
 
Protokół z konsultacji Programów Współpracy  z dnia 26 czerwca 2014r. 

 
 
 

Dnia 26 czerwca 2014r. odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne do projektów  

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 2015  oraz Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Miasta 

Konina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3  

ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2015-2019.   

Konsultacje Programu Współpracy zostały przeprowadzone w celu pogłębienia dialogu  

obywatelskiego poprzez poznanie opinii i uwag podmiotów sektora pozarządowego 

działających w mieście Koninie. 

Projekty Programów przygotowane został przez Centrum Organizacji Pozarządowych przy 

udziale komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego współdziałających z organizacjami 

pozarządowymi, programy konsultowano także z Konińską Radą Działalności Pożytku 

Publicznego. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na  

terenie miasta, członkowie Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz 

przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Koninie (lista obecności z porządkiem obrad                        

w załączniku). 

Spotkanie prowadził Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych i Organizacji Pozarządowych 

Bartosz Jędrzejczak, przypominając na wstępie idee i zasady tworzenia programów  

współpracy oraz cel konsultacji społecznych. Poruszono wstępnie kwestie planowanego na 

trzeci tydzień sierpnia br. Tygodnia Organizacji Pozarządowych, zaproszono obecnych na 

spotkaniu przedstawicieli lokalnych organizacji do aktywnego  uczestnictwa w tegorocznym 

wydarzeniu. Przewodnicząca Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Karina 

Akseńczuk przypomniała także o kończącej się we wrześniu kadencji obecnej Rady                          

i o konieczności zorganizowania kolejnych wyborów do Konińskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego. 

Kolejno omawiano poszczególne punkty projektów nanosząc na bieżąco i konsultując                   

na forum proponowane zmiany (projekty programów współpracy wraz z propozycją zmian                               

w załączniku). 



Przypomniano także o kolejnym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 24 lipca 2014r. 

o godzinie  16:30  w  Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie. 

 

Załącznik 1 .Porządek konsultacji  

Załącznik 2. Lista obecności  

Załącznik 3. Program Współpracy na lata 2015 r. 

Załącznik 4. Wieloletni Program Współpracy na lata 2015-2019 


