Ginekologicznymi ,,Magnolia”, 

- Stowarzyszenia Akcja Konin (dwa formularze), 

- Stowarzyszenia Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku (dwa formularze). 

 

Pełne sprawozdanie z wyników konsultacji wraz ze zgłoszonymi opiniami i uwagami 

podane zostało do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na stronie internetowej                       

i Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Konina. 
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III.  Uchwała Programu współpracy 

 

Po zakończeniu konsultacji projektu Programu współpracy na 2013 rok przeanalizowano  

uwagi, które wpłynęły w ramach konsultacji z organizacjami pozarządowymi. Część uwag została 

uwzględniona w projekcie dokumentu. Dalej Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób 

Niepełnosprawnych i Organizacji Pozarządowych skierował projekt programu do Rady Miasta 

Konina, która przyjęła dokument uchwałą Nr 488  z dnia 28 listopada 2012r. 

 W celu rozpropagowania Programu współpracy, dokument został zamieszczony w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

Przyjęty Program współpracy określał w perspektywie rocznej cele, zasady, przedmiot i 

formy współpracy, a także obszary oraz priorytetowe zadania publiczne realizowane w ramach 

współpracy z organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

terenie miasta. uchwała  była  istotnym  elementem   lokalnej   polityki   społecznej  i  finansowej 

Miasta Konina. 

Realizacja  priorytetowych  zadań  objęła  12  obszarów  pożytku  publicznego: 

• „Pomoc społeczna, ochrona zdrowia, działalność charytatywna oraz na rzecz osób 

niepełnosprawnych” 

• „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” 

• „Upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w szczególności wśród dzieci i 

młodzieży oraz osób starszych” 

• „Działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa” 

• „Ochrony zdrowia – przeciwdziałania 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” 

• „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” 

• „Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a 

także działań wspomagających rozwój demokracji” 

• „Prowadzenia innych działań związanych z włączeniem obywateli w prace na rzecz 

miasta Konina” 
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IV. Realizacja celów rocznego Programu współpracy Miasta Konina  

z Organizacjami Pozarządowymi 

 

 Cele szczegółowe rocznego Programu współpracy na 2013 rok realizowane były między 

innymi poprzez podejmowanie oraz inicjowanie różnorodnych form współdziałania Miasta Konina                    

z organizacjami pozarządowymi. Miasto Konin współpracując z organizacjami sektora 

pozarządowego w sferze finansowej, zgodnie z zasadą efektywności dążyło do osiągania jak 

najlepszych efektów i minimalizacji kosztów. Powstałe partnerstwo skutkowało wzrostem 

skuteczności oraz jakości działań lokalnych organizacji pozarządowych. 

 Współpraca Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi, odbywała się także  na gruncie 

pozafinansowym. Do najważniejszych elementów pozafinansowych należy działalność 

międzysektorowych organów konsultacyjnych oraz opiniodawczych, które inicjowały, wzmacniały 

i promowały dialog i aktywność obywatelską na terenie miasta. 

W wyniku przeprowadzonej analizy i oceny rezultatów współpracy można wymienić 

najważniejsze czynniki w ramach podejmowanych działań: 

� 23% więcej ogłoszonych otwartych konkursów ofert w stosunku do 2012r., 

� 10% więcej zawartych umów w ramach otwartych konkursów ofert w stosunku do 2012r., 

� 100 % więcej ogłoszonych konkursów w trybie małych grantów w stosunku do 2012r., 

� 70% więcej złożonych ofert na realizację zadań publicznych w trybie małych grantów                    

w stosunku do 2012r., 

� 100% więcej zawartych umów w trybie małych grantów w stosunku do 2012r., 

� 4 zawarte umowy  na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie miasta Konina, 

� 20%  zlecania zadań publicznych w formie powierzenia, 80% zlecania zadań w formie 

wsparcia, 

� wprowadzenie nowego obszaru z pożytku publicznego: działalność na rzecz osób w wieku 

emerytalnym, promocja i organizacja wolontariatu. 

Wskazane elementy wskazują na poprawę jakości współpracy oraz są świadectwem rosnącego 

zaufania samorządu do organizacji pozarządowych  realizujących zadania publiczne. 

