
UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 840 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 30 listopada 2022 roku 

w sprawie Programu Współpracy Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. 

Program Współpracy Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

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

wolontariacie jest dokumentem corocznie uchwalanym przez Radę Miasta Konina. 

Obowiązek ten wynika z art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. Program jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę 

Miasta Konina i  podmiotów trzeciego sektora. Opiera się na założeniu, że organizacje 

pozarządowe są ważnym i niezbędnym partnerem dla samorządu m.in. w zakresie 

realizacji zadań publicznych czy współtworzenia polityk publicznych. 

Podstawą zapisów w Programie jest przytoczona ustawa. Zgodnie z nią dokument 

zawiera m.in.: 

1) cel główny i cele szczegółowe; 

2) zasady i przedmiot współpracy; 

3) formy współpracy finansowej i pozafinansowej; 

4) priorytetowe zadania publiczne; 

5) wysokość środków planowanych na realizację Programu. 

Program współpracy na 2023 rok powstał na bazie dokumentu z poprzedniego roku. 

W ramach wprowadzonych zmian wskazano konieczność realizacji zadań publicznych 

przez podmioty trzeciego w zgodzie z zapisami art. 6 ustawy o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, opisano szczegółowo zasady 

współpracy, wskazano formy współpracy z podziałem na formy finansowe i 

pozafinansowe, określono priorytetowe zadania publiczne w zakresie współpracy 

Miasta i organizacji pozarządowych w 2023 roku oraz dostosowano daty do 

kalendarza w 2023 roku.  

Dokument poddany został także wymaganym konsultacjom, które przeprowadzono 

zgodnie z Uchwałą Nr 795 Rady Miasta Konina z dnia 10 listopada 2010 roku 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.  

W ramach konsultacji wpłynęła jedna uwaga, którą uznano za zasadną i uwzględniono 

w Programie. Dokument przekazano także do konsultacji Konińskiej Radzie 

Działalności Pożytku Publicznego, która nie wyraziła opinii w jego przedmiocie.  

Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.  

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 
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