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Wstęp 
 
 

Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi jest jednym                      

z nieodłącznych elementów rozwoju demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego. Do jej 

podstawowych celów należy zarówno poprawa warunków życia mieszkańców jaki i poszerzenie 

aktywności społecznej obywateli. 

Wzajemna współpraca, kształtowana w ostatnich latach doprowadziła do wypracowania dobrych 

praktyk i wzorów umożliwiających realizację zadań publicznych 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 dyspozycją art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz. 1118), 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. 

   

 

 
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 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 2013 r.  oraz dotychczasowych doświadczeń. 

 

 

II.  Konsultacje 

 

Realizując obowiązek ustawowy, Prezydenta Miasta Konina w dniach od 1 czerwca  do 31 

sierpnia 2013 r. przedstawił do konsultacji społecznych projekt uchwały Rady Miasta Konina w 

sprawie przyjęcia ,,Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina z organizacjami 
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pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na  rok 2014”. 

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 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 uwag, wniosków i opinii od podmiotów 

uprawnionych czyli organizacji pozarządowych  i podmiotów  wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Rozpoczęcie konsultacji ogłoszono 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, odsyłanego elektronicznie lub 

za pośrednictwem poczty tradycyjnej. 

W dniach 14 czerwca  i 23 sierpnia  2013 r. odbyły się  otwarte spotkania konsultacyjne, w których 

uczestniczyło łącznie 37 osób.            

Do Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych i Osób Niepełnosprawnych  

wpłynęły  także 3 formularze  uwag od:                        

   - Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 

- Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży ,,Otwarcie”, 

- Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych . 

Pełne sprawozdanie z  przebiegu konsultacji wraz ze zgłoszonymi uwagami i opiniami 

zamieszczenie zostało na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej Miasta Konina. 

 

 

 

III.  Uchwała Programu Współpracy 

 

Po zakończeniu konsultacji projektu Programu Współpracy na 2014 rok przeanalizowano  

uwagi i opinie jakie wpłynęły w ramach  ogłoszonych konsultacji. Część uwag  uwzględniono w 

projekcie dokumentu. Dalej Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych i Organizacji 

Pozarządowych skierował projekt programu do Rady Miasta Konina, która przyjęła dokument 

uchwałą Nr 676 z dnia 27 listopada 2013 r. 



 5

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

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

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na terenie miasta. Uchwała  była także  istotnym  elementem   lokalnej   

polityki   społecznej   i  finansowej Miasta Konina. 

Realizacja  priorytetowych  zadań  objęła  14  obszarów  pożytku  publicznego: 

• pomocy społecznej, ochrony zdrowia, działalności charytatywnej oraz na rzecz osób 

niepełnosprawnych, 

• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

• upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji  wśród mieszkańców, 

• działalności 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, 

• likwidacji barier architektonicznych i systematycznie przystosowanie przestrzeni 

miejskiej  do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych, a także rodziców z małymi 

dziećmi, 

• działalności na rzecz wspierania i godzenia życia prywatnego i zawodowego, w tym 

kampanii na rzecz miejsc przyjaznych dla rodziców z dziećmi oraz tworzenie takich 

miejsc, 

• działalności na rzecz seniorów, 

• tworzenia korzystnych warunków dla innowacyjnych sposobów zatrudniania w tym 

ekonomiki społecznej, 

• prowadzenia innych działań związanych z włączaniem obywateli w pracę na rzecz 

miasta Konina. 
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IV. Realizacja celów wyznaczonych w Programie Współpracy Samorządu Miasta Konina  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2014 r. 

 

 Cele szczegółowe Programu Współpracy na 2014 rok realizowane były poprzez 

podejmowanie oraz inicjowanie różnorodnych form współpracy samorządu Miasta Konina                                

z organizacjami pozarządowymi. Miasto Konin współpracując z podmiotami sektora 

pozarządowego w sferze finansowej dążyło do osiągania jak najlepszych efektów i minimalizacji 

kosztów zgodnie z zasadą efektywności. Zaistniałe partnerstwo skutkowało także wzrostem 

skuteczności oraz jakości działań lokalnych organizacji pozarządowych. 

 W wyniku przeprowadzonej analizy i oceny rezultatów współpracy zauważyć można:  

 

� 19 % więcej ogłoszonych otwartych konkursów ofert w stosunku do 2013 roku, 

� 11% więcej ofert jakie wpłynęły w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert w 

stosunku do 2013 roku, 

� 8 % więcej zawartych umów w ramach otwartych konkursów ofert w stosunku do 2013 roku, 

� 8 % mniej ofert jakie wpłynęły w ramach tzw. małych grantów w stosunku do 2013 r., 

� 7% mniej zawartych umów w ramach tzw., małych grantów  w stosunku do  2013 r., 

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

przez organizacje pozarządowe, 

� 43% zlecania zadań publicznych w formie powierzenia, 57 % zlecania zadań w formie 

wsparcia. 