 

V.   Finansowa forma współpracy  

 

Jedną z form współpracy Miasta Konina  z podmiotami  sektora  pozarządowego była 

współpraca finansowa, polegająca na zlecaniu organizacjom pozarządowym realizacji zadań 

publicznych, należących do Miasta Konina w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Takie zlecanie mogło mieć charakter wsparcia, 
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czyli dofinansowania realizacji zadania lub powierzenia, czyli finansowania w całości  realizacji 

zadania. Współpraca finansowa odbywała się poprzez przeprowadzanie otwartych konkursów 

ofert na realizację zadań publicznych oraz w formie tzw. małych grantów, czyli dotacji                      

w rozumieniu art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

W 2013 roku Urząd Miejski w Koninie przyznał organizacjom pozarządowym oraz innym 

podmiotom uprawnionym, działającym w różnych obszarach pożytku publicznego, dotacje                    

o łącznej kwocie 5.852.475,56 zł, co stanowiło ok. 1,5% całego miejskiego budżetu. W 

porównaniu z poprzednimi latami zauważalny jest wyraźny wzrost wysokości środków 

przekazywanych  w formie dotacji dla organizacji pozarządowych co ilustruje wykres  nr 1. 

  Wspomniany wzrost wynika  z faktu,  iż  w 2013 roku przeznaczono kwotę 467.000 zł  na 

realizację zadnia pod nazwą ,,Promocja gospodarcza miasta - testowanie kontraktacji usług”.  

Stanowiła ona 47,1% wartości dotacji, przewidzianej na powierzenie zadania. Kontynuację 

realizacji zadania zaplanowano na  rok 2014.  
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Wykres nr 1. Kwota dotacji udzielonych na realizację zadań publicznych w latach 2010-2013 

 

Podział budżetu dotacyjnego na 2013 rok w porównaniu do 2012 roku  pomiędzy poszczególnymi 

wydziałami Urzędu Miejskiego w Koninie ilustruje wykres nr 2.  
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Wykres nr 2. Podział dotacji w latach 2012-2013 w rozbiciu na poszczególne Wydziały Urzędu Miejskiego 

w Koninie  

 

 
Szczegółowe dane, dotyczące wydatkowanych środków finansowych w obszarach pożytku 

publicznego na dotację w ramach otwartych konkursów ofert i małych grantów w latach 2012- 

2013 przedstawia tabela nr 1. 

 
 

Lp. Nazwa obszaru z Rocznego Programu  
Przyznana kwota dotacji 

2012 

Przyznana kwota dotacji 

2013 

1 

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i 

osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób 

 

 

 

1.885.000,00 

 

 

 

1.685.000,00 

 

2 Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 345.495,56 

 

385.495,56 
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3 
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym 
805.000,00 970.100,00 

4 
Działalność na rzecz osób w wieku 

emerytalnym 
 9.000 

5 
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego 
30.000 30.000 

6 
Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej 
1.924.160 1.946.000 

7 
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 

dziedzictwa przyrodniczego 
250.000 260.000 

8 Turystyka i krajoznawstwo 66.000 90.000 

9 Ratownictwa i ochrony ludności 4.000 - 

10 Promocja i organizacja wolontariatu - 9880  

11 
Działalność wspomagająca rozwój 

gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 
- 467.000 

RAZEM 5.224.655,56 5.852.475,56 

  
Tabela  nr 1. Wysokość środków finansowych w obszarach pożytku publicznego przeznaczonych na 
realizację zadań publicznych w latach 2012-2013 
 
 
Oprócz dotacji, przyznawanych w ramach otwartych konkurów ofert i małych grantów z budżetu 

Miasta Konina opłacono również składki członkowskie Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej                      

w wysokości 19.701,75 zł. 

 
 
 

1. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych 

 

    Głównym trybem zlecania realizacji zadań publicznych był (zgodnie z ustawą) tryb 

otwartego konkursu ofert. Ogółem w 2013 roku w ramach ogłoszonych konkursów ofert  

wydatkowano środki finansowe w wysokości 5.438.100 zł., co stanowiło 92,9 % budżetu 

dotacyjnego. 

   Z budżetu Miasta Konina przekazano także dotacje na dofinansowanie działalności czterech 

warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 305.495,56 zł  co stanowiło 5,2 % całej kwoty 

przeznaczonej na dotacje w 2013r. 

    W zakresie współpracy finansowej w 2013 roku: 

� ogłoszono 21 otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, 



 10

�  w ramach ogłoszonych otwartych konkursów wpłynęły 84 oferty na realizację zadań 

publicznych, 

� zawarto 78 umów w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań 

publicznych, 

� organizacje pozarządowe były realizatorami zadań w 9 obszarach pożytku publicznego. 

