
UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr … 

Rady Miasta Konina 

z dnia …. listopada 2020 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 2021 rok. 

 

Obowiązek uchwalenia Programu Współpracy Miasta Konina z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie nakłada na jednostki samorządu terytorialnego art. 5a ww. ustawy.  

Program Współpracy Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz 

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

publicznego i o wolontariacie na 2021 r. zwany dalej Programem jest 

najważniejszym dokumentem regulującym współpracę Miasta z podmiotami III 

sektora.  Określa m. in. cele, zasady, przedmiot i formy współpracy, wskazuje na 

priorytetowe zadania publiczne, wysokość środków przeznaczonych na ich 

realizację, a także formułuje sposób działania komisji konkursowych opiniujących 

oferty składane w ramach otwartych konkurów ofert.  

Program przygotowany został na bazie obecnie obowiązującego Programu 

na 2020 rok oraz dotychczasowych doświadczeń ze współpracy Miasta z 

podmiotami III sektora. 

Główne różnice między dokumentami to: przeformułowanie celów 

programu, zmiana zapisów dotyczących dokumentów strategicznych Miasta, 

dostosowanie dat do kalendarza na 2021 roku oraz wprowadzenie poprzez zapis 

w projekcie Budżetu Konina narzędzia do regrantingu małych dotacji dla grup 

nieformalnych i małych organizacji.  

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy oraz 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 Prezydent Miasta Konina 

poddał pod konsultacje przedmiotowy Program w dniach od 18 czerwca 



do 31 lipca 2020 roku.  W ramach konsultacji wpłynęła tylko opinia Konińskiej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego stanowiąca załącznik do niniejszej 

uchwały. Część uwag zgłoszonych przez Radę ujęto w dokumencie, uwagi 

nieprzyjęte stosownie uzasadniono. Pełne sprawozdanie z konsultacji zostało 

opublikowane na stronie internetowej Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej 

oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie.  

W świetle powyższego podjęcie uchwały jest zasadne i niezbędne. 

    

 Prezydenta Miasta Konina 

  

/-/Piotr Korytkowski 

 