 

 

V.   Finansowe formy współpracy  

 

Jedną z prymarnych form współpracy Miasta Konina z podmiotami była współpraca 

finansowa, polegająca na zlecaniu organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych, 

należących do Miasta Konina w zakresie zadań  określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. Zlecanie zadań publicznych mogło mieć charakter 

wsparcia, czyli częściowego dofinansowania lub powierzenia, czyli całościowego finansowania 

zadania publicznego.   

Współpraca finansowa odbywała się poprzez ogłaszane otwarte konkursy ofert na realizacje zadań 

publicznych ale także jako udzielanie dotacji w rozumieniu art. 19a ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 
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W 2014 roku na realizację zadań publicznych przyznano organizacjom pozarządowym oraz 

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

o łącznej kwocie 6.138.878,56 zł. Wydatkowana kwota jest wyższa w odniesieniu do 

poprzedniego roku o 5%  ( wykres 1). Warto podkreślić, że środki finansowe przeznaczone na 

realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym stanowiły 1,5 %  całego 

budżetu miejskiego. 

  Wspomniany wzrost wynika  z faktu,  iż  w 2014 roku kontynuowano realizację zadania 

,,Promocja gospodarcza miasta - testowanie kontraktacji usług” oraz rozpoczęto realizację  

kolejnego zadania z zakresu działalności na rzecz rozwoju gospodarczego wspierającego lokalny 

rynek pracy.   

 

 

 

Wykres nr 1. Kwota dotacji udzielonych na realizację zadań publicznych  organizacjom pozarządowym w 

latach 2010-2014 
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Szczegółowy podział budżetu dotacyjnego w latach 2012-2014 pomiędzy poszczególnymi 

wydziałami Urzędu Miejskiego w Koninie ilustruje wykres nr 2.  

 

 

 

 

Wykres nr 2. Podział środków finansowych przekazanych podmiotom Trzeciego Sektora przez 

poszczególne Wydziały Urzędu Miejskiego w Koninie  w latach 2012-2014 

 

 

 
Szczegółowe dane, dotyczące wydatkowanych środków finansowych z budżetu miasta Konina na 

realizację zadań w obszarach pożytku publicznego przez podmioty sektora pozarządowego w 

latach 2012-2014 w Koninie  przedstawia tabela nr 1. 
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Lp. Nazwa obszaru z Rocznego Programu  

Przyznana kwota 

dotacji w 

2012 r. 

Przyznana kwota 

dotacji w 

2013 r. 

Przyznana kwota 

dotacji w  

 2014 r. 

1 

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i 

osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób 

 

 

 

 

1.885.000 

 

 

 

 

1.685.000 

 

 
 1.621.000 

2 
Działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych 
345.495,56 

 

385.495,56 

 

389.495,56 

3 
Przeciwdziałanie uzależnieniom i 

patologiom społecznym 
805.000 970.100 996.500 

4 
Działalność na rzecz osób w wieku 

emerytalnym 
- 9.000 - 

5 
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego 
30.000 30.000 73.000 

6 
Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej 
1.924.160 1.946.000 2.081.968 

7 
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 

dziedzictwa przyrodniczego 
250.000 260.000 270.000 

8 Turystyka i krajoznawstwo 66.000 90.000 89.000 

9 Ratownictwa i ochrony ludności 4.000 - 5.000 

10 Promocja i organizacja wolontariatu - 9.880  - 

11 

Działalność wspomagająca rozwój 

gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości 

- 467.000 612.915 

RAZEM 5.224.655,56 zł 5.852.475,56 zł 6.138.878,56 zł 

  
Tabela  nr 1. Wysokość środków finansowych w obszarach pożytku publicznego przeznaczonych na 
realizację zadań publicznych w latach 2012-2014 
 
 
 
Oprócz dotacji, przyznawanych w ramach otwartych konkurów ofert i małych grantów z budżetu 

Miasta Konina opłacono również składki członkowskie Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej                      

w wysokości 7.724 zł oraz  Lokalnej Organizacji Turystycznej Marina w kwocie 11.677,05 zł 
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1. Otwarte konkursy ofert na realizacje zadań publicznych     

 

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

Ogółem w 2014 roku na zadania realizowane  w ramach otwartych konkursów ofert  wydatkowano 

środki finansowe w wysokości  5.739.408 zł, co stanowiło 93,5 % budżetu dotacyjnego. 