    

W ramach przeprowadzonych otwartych konkursów ofert organizacje pozarządowe składały 

propozycje realizacji zadań publicznych. Do dalszego etapu kwalifikowano tylko oferty 

spełniające wszystkie kryteria formalne. Opiniowaniem ofert pod względem merytorycznym 

zajmowały się komisje konkursowe, które oceniały możliwość realizacji zadania przez organizację 

pozarządową, przedstawioną kalkulację kosztów, wartość merytoryczną projektu oraz 

uwzględniały wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację danego zadania. 

Natomiast ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonywał Prezydent Miasta Konina. 

Szczegółowe dane, dotyczące otwartych konkursów ofert, obsługiwanych  przez wydziały Urzędu 

Miejskiego w Koninie przedstawia wykres 3. 
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Wykres nr 3. Liczba otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego w 
Koninie,  współpracujące z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 
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2.  Małe granty 

 

W drugiej połowie 2013 roku, zarządzeniem Prezydenta Miasta Konina wprowadzono 

jednolitą procedurę, określającą zasady obowiązujące przy zlecaniu realizacji zadań publicznych z 

pominięciem otwartego konkursu ofert czyli  tzw. małych grantów. 

Opracowana procedura  pozwoliła  na spisanie zasad, jakie obowiązywać będą przy zlecaniu 

realizacji zadań w trybie pozakonkursowym. Wspomniany zapis i  ujednolicenie  obowiązujących 

reguł usprawniło całą procedurę i przyczyniło się do podniesienia jakości obsługi ,,małych 

grantów”.               

W 2013r. w ramach procedury pozakonkursowej wydatkowano środki finansowe                         

w wysokości 108.880 zł co stanowiło 1.9% budżetu dotacyjnego. 

Małe granty to uproszczony tryb zlecania realizacji zadań publicznych w ramach którego 

organizacje pozarządowe muszą spełnić następujące warunki: 

� wysokość dofinansowania lub finansowania zadania nie mogła przekraczać 10.000,00 

zł, 

� zadanie publiczne należało zrealizować w okresie nie dłuższym niż 90 dni, 

� łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej 

w tym trybie nie mogła przekroczyć kwoty 20.000,00 zł w danym roku 

kalendarzowym. 

W 2013 roku do Urzędu Miejskiego w Koninie wpłynęło 12 ofert w ramach procedury „małych 

grantów”, w ramach 3 ogłoszonych naborów ofert z pominięciem otwartego konkursu ofert co 

ilustruje tabela  nr 2.  Wszystkie oferty zostały rozpatrzone pozytywnie. Z każdym z oferentów 

podpisano umowę na realizację zaproponowanych działań. W trybie pozakonkursowym 

organizacje pozarządowe były realizatorami zadań w 4 obszarach pożytku publicznego                        

tj. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

promocja i organizacja wolontariatu, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 

 

Wydział Kultury,  

Sportu i Turystyki 

 

 

Wydział 

Spraw 

Społecznych 

Wydział  

Działalności 

Gospodarczej 

I Rozwoju 

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej 

Biuro ds. Osób  

Niepełnosprawnych 

I Organizacji 

Pozarządowych 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 
 
Tabela nr  2. Liczba ogłoszonych naborów ofert w trybie ,,małych grantów” w poszczególnych wydziałach 
merytorycznych w 2013 r.  
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VI.   Pozafinansowa forma współpracy  

 

1. Honorowe patronaty Prezydenta Miasta Konina  

 

Prezydent Miasta Konina może obejmować honorowym patronatem niekomercyjne działania lub 

programy, prowadzone przez organizacje pozarządowe dla podkreślenia wagi i prestiżu 

wydarzenia. W 2013 roku organizacje pozarządowe zwróciły się z prośbą o objęcie honorowym 

patronatem przez Prezydenta Miasta Konina 36 przedsięwzięć przez nie realizowanych. Wszystkie 

wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i uzyskały patronat  Prezydenta. 

