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Formularz zgłaszania uwag do projektu Uchwały Rady Miasta Konina 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

UWAGI O CHARAKTERZE SZCZEGÓŁOWYM

Lp. Aktualny zapis w projekcie uchwały (proszę podać nr 
paragrafu, punktu itd.)

Proponowana zmiana (proszę podać 
konkretny zapis paragrafu, punktu itd.) Uzasadnienie

1. nazwa dokumentu

UCHWAŁA Nr (...) RADY MIASTA KONINA 
z dnia (...) 2020 roku w sprawie Programu 
Współpracy Miasta Konina z organizacjami 
pozarządowymi (...)

UCHWAŁA Nr (...) RADY MIASTA KONINA 
z dnia (...) 2020 roku w sprawie Programu 
Współpracy Samorządu Miasta Konina z 
organizacjami pozarządowymi (...)

Rekomendujemy powrót do pierwotnej nazwy dokumentu, jako Programu 
Współpracy Samorządu Miasta Konina. Na rok 2020 przyjęty został "Program 
Współpracy Miasta Konina" co nie jest precyzyjnym sformułowaniem.

2. Rozdział I, § 1, c Mieście – należy przez to rozumieć Miasto 
Konin

Mieście - należy przez to rozumieć Miasto 
Konin jako mieszkańców zamieszkujących i 
funkcjonujących w określonej przestrzeni, 
zawierającej się w granicach 
administracyjnych

Wielokrotnie w dokumencie używane jest słowo "Miasto", natomiast można je 
rozumieć dwojako. Dlatego dla przejrzystości i precyzji sformułowań proponujemy 
doprecyzowanie, że Miasto, to określona granicami przestrzeń, zamieszkała przez 
mieszkańców, na terenie której relizowane są aktywności (społeczne, gospodarcze, 
inne). Pojęcie "Miasto Konin" nie jest tożsame z pojęciem "Urząd Miejski" lub 
"Samorząd" - taki skrót myślowy używa się w języku potocznym, jednak dokument 
publiczny nie powinien posługiwać się sformułowaniami potocznymi, a definicjami 
prawnymi i naukowymi.

3. Rozdział I, § 1, d JST – skrót określający jednostkę 
samorządu terytorialnego (Miasto Konin),

Samorząd - należy przez to rozumieć 
Jednostkę Samorządu Terytorialnego (JST) 
jako lokalną wspólnotę samorządową Miasta 
Konina

Dokument określa zasady współpracy sektora publicznego reprezentowanego przez 
Samorząd z sektorem organizacji pozarządowych. Dlatego też należy dużo 
prezycyjniej określić podmiot, który wymieniany jest w dokumencie. Pierwotny zapis 
nie daje jasnej informacji co to jest JST. W nawiasie jest wskazane Miasto Konin, co 
może czytelnika odsyłać do definicji Miasta (z podpunktu c, uwaga nr 2) i sugerować, 
że chodzi o Miasto, czyli przestrzeń i jej mieszkańców. Proponujemy więc użycie 
słowa "Samorząd" zamiast "JST", które jest bardziej zrozumiałe w treści dokumentu.

4. Rozdział II, § 2
Celem głównym Programu jest budowanie 
partnerstwa Miasta z organizacjami 
pozarządowymi (...)

Celem głównym Programu jest budowanie 
partnerstwa Samorządu z organizacjami 
pozarządowymi (...)

Proponujemy doprecyzować, że Program dotyczy budowania Partnerstwa z 
sektorem publicznym, Samorządem. W szczególności, że dalszy zapis dokumentu w 
Rozdziale III, § 5 wymienia realizatorów Programu, będących bezpośrednio sektorem 
publicznym (Rada Miasta, Prezydent, Wydziały), a także współpracujących z nim, na 
ich rzecz (Rady działające przy Prezydencie, komisje konkursowe). 
Rekomendowana nazwa dla całego dokumentu wskazuje jasno na Samorząd, więc 
również tutaj wydaje się celowe doprecyzowanie.

5. Rozdział II, § 3, pkt. 5

Stałe usprawnianie wzajemnej komunikacji 
między Urzędem Miejskim w Koninie, a 
organizacjami pozarządowymi oraz 
zwiększenie roli Miasta w promocji działań 
organizacji pozarządowych,

Stałe usprawnianie wzajemnej komunikacji 
między Samorządem, a organizacjami 
pozarządowymi oraz zwiększanie roli 
Samorządu w promocji działań organizacji 
pozarządowych,

Współpraca z NGO jest realizowana przez Samorząd, dlatego to taka nazwa 
powinna zostać konsekwentnie użyta we wspomnianym zapisie. 