   Z budżetu Miasta Konina przekazano także dotacje celowe na dofinansowanie działalności 

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

przeznaczonej na dotacje w 2014 r. 

 

    W zakresie współpracy finansowej w 2014 roku: 

� ogłoszono 25 otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, 

� w ramach otwartych konkursów wpłynęło 97 ofert na realizację zadań publicznych, 

� w ramach otwartych konkursów ofert zawarto 87 umów na realizację zadań 

publicznych, 

� dwa podmioty wycofały się z realizacji zadań publicznych nie podpisując umów (mimo 

pozytywnej opinii komisji konkursowych), 

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

    

W ramach ogłaszanych 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 organizacje 

pozarządowe, przedstawioną kalkulację kosztów, wartość merytoryczną projektu oraz 

uwzględniały wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację danego zadania.  

Ostatecznego wyboru po rekomendacjach przedstawionych przez komisje konkursowe  zgodnie z 

ustawą , dokonywał Prezydent Miasta Konina. 

Szczegółowe dane, dotyczące otwartych konkursów ofert przeprowadzanych w minionym roku 

przez poszczególne 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 
współpracujące z organizacjami pozarządowymi w latach 2012-2014 
 
 

 

 

2.  Małe granty  

 

             W 2014 roku po raz kolejny organizacje pozarządowe miały możliwość starania się o 

przyznanie dotacji w ramach art. 19 a ustawy, czyli małych grantów.   

Jest to uproszczony tryb zlecania realizacji zadań publicznych w ramach którego organizacje 

pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  starając się o środki  spełnić muszą 

łącznie następujące warunki: 

� wysokość dofinansowania lub finansowania zadania nie przekracza  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 2014 roku w procedurze pozakonkursowej łącznie wydatkowano środki finansowe                           

w wysokości 93.975 zł., co stanowiło 1,5 % budżetu dotacyjnego. Po ogłoszonych 3 naborach 

ofert w procedurze ,,małych grantów” wpłynęło 12 ofert na realizację zadań publicznych, z czego 

z 10 podmiotami podpisano umowy. W trybie pozakonkursowym organizacje pozarządowe w 
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minionym roku były realizatorami zadań w 2 obszarach pożytku publicznego tj. działalność na 

rzecz osób niepełnosprawnych oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 

 

 

VI.   Pozafinansowa forma współpracy  

 

1.  Honorowe patronaty Prezydenta Miasta Konina   

 

  Prezydent Miasta Konina obejmować może honorowym patronatem niekomercyjne 

działania lub programy, prowadzone przez organizacje pozarządowe dla podkreślenia wagi i 

prestiżu wydarzeń. W 2014 roku 48 inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe 

oraz inne podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego objęto honorowym 

patronatem Prezydenta Miasta Konina. 

 

 

2. Strona internetowa www.konin.pl 

 

    Strona internetowa Urzędu 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. Na stronie znaleźć można m.in. informacje                    

o otwartych konkursach ofert, małych grantach, Programie Współpracy oraz pracach Konińskiej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zamieszczane są również ważne informacje i ogłoszenia 

przekazane przez organizacje pozarządowe i podmioty współpracujące dotyczące działań i 

wydarzeń organizowanych przez sektor pozarządowy. Dodatkowym źródłem informacji oraz 

szybkim kanałem kontaktowym są działające na Facebooku profile Konińskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego oraz  Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie. 

 

 

3. Przedsięwzięcia i inicjatywy Samorządu na rzecz III Sektora 

 

3.1. Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie 

 

W lutym 2014 roku  przy ulicy 3 Maja 1 i 3 w Koninie otwarto Centrum Organizacji 

Pozarządowych. Działające  w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego  Centrum to miejsce 

otwarte dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz grup inicjatywnych                
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podejmujących kroki do utworzenia organizacji. Centrum zapewnia wsparcie infrastrukturalne                                        

w postaci użyczenia lokalu, użyczenia adresu do korespondencji, jak również                                 

adresu siedziby organizacji, daję także możliwość skorzystania z szafek                                             

organizacyjnych służących przechowywaniu materiałów czy dokumentów.  