 

2. Strona internetowa  

 

Strona internetowa Urzędu Miejskiego z zakładką  Organizacje Pozarządowe jak i  Biuletyn 

Informacji Publicznej  z zakładką o takim samym tytule to przestrzeń z istotną i bieżącą informacją 

przeznaczoną dla podmiotów sektora pozarządowego. Zainteresowani mogą znaleźć tam 

informację o konkursach ofert, Programie Współpracy, pracach Konińskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego, aktualnej bazie danych lokalnych organizacji pozarządowych. Zamieszczane 

są również przesłane przez organizacje pozarządowe i podmioty współpracujące ważne informacje 

i ogłoszenia dotyczące sektora pozarządowego. 

Dodatkowo w 2013 roku został uruchomiony profil na jednym z portali społecznościowych 

(www.facebook.pl) w ramach funkcjonowania Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego   

z informacją o bieżących wydarzeniach i działaniach podejmowanych przez Radę. Biuletyn 

Informacji Publicznej Miasta Konina w wersji mobilnej został uzupełniony o zakładkę, dotyczącą 

współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi.  

 

 

3.    Przedsięwzięcia i inicjatywy  samorządu na rzecz III Sektora  

 

3.1.  Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie 

 

W roku 2013 rozpoczęto inwestycję pt. ,,Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 1-3 na Centrum 

Organizacji Pozarządowych w Koninie”. Centrum  działające  w strukturze organizacyjnej Urzędu 

Miejskiego w Koninie  powołane zostanie w celu inkubacji inicjatyw obywatelskich i integracji 

sektora pozarządowego. 
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Koncepcja Centrum zakłada: 

• doradztwo w zakresie przygotowania do i samej rejestracji Organizacji Pozarządowej, 

pozyskiwania funduszy na jej działalność, realizacji projektów i bieżącej działalności 

organizacji, 

• szkolenia: z zakresu pozyskiwania funduszy, prowadzenia organizacji i inne dotyczące 

działania NGO, 

• rozwijanie współpracy międzysektorowej ( NGO - administracja - biznes - edukacja) 

• wsparcie infrastrukturalne dla konińskich Organizacji Pozarządowych: użyczenie lokalu na 

szkolenia, spotkania i realizowane projekty, użyczenie adresu siedziby organizacji, 

zapewnienie  zaplecza biurowo-organizacyjnego i komputerowego. 

 

3.2 Tydzień Organizacji Pozarządowych 

W roku 2013 po raz pierwszy zorganizowano we współpracy Miasta z podmiotami                  

III Sektora ,,Tydzień Organizacji Pozarządowych”. W ramach  tygodnia odbyły się liczne 

spotkania, prelekcje i pogadanki w szkołach i lokalnych mediach na temat działalności 

konińskiego sektora pozarządowego.  Zwieńczeniem Tygodnia Organizacji Pozarządowych była 

gra miejska czyli rodzaj zabawy w terenie, w której uczestnicy poprzez dobrą zabawę poznali 

bliżej tematykę i zakres działań organizacji pozarządowych, funkcjonujących na terenie Konina. 

Zabawa cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród samych organizacji współorganizujących 

wydarzenie jak i zewnętrznych drużyn,  uczestniczących w grze. 

 

 

3.3  Dzień Wolontariusza 

 

  Po raz kolejny tym razem we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury, Centrum 

Wolontariatu Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka ,,Podaj Dalej”, Towarzystwem  Inicjatyw 

Obywatelskich, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Fundacją na Rzecz Rozwoju Dzieci                         

i Młodzieży ,,Otwarcie” zorganizowano Dzień Wolontariusza. 

Konkurs miał na celu uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności osób, które 

bezinteresownie pracują  na rzecz mieszkańców Konina. Celem konkursu było zwrócenie uwagi na 

działania społeczne w formie wolontariatu, a przede wszystkim nagrodzenie aktywnych 

ochotników, pracujących w konkretnych przedsięwzięciach. 
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Zgłoszenia należało przesłać na adres: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych                                       

i  Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Plac Wolności 1, 62-500                       

z dopiskiem ,,Wolontariusz Roku 2013”, bądź pocztą elektroniczną na adres 

bjedrzejczak@konet.pl używając załączonego formularza zgłoszeniowego. W ramach konkursu 

wpłynęły 53 zgłoszenia.  Wyróżniono wszystkich zgłoszonych do konkursu Wolontariuszy.  