6. Rozdział IV, § 6, pkt. 1 Współpraca Miasta z organizacjami 
pozarządowymi opiera się na (...)

Współpraca Samorządu z organizacjami 
pozarządowymi opiera się na (...)

Współpraca z NGO jest realizowana przez Samorząd, dlatego to taka nazwa 
powinna zostać konsekwentnie użyta we wspomnianym zapisie. 

7. Rozdział IV, § 6, pkt. 2 Miasto Konin zapewni wsparcie 
organizacjom (...)

Samorząd zapewni wsparcie organizacjom 
(...)

Współpraca z NGO jest realizowana przez Samorząd, dlatego to taka nazwa 
powinna zostać konsekwentnie użyta we wspomnianym zapisie. 
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8. Rozdział IV, § 6, pkt. 
2, podpunkt 14

Współudział mieszkańców w tworzeniu 
lokalnych strategii i programów -

Trudno wymienić zadanie własne samorządu wskazujące na moc sprawczą w 
zakresie zapewnienia współudziału mieszkańców w tworzeniu lokalnych strategii i 
programów. Tworzenie lokalnych strategii i programów z kolei nie jest zadaniem 
NGO (mimo, że powstają społeczne strategie, programy i opracowania), a jest 
zadaniem JST. Ze względu na wątpliwości dotyczące celowości takiego zapisu 
proponujemy jego usunięcie.

9. Rozdział IV, § 6, pkt. 3 2. Współpraca Miasta z organizacjami 
opiera się (...)

3. Współpraca Samorządu z organizacjami 
opiera się (...) 

Współpraca z NGO jest realizowana przez Samorząd, dlatego to taka nazwa 
powinna zostać konsekwentnie użyta we wspomnianym zapisie. 

10. Rozdział IV, § 6, pkt. 
9, podpunkt 1

(...) składające się z przedstawicieli Miasta i 
organizacji (...)

(...) składające się z przedstawicieli 
Samorządu i organizacji (...)

Reprezentantem sektora publicznego jest Samorząd, dlatego to taka nazwa powinna 
zostać konsekwentnie użyta we wspomnianym zapisie. 

11. Rozdział IV, § 6, pkt. 
10

Na finansowanie projektów i zadań, które 
będą realizowane przez organizacje, Miasto
Konin planuje (...)

Na finansowanie projektów i zadań, które 
będą realizowane przez organizacje, 
Samorząd planuje (...)

Reprezentantem sektora publicznego jest Samorząd, dlatego to taka nazwa powinna 
zostać konsekwentnie użyta we wspomnianym zapisie. 

12. Rozdział V Przedmiotem współpracy Miasta z 
organizacjami (...)

Przedmiotem współpracy Samorządu z 
organizacjami (...)

Współpraca z NGO jest realizowana przez Samorząd, dlatego to taka nazwa 
powinna zostać konsekwentnie użyta we wspomnianym zapisie. 

13. Rozdział V, § 7, pkt. 
15

15. Prowadzenia działalności 
wspomagającej rozwój wspólnot i 
społeczności lokalach (...)

15. Prowadzenia działalności 
wspomagającej rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych (...)

błąd językowy

14. Rozdział VII, § 10, pkt. 
1

Do oceny ofert złożonych w ramach 
otwartych konkursów ofert na wykonywanie 
zadań publicznych związanych z realizacją 
zadań Miasta (...)

Do oceny ofert złożonych w ramach 
otwartych konkursów ofert na wykonywanie 
zadań publicznych związanych z realizacją 
zadań Samorządu (...)

Reprezentantem sektora publicznego jest Samorząd, dlatego to taka nazwa powinna 
zostać konsekwentnie użyta we wspomnianym zapisie.

15. Rozdział VII, § 10, pkt. 
4

(...) przedstawiciele organizacji 
pozarządowych rekomendowani przez 
Konińską Radę Działalności Pożytku 
Publicznego.

(...) przedstawiciele organizacji 
pozarządowych zaopiniowani przez 
Konińską Radę Działalności Pożytku 
Publicznego na podstawie listy kandydatów. 
Lista kandydatów jest przygotowywana raz 
w roku przez Centrum Organizacji 
Pozarządowych i przedstawiana KRDPP do 
zaopiniowania.