W Centrum kooperują obok siebie: Biuro Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych i Osób 

Niepełnosprawnych, spółdzielnia socjalna działająca w ramach sklepu ze sprzętem medycznym, 

mieszkania treningowe dla osób niepełnosprawnych a także kolejna spółdzielnia socjalna, 

prowadząca hostel. Warto dodać, że pomysł na funkcjonowanie Centrum Organizacji 

Pozarządowych w Koninie powiązany jest z aktywizacją społeczną i zawodową osób 

niepełnosprawnych ruchowo. Dzięki współpracy Miasta Konin z Fundacją im. Doktora Piotra 

Janaszka ,,Podaj Dalej” i pozyskanemu przez Fundację grantowi, w budynku Centrum Organizacji 

Pozarządowych utworzono wspomniane wcześniej mieszkania treningowe, w których osoby 

niepełnosprawne podejmą naukę samodzielnego życia i aktywizują się zawodowo przy współpracy 

personalnego trenera i  stażów zawodowych.  

W okresie od lutego do grudnia 2014 roku, 34 podmioty podpisały porozumienia i umowy 

użyczenia przestrzeni COP,  spotykając się czy organizując warsztaty i szkolenia na rzecz 

lokalnych organizacji i grup nieformalnych, 9 spośród wymienionych zarejestrowanych jest pod 

adresem Centrum, uznając COP za siedzibę organizacji. 

Podsumowując zakres działań organizacji użytkujących jak i wydarzenia organizowane  

bezpośrednio przez Centrum w minionym roku, wymienić można: 

 

Luty 2014 

• Warsztaty: „Dobra Komunikacja” organizowane przez Fundację Kształcenia Ustawicznego 

PERITIA i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej – Ośrodek Regionalny w Poznaniu na 

zaproszenie COP 

  

Marzec 2014 

• Coachingi zespołowe z zakresu dobrej komunikacji organizowane przez Fundację 

Kształcenia Ustawicznego PERITIA  i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej – Ośrodek 

Regionalny w Poznaniu na zaproszenie COP  

• Szkolenie Centrum Informacyjno-Doradcze dla NGO  

• Walne zebranie  Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie 

• Dyżury Centrum Informacyjno-Doradczego dla NGO 

• Dyżury Urzędu Skarbowego – „Szybki PiT” 
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• Warsztat: „Prowadzenie dyskusji” organizowany przez Fundację Kształcenia 

Ustawicznego PERITIA i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej – Ośrodek Regionalny 

w Poznaniu na zaproszenie COP 

 

Kwiecień 2014 

• Dyżury Rady Seniorów 

• Dyżury Centrum Informacyjno-Doradczego dla NGO 

• Dyżury Urzędu Skarbowego – „Szybki PiT” 

• Spotkanie Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami 

• Warsztat: „Kreatywność” organizowany przez Fundację Kształcenia Ustawicznego 

PERITIA i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej – Ośrodek Regionalny w 

Poznaniu na zaproszenie COP 

• Szkolenie w ramach projektu "Drogowskaz dla NGO. Profesjonalizacja Trzeciego 

Sektora poprzez wypracowanie i upowszechnianie zasad zarządzania finansowego" 

• Coaching zespołowy organizowany przez Fundację Kształcenia Ustawicznego 

PERITIA i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej – Ośrodek Regionalny w 

Poznaniu 

• Warsztat: „Zarządzanie zmianą i proaktywność” organizowany przez Fundację 

Kształcenia Ustawicznego PERITIA i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej – 

Ośrodek Regionalny w Poznaniu 

• Spotkanie Olimpiady Specjalne Polska  

• Wizyta Studyjna – przedstawiciele samorządu z Leszna 

 

Maj 2014  

• Spotkania Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

• Szkolenie Centrum Informacyjno-Doradcze dla NGO 

• Spotkanie Konińskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego 

• Spotkanie Stowarzyszenia na  Rzecz Osób z Autyzmem Gepetto 

• Szkolenie Centrum Informacyjno-Doradcze  dla NGO -„Myślenie projektowe” 

• Szkolenie Centrum Informacyjno-Doradcze dla NGO „Myślenie projektowe” 

• Spotkania Stowarzyszenia Koniński Kongres Kobiet 

• Dyżury Centrum Informacyjno-Doradczego dla NGO 

• Spotkanie Stowarzyszenia DzielnyTata.pl 

• Lekcja Obywatelska dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Koninie 
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• Spotkanie Młodzieżowej Rady Miasta 

• Wizyta studyjna – Ośrodki Pomocy Społecznej z Wielkopolski 

• Szkolenie dotyczące współpracy NGO-Biznes – Koniński Ośrodek Wspierania 

Ekonomii Społecznej 

 

Czerwiec 2014 

• Spotkania Stowarzyszenia Koniński Kongres Kobiet 

• Szkolenie Konińskiego Stowarzyszenia Abstynentów „Szansa” 

• Warsztaty  z historii mówionej – Stowarzyszenie ONA-Otwarta-Nowoczesna-

Aktywna 

• Spotkanie z Samorządem "Tworzenie programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi" – Centrum Informacyjno-Doradcze dla NGO 