 Uroczysta Gala z okazji Dnia Wolontariusza odbyła się 12 grudnia 2013r. w Sali Ratusza 

Miejskiego, na której Sławomir Lorek zastępca Prezydenta Miasta Konina wyrażając swoje 

uznanie dla pracy i zaangażowania wszystkich wolontariuszy wręczył dyplomy i nagrody 

rzeczowe laureatom konkursu. Wieczór uświetnił występ młodych wokalistek z Młodzieżowego 

Domu Kultury w Koninie i rozgrzewający w grudniowy wieczór taniec zumba na Placu Wolności. 

 

 

VII. Podmioty realizuj ące współpracę 

 

Podmiotami realizującymi współpracę były organizacje pozarządowe, Rada Miasta Konina, 

Prezydent Miasta Konina realizujący politykę Rady Miasta Konina oraz komórki organizacyjne 

Urzędu Miejskiego w Koninie współpracujące z III Sektorem oraz jednostki organizacyjne Miasta 

Konina. 

Zgodnie z § 3 Programu współpracy, 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 uchwałę w przedmiocie 

rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

1. Organizacje pozarządowe 

 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie rejestru REGON, w 2013 roku na 

terenie Konina zarejestrowane były 212 podmioty, co oznacza utrzymującą się bez zmian od 

2011r. liczbę organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Koninie (stan na  31.12.2013 r.). 

 

Lp. Podmioty pozarządowe 2011 rok 2012 rok 2013 rok 

1 Fundacje 11 11 11 

2 Stowarzyszenia 196 196 196 

3 Organizacje społeczne oddzielnie nie wymienione 5 5 5 
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Razem liczba podmiotów 

 

 

212 

 

212 

 

212 

 
Tabela nr 3. Liczba zarejestrowanych w Koninie organizacji pozarządowych na podstawie danych Głównego 
Urzędu Statystycznego w latach 2011-2013 
 

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

zarejestrowanych jest 320 organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego. Oczywiście nie oznacza to, że taka liczba organizacji prowadzi 

działalność na rzecz mieszkańców miasta. Szacuje się, że ok. 60% z nich aktywnie działa.  Jedynie 

część z  tych aktywnych organizacji współpracuje z miastem.  

Prezydent Miasta  Konina  sprawuje nadzór nad działalnością stowarzyszeń, mających siedzibę na 

terenie Konina  oraz prowadzi i aktualizuje ewidencję tych podmiotów.  Według  rejestru 

Wydziału Spraw Obywatelskich  (stan na 31.12.2013r.) w Koninie  zarejestrowane są: 

 

153 – stowarzyszenia KRS, 

23 -   Uczniowskie Kluby Sportowe, 

17 – stowarzyszeń sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej, 

10 – stowarzyszeń zwykłych, 

10 -  fundacji 

 

Ponadto 32 organizacje posiadają statut organizacji pożytku publicznego i są to: 

1. Bank Żywności w Koninie, 

2. Klub Żeglarski przy KWB Konin, 

3. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów w Koninie, 

4. Olimpiady Specjalne Polska – Wielkopolska - Konin, Odział Regionalny, 

5.  Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Rejonowy w Koninie, 

6.  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym  Koło  w      

       Koninie,        

7.  Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - Oddział w Koninie, 

8.  Stowarzyszenie ,,Bezpieczny Konin”, 

9.  Stowarzyszenie ,, Na Pożytek Publiczny”, 

10.  Stowarzyszenie Domów Pomocy Społecznej ,,Pomoc” w Koninie, 

11.  Stowarzyszenie Miłośników Górniczych Orkiestr Dętych GÓRNIK w Koninie, 

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

13.  Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, 
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14.  Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce -  Oddział Konin, 

15.  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Powiatowy w Koninie, 

16.  Towarzystwo Samorządowe, 

17.  Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Konin, 

18.  Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Oddział Rejonowy w Koninie, 

19.  Polskie Towarzystwo Lekarskie - Oddział w Koninie, 

20.  Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Oddział w Koninie, 

21.  Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych - Oddział w Koninie, 

22.  Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę - Oddział w Koninie, 

23.  Polski Związek Niewidomych - Oddział  w Koninie, 

24.  Copacabana Konin, 

25.  Stowarzyszenie ,,Helianthus”, 

26. Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy – Oddział w Koninie, 

27. Stowarzyszenie ,,Razem Damy Radę”  

28.  Fundacja Mielnica, 

29.  Konińska Fundacja Kultury, 

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

31.  Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży ,,Otwarcie”, 

32.  Fundacja Przyjaciół Zdrowia. 

 