• Spotkanie Stowarzyszenia Akcja Konin 

• Wizyta studyjna – przedstawiciele NGO i samorządu terytorialnego z Radomia 

• Szkolenie –  Stowarzyszenie Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji 

Pozarządowych  

• Śniadanie prasowe – Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami O/Konin 

• Spotkanie członkowskie Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów 

• Wizyta studyjna z Białorusi (Stowarzyszenie Szkoła Liderów) 

• Spotkanie Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z Centrum 

Informacyjno-Doradczym dla NGO 

• Szkolenie „Fundusze norweskie” 

• Spotkanie konsultacyjne do  Programu Współpracy na 2015 r. i Programu 

Wieloletniego na lata 2015-2019 Samorządu Miasta Konina z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego 

• Maraton pisania wniosków do Konińskiego Budżetu Obywatelskiego  

 

Lipiec 2014 

• Szkolenie z zakresu działania organizacji  kierowane do uczestników Przystanku PAT  

• Wizyta studyjna – Liderzy Przystanku PAT 

• Przystanek Profilaktyka a Ty - podsumowanie 

• Treningi cheerleaderek KKS Mustang 

• Spotkanie Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
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• Spotkanie konsultacyjne do Programu Współpracy na 2015 r. i Programu 

Wieloletniego na lata 2015-2019 Samorządu Miasta Konina z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego 

• Warsztaty indyjskie dla podopiecznych Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka Podaj 

Dalej 

• Szkolenie z pierwszej pomocy – Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami O/Konin 

 

Sierpień 2014 

• Treningi cheerleaderek KKS Mustang 

• I Koniński Zlot Pojazdów Zabytkowych 

• Wystawa fotograficzna: ,,Ja i Moje Miasto. Konin widziany oczami osób z 

niepełnosprawnością intelektualną” 

• Przekazanie rowerków dla dzieci z niepełnosprawnością z powiatu konińskiego przez 

Fundację Eco Textil 

• Spotkanie informacyjne projektu Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa – Centrum 

PISOP  

• Szkolenie z platformy e-współpraca 

• Spotkania uczestników Akademii Życia 

• Konferencja dotycząca Turnieju Koszykówki na Wózkach 

• Rozpoczęcie Tygodnia Organizacji Pozarządowych / Jarmark Św. Bartłomieja 

• Warsztaty dla Dzieci – Stowarzyszenie Dla Dobra Dziecka  

• Gra miejska w ramach Tygodnia NGO 

 

Wrzesień 2014 

• II Spotkanie Warsztatów Terapii Zajęciowej z subregionu konińskiego – 

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych 

• Spotkanie CIKLO – PTTK 

• Wizyta studyjna – przedstawiciele NGO i samorządu z Polkowic 

• Warsztaty Klubu Zdrowia – Chrześcijańska Służba Charytatywna 

• Szkolenie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 

• Wizyta Studyjna – Jelenia Góra 

• Wizyta Studyjna – Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych  
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Październik 2014 

• Spotkania organizacyjne Konińskiego Okręgowego  Związku Żeglarstwa  

• Spotkania organizacyjne Stowarzyszenia ONA Otwarta Aktywna Nowoczesna 

• Spotkania -  Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 

• Młodzieżowa Rada Miasta 

• Spotkanie dotyczące organizacji  Dnia Osoby Niepełnosprawnej w 2014 r. 

• Warsztaty Klubu Zdrowia – Chrześcijaństwa Służba Charytatywna 

• Spotkania organizacyjne Klub Sportowy Oranje 

• Halloween Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka ,,Podaj Dalej” 

• Podsumowanie pracy Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji 

• Szkolenie dla NGO - Jak  Cię widzą tak Cię piszą - Autoprezentacja 

 

Listopad 2014 

• Spotkania robocze Klub Sportowy Oranje  

• Spotkanie w sprawie organizacji  Dnia Wolontariusza 2014 

• Lekcja Obywatelska – Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koninie 

• Spotkanie -  Koniński Ośrodek Wpierania Ekonomii Społecznej  

• Warsztaty Klub Zdrowia – Chrześcijańska Służba Charytatywna 

• Cykl spotkań  dla Warsztatów Terapii Zajęciowej - Wielkopolska Rada 

Koordynacyjna 

• Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych – Koniński Ośrodek Wspierania 

Ekonomii Społecznej 

• Spotkanie z  Zbigniewem Andrzejem Pełczyńskim założycielem Stowarzyszenia 

Szkoła Liderów 

• Walne zebranie PTTK  

• Spotkanie – Towarzystwo EUROKON 1993 

• Szkolenie  w ramach projektu Wielkopolska Działa Razem 

• Młodzieży Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Koninie – 

Warsztaty 

• Spotkanie - Stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet  

•  Akademia Życia – Warsztaty 
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Grudzień 2014 

• Szkolenie z zakresu sprawozdawczości projektów w ramach  konkursu Wielkopolska  

Wiara Aktywnie Działa   

• Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologiczno- Ginekologicznymi Magnolia - 

Warsztat 

• Lekcja Obywatelska – Gimnazjum nr 5 w Koninie 

• Wizytacja – Konkurs Wielkopolska dostępna dla Osób Niepełnosprawnych  

• Dzień Wolontariusza 2014 

• Warsztaty Klub Zdrowia – Chrześcijańska Służba Charytatywna 

• Szkolenia - Fundacja Pełnym Głosem 

• Młodzieży Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Koninie – 

Warsztaty 

• Spotkanie PTTK  

• Spotkanie Stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet 

• Warsztaty bębniarskie   - Spółdzielnia Socjalna Blues Hostel  

• Spotkanie - Klub Sportowy Oranje 

• Zimowa Gra Miejska – Pracownia Miejska 

 

 

3.2  Tydzień Organizacji Pozarządowych 

     Tydzień Organizacji Pozarządowych  w minionym roku rozpoczął  się 24 sierpnia, był 

to dzień w którym przypadło także Święto Św. Bartłomieja. Wydarzenie, które zbliżyło 

mieszkańców Konina i okolic do organizacji społecznych współtworzyło 11 podmiotów 

(fundacji, stowarzyszeń, oraz innych podmiotów ekonomii społecznej).  W trakcie trwania 

jarmarku organizacje pozarządowe i inne podmioty społeczne prezentowały i promowały 

swoją działalność.  W kolejnych dniach  Tygodnia Organizacji odbył się także pełen emocji  

mecz piłkarek konińskiego Klubu Sportowego Medyk z przedstawicielami Trzeciego Sektora. 

Zwieńczeniem wydarzenia był koncert oraz gra miejska, które rozpoczęły się wieczorną porą 

na Placu Wolności w Koninie. W grze  miejskiej uczestniczyły  23 mieszane drużyny, które z 

entuzjazmem rywalizowały o zwycięstwo, starając się zdobyć jak najwięcej punktów,  walka 

o zwycięstwo była na tyle zacięta, że  konieczna była nawet dogrywka. W czasie gry każda z 

organizacji miała swojego superbohatera, który przedstawiał i opowiadał o działalności 

poszczególnych podmiotów społecznych. Swoich superbohaterów wystawiło kilkanaście 
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organizacji m.in. Stowarzyszenie Dla Dobra Dziecka, PTTK Oddział w Koninie, 

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami O/Konin, Fundacja Pełnym Głosem, LOT Marina, 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem ,,Gepetto”, Fundacja im. Doktora Piotra 

Janaszka  ,,Podaj Dalej”, Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży ,,Otwarcie”, 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Odział Powiatowy w Koninie, Towarzystwo Przyjaciół 

Konina, Stowarzyszenie Dzielny Tata,  Stowarzyszenie Akcja Konin, Fundacja Nowoczesny 

Konin.  

 

 

3.3 Dzień Wolontariusza 

 

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

Wolontariatu Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka ,,Podaj Dalej”,  Stowarzyszeniem Aktywności 

Lokalnej Młodzi-Aktywni, Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich, Towarzystwem Przyjaciół 

Dzieci, Fundacją na Rzecz Rozwoju Dzieci  i Młodzieży ,,Otwarcie”, Związkiem Harcerstwa 

Polskiego  im. Szarych Szeregów, Oddziałem Regionalnym Olimpiad Specjalnych Polska 

Wielkopolskie - Konin  zorganizowano Dzień Wolontariusza 2014. 

Główna impreza odbyła się 5 grudnia na Placu Wolności w Koninie, połączono ją ze Świętem 

Mikołaja potocznie nazwanego Mikołajkami przypadającym na dzień 6 grudnia, organizowanym 

przez Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej ,,Młodzi-Aktywni”. Podczas uroczystości wyróżnieni 

Wolontariusze odebrali z rąk Prezydenta Miasta Konina Józefa Nowickiego pamiątkowe 

wyróżnienia i drobne upominki. Celem konkursu było zwrócenie uwagi na działania społeczne 

prowadzone w formie wolontariatu oraz wyróżnienie aktywnych ochotników pracujących 

bezinteresownie na rzecz innych. 