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 2013r. osiem komórek organizacyjnych i jedna jednostka organizacyjna Urzędu Miejskiego 

współpracowało z III Sektorem: 

• Wydział Spraw Społecznych 

• Wydział Kultury, Sportu i Turystyki 

• Wydział Działalności Gospodarczej i Rozwoju 

• Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych i Organizacji Pozarządowych 

• Wydział Gospodarki Komunalnej 

• Wydział Promocji i Współpracy Zagranicą 

• Wydział Oświaty 

• Wydział Spraw Obywatelskich 

• Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  



 17

3. Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych i Organizacji Pozarządowych 

 

Od 2012r. Funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta Konina ds. Osób Niepełnosprawnych                       

i Organizacji Pozarządowych pełni Bartosz Jędrzejczak. Główne zadania Pełnomocnika to: 

1. Przygotowywanie Programu Współpracy Miasta Konina  z Organizacjami Pozarządowymi. 

oraz pomiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                

i o wolontariacie. 

2. Tworzenie płaszczyzny współpracy między jednostkami samorządowymi a Organizacjami 

Pozarządowymi. 

3. Gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących III sektora, w tym możliwych źródeł 

finansowania działań. 

4. Promocja pozytywnych postaw społecznych. 

5. Inicjowanie działań i współudział w tworzeniu i realizacji programów na rzecz Osób 

Niepełnosprawnych. 

6. Prowadzenie spraw z zakresu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez wspieranie 

finansowe Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

7. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami w zakresie rozwiązywania problemów Osób 

Niepełnosprawnych i ich rodzin. 

 

4.  Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

 

Zarządzeniem Nr 28/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 marca 2012r. powołano 

Konińską Radę Działalności Pożytku Publicznego jako organ konsultacyjno - doradczy Prezydenta 

Miasta Konina. W jej składzie znalazło się czterech przedstawicieli wskazanych przez organizacje 

pozarządowe, dwóch przedstawicieli Rady Miasta Konina oraz dwóch przedstawicieli 

desygnowanych przez Prezydenta Miasta Konina.  Kadencja Konińskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego trwa 2 lata. W 2013r. zmienił się skład osobowy Rady, prace zakończył Marcin 

Sypniewski, nowym członkiem powołanym do składu Rady został Wiesław Wanjas. 

Merytoryczne obrady organu zaczęły się w listopadzie 2012r., prace kontynuowano w 

2013r. spotykając się cyklicznie, raz w miesiącu. Zakres działalności organu zaznaczył się w roku 

2013 dość szeroko, poczynając od  stworzenia i organizacji   kampanii ,,Bądź lokalny! Zostaw swój 

1% w Koninie” poprzez aktywne uczestnictwo w tworzeniu i konsultowaniu  rocznego programu 

współpracy do organizacji Dnia Wolontariusza i pierwszego w mieście Tygodnia Organizacji 
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Pozarządowych. KRDPP aktywnie włączyła się także w  rekomendowanie przedstawicieli sektora 

pozarządowego do składów komisji opiniujących oferty składane w ramach  ogłaszanych 

konkursów.  

  

 

5.  Rada Seniorów Miasta Konina  

 

Radę Seniorów powołano zarządzeniem Nr 72/2011 Prezydenta Konina z dnia                     

3 listopada 2010r. Powołana Rada rozpoczęła działalność jako organ opiniodawczy, doradczy              

i inicjatywny w strukturze władz Miasta Konina. Głównym celem Rady jest służenie seniorom 

poprzez reprezentowanie ich interesów wobec samorządu. Zgodnie z zapisami, w skład Rady 

wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych (działających na rzecz osób starszych), rad 

osiedli i klubów seniora, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Stowarzyszenia 

Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku, osoby nie zrzeszone w Organizacjach Pozarządowych 

będące specjalistami oraz osoby wskazane przez kościoły i związki wyznaniowe. Kadencja Rady 

trwa 4 lata. 

W 2013 roku Rada Seniorów spotykała  się cyklicznie, raz w miesiącu. Członkowie 

zespołu kontynuowali także tradycję bezpośrednich spotkań z seniorami. W ramach Klubu 

Integracji Społecznej odbywały się co tygodniowe dyżury przedstawicieli organu.  Prezydium 

Miejskiej Rady Seniorów aktywnie uczestniczyło w konferencjach i spotkaniach 

międzymiastowych, dotyczących działań na rzecz osób starszych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