 

 

3.4. PI STAR 

 

 „PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin” to projekt 

realizowany przez Stowarzyszenie Instytut Zachodni, Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego oraz Instytut HR we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki 

Społecznej w ramach Poddziałania 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, jako jedno z 

działań mających na celu budowanie profesjonalnych relacji we współpracy między 

jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi. 
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Głównym problemem na jaki odpowiada pozytywnie zaopiniowany przez Krajową Sieć 

Tematyczną oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej model jest niewystarczająca 

efektywność kontraktowania w zakresie usług społecznych przez jednostki samorządu 

terytorialnego w Wielkopolsce. Wydanie pozytywnej opinii Krajowej Sieci dało także 

możliwość wdrażania opracowanego modelu kontaktowania w całej Wielkopolsce. 

Miasto Konina jako jedno z 17 gmin w województwie wielkopolskim testowało 

wypracowany w ramach projektu PI STAR model. Jednym z najważniejszych efektów 

testowania jest przyjęty uchwałą Rady Miasta Konina nr 906 z dnia 29 października 2014 r. 

Wieloletni Program Współpracy Samorządu Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2019.  

Przyjęty Program określił w perspektywie długookresowej wymiar współpracy na linii miasto 

Konin – podmioty ekonomii społecznej,  pozwolił także  w perspektywie  najbliższych lat na 

kontraktowanie wieloletnie  poprzez zawieranie umów z organizacjami pozarządowymi                   

i innymi podmiotami społecznymi na okres nie dłuższy niż trzy lata. 

 

 

3.5. Konkurs Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa 

 

                W połowie 2014 roku w Wielkopolsce ogłoszono konkurs  ,,Wielkopolska Wiara 

Aktywnie Działa”, jest to przedsięwzięcie realizowane przez Centrum PISOP, operatora 

środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. 

Celem konkursu 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 

związku z konkursem w COP organizowane  były  spotkania informacyjne, promocyjne i 

szkoleniowe oraz świadczone usługi doradcze dla zainteresowanych aplikacją o środki 

finansowe z Wielkopolskiej Wiary. W 2014 roku wspartych zostało jedenaście inicjatyw z 

subregionu konińskiego, osiem projektów to działania oddolne podejmowane przez obywateli 

w ramach grup nieformalnych, trzy pozostałe, to projekty młodych organizacji 

pozarządowych ukierunkowane na rozwój. Kontynuacje konkursu zaplanowano na kolejne 

dwa lata. 
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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 i 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  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

 

1. Organizacje Pozarządowe 

 

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

zarejestrowanych jest 317 organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących 

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

działalność na rzecz mieszkańców miasta.  

W 2014 roku we współpracy Urzędu Miejskiego, Konińskiej Rady Działalności Pożytku, 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz Instytutu Technologii sp. zoo przeprowadzono 

badania potrzeb konińskich organizacji pozarządowych. Badanie poza poznaniem potrzeb NGO 

pozwoliło także zaktualizować bazę organizacji pozarządowych działających w mieście. Pomiar 

zrealizowany został na podstawie danych pierwotnych uzyskanych w drodze wywiadów 

przeprowadzonych przez studentów PWSZ w Koninie wśród lokalnych organizacji. W dniach od 

13 do 17 stycznia 2014 r., 69 studentów dotarło do 121 podmiotów, zadając szereg pytań ujętych 

w kwestionariuszu wywiadu. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że konińskie organizacje są bardzo zróżnicowane, zarówno 

pod względem liczby pracowników, liczy współpracujących wolontariuszy czy zakresu 

działalności  a także wskazywanych  potrzeb organizacyjnych. 

Otrzymane wyniki wskazują, że 31 % organizacji zgłasza potrzeby lokalowe (problemy z 

miejscem do prowadzenia działalności), 25% potrzeby personalne (braki kadrowe niezbędne do 

prowadzenia działalności), 56% potrzeby z zakresie wyposażenia (braki                         

w zakresie sprzętu technicznego) a 48% potrzeby z zakresie szkoleń i konsultacji. W temacie 

szkoleń konińskie organizacje wykazują zainteresowanie szkoleniami z zakresu pozyskiwania 
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funduszy  dla NGO – 67 %, poradnictwa prawnego -  61 %,  promocji – 58 % oraz   księgowości               

i finansów  -  50 % W mniejszym stopniu  organizacje zainteresowane  są  tematyką  zarządzania 

personelem – 287%. Pytano także o zainteresowanie korzystaniem z zaplecza  Centrum 

Organizacji Pozarządowych w Koninie. Odpowiedzi udzielone w trakcie wywiadu wskazują, że 

przedstawiciele badanych organizacji są zainteresowani  szczególnie korzystaniem z pomieszczeń 

COP w celu prowadzenia spotkań – 57%, korzystaniem z zaplecza  technicznego COP – 50%                

w mniejszym stopniu wsparciem księgowym w COP – 38 %. 27% badanych wykazało 

zainteresowanie prowadzeniem działalności pod adresem Centrum a 11% odbiorem 

korespondencji pod adresem COP. 

 

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  Urzędu Miejskiego w Koninie (stan na 31.12.2014 r.)               

w Koninie  zarejestrowane są: 

 

163 - stowarzyszenia KRS, 

23  -  uczniowskie kluby sportowe, 

16  -  stowarzyszeń sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej, 

12  -   stowarzyszeń zwykłych, 

15  -   fundacji 

 

Ponadto 34 organizacje posiadają statut organizacji pożytku publicznego, 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 (w likwidacji) 

12.  Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie w Koninie, 
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13.  Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, 

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. 

33. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals, Inspektorat w Koninie 

34. Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej ,,Młodzi-Aktywni” 

 

21 podmiotów z wymienionych powyżej spełniło określone przepisami warunki i uzyskało 

możliwość  pozyskania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 rok. 

 

 

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 2014 r. osiem komórek organizacyjnych i jedna jednostka organizacyjna Urzędu Miejskiego 

współpracowało z  Sektorem Pozarządowym: 

• Wydział Spraw Społecznych 

• Wydział Kultury, Sportu i Turystyki 
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• Wydział Działalności Gospodarczej i Rozwoju 

• Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych i Organizacji Pozarządowych - zmiana w strukturze 

organizacyjnej na 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: 

1. Przygotowywanie Programu i Sprawozdania ze Współpracy Samorządu 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. Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych. 

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

Niepełnosprawnych. 

7. Prowadzenie spraw z zakresu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez wspieranie 

finansowe Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

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

Niepełnosprawnych i ich rodzin. 
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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 jej mieszkańców, 

� opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących organizacji pozarządowych 

działających w Koninie, 

� opiniowane 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, 

� opiniowanie projektów programów współpracy Miasta Konina z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, a w 

przypadku nie włączania się Rady w przygotowanie propozycji projektu w terminie do 30 

września każdego roku kalendarzowego, wydział merytoryczny Urzędu Miejskiego 

przygotowuje 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 

 

W 2014 roku w Radzie zasiadali: Karina Akseńczuk (NGO) - przewodnicząca, Monika 

Kosińska (Rada Miasta Konina) - wiceprzewodnicząca, Ewa Michalska (UM Konin) - sekretarz oraz 

członkowie Andrzej Skrzypiński (NGO), Maria Cybulska (UM Konin), Piotr Pęcherski (NGO), 

Wiesław Wanjas (Rada Miasta Konina) oraz Zuzanna Janaszek-Maciaszek (NGO).  

Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego pierwszej kadencji zakończyła swoje 

działania w dniu  30 października 2014 r.  W międzyczasie  przystąpiono do powołania organu 

kolejnej kadencji. Zarządzeniem Nr 101/2014 Prezydenta Miasta Konina ogłoszono nabór 

kandydatów z organizacji pozarządowych do kolejnej Rady, Uchwałą Nr 18 Rady Miasta Konina z 
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dnia 22 grudnia 2014 r. wyznaczono także przedstawicieli Rady Miasta Konina do składu organu 

doradczego drugiej kadencji. 

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; 

- Piotr Pęcherski (przewodniczący) 

- Ewa Jeżak ( zastępca przewodniczącego) 

-  Waldemar Duczmal (sekretarz) 

- Zuzanna Janaszek-Maciaszek (członek)  

Przedstawiciele Rady Miasta Konina; 

- Elżbieta Streker-Dembińska ( członek) 

- Karol Skoczylas (członek) 

Przedstawiciele Prezydenta Miasta Konina; 

- Maria Cybulska (członek) 

- Ewa Michalska ( członek) 

 

 Podsumowując, w minionym roku organ obradował cyklicznie, spotykając się raz                    

w miesiącu. W zakresie działań Rady znalazły się: opiniowanie aktów prawa miejscowego, w tym 

regulaminu Konińskiego Budżetu Obywatelskiego, rekomendowanie przedstawicieli sektora 

pozarządowego do składów komisji opiniujących oferty składane w ramach  ogłaszanych 

otwartych  konkursów ofert, prowadzenie kampanii społecznej promującej przekazywanie 1% 

podatku od osób fizycznych  na rzecz konińskich organizacji - "Bądź lokalny! Zostaw 1% podatku 

w Koninie", organizacja Tygodnia Organizacji Pozarządowych oraz promowanie NGO w czasie 

VII Jarmarku św. Bartłomieja. 

 

 

 