Uchwała Nr 443 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2012 roku w sprawie trybu 
powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Konińskiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego, w § 2, punkt 2 określa zadania Rady, a w podpunkcie 3 jest 
mowa o "opiniowaniu składu kandydatów do pracy w zespołach opiniujących oferty 
realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Konina w sferze działalności 
pożytku publicznego", natomiast nie określa się podmiotu, który wspomniany skład 
kandydatów wyłania. Wydaje się, że celową jednostką jest Centrum Organizacji 
Pozarządowych, która prowadzi współpracę z konińskimi NGO. Rekumendjemy 
jednocześnie skorzystanie z dobrej praktyki z innych miast, które tworzą coroczną 
listę kandydatów, podzieloną tematycznie komisji, w których członkowie chcą brać 
udział. Jedna lista zapewnia tylko jednorazowe zaangażowanie w nabór kandydatów 
(a nie przy każdym naborze do każdej komisji, jak jest to obecnie), zdejmuje 
odpowiedzialność za wskazanie kandydatów ze społecznej rady KRDPP, która może 
precycyjniej realizować swoje działanie wyłącznie opiniując listę (zgodnie z uchwałą 
Rada opiniuje skład, a nie rekomenduje), oszczędza czas i nadaje większej dynamiki 
procesowi powoływania komisji.

16. Rozdział IX, § 12, pkt. 
4, podpunkt a

Liczbie podmiotów wyrażających wolę 
podjęcia we współpracy z Miastem 
realizacji zadań publicznych na rzecz 
lokalnej społeczności (...)

Liczbie podmiotów wyrażających wolę 
podjęcia we współpracy z Samorządem 
realizacji zadań publicznych na rzecz 
lokalnej społeczności (...)

Reprezentantem sektora publicznego jest Samorząd, dlatego to taka nazwa powinna 
zostać konsekwentnie użyta we wspomnianym zapisie.

17. Rozdział IX, § 12, pkt. 
4, podpunkt e

Liczbie osób zaangażowanych w realizację 
zadań publicznych, w tym liczba 
wolontariuszy (...)

Liczbie osób zaangażowanych w realizację 
zadań publicznych, w tym liczbie 
wolontariuszy (...)

błąd językowy

18. Rozdział IX, § 12, pkt. 
4, podpunkt g

Całkowitym koszcie realizacji zleconych 
przez Miasto zadań publicznych

Całkowitym koszcie realizacji zleconych 
przez Samorząd zadań publicznych

Reprezentantem sektora publicznego jest Samorząd, dlatego to taka nazwa powinna 
zostać konsekwentnie użyta we wspomnianym zapisie.
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19.
Załącznik nr 2, 
Indywidualna karta 
oceny

Ocena realizacji zadań publicznych w 
przypadku oferenta, który w latach 
poprzednich realizował zlecone zadania 
publiczne, w tym rzetelności i terminowości 
oraz sposób rozliczania środków 
otrzymanych na realizację zadań -  
(Załącznik nr 2 do Uchwały – kryterium VI w 
indywidualnej karcie oceny )

Wprowadzenie punktacji za to kryterium:
- pozytywna współpraca lub młoda 
organizacja (do 24 miesięcy)  (1) punkt
- brak wcześniejszej współpracy  (0) 
punktów
- negatywna ocena współpracy (-1)

Wprowadzenie punktacji ma za zadanie: 
- wypromować młode organizacje,
- docenić organizacje, które prawidłowo realizują zadania, 
- pouczyć organizacje, które nieterminowo/nierzetelnie rozliczają się z zadań.

20. Formularz uwag Plik do pobrania w formacie PDF Plik do pobrania w formie edytowalnej lub 
formularz online Zmiana formatu formularza uwag ułatwi jego wypełnianie

21. Propozycja dodania 
do: Rozdział II, § 3

Odnosząc się do nowej Strategii Miasta 
Konina, stawiającej na aktywizację 
mieszkańców i pobudzanie ich do działania 
(filar Energia ludzi), a także potrzeb 
organizacji (zwłaszcza nowych) 
rekomendujemy, aby w ramach polepszenia 
współpracy pomiędzy samorządem a 
organizacjami NGO stworzyć komórkę (np. 
przy COP) pomagającą organizacjom NGO 
w aplikacji do konkursów, grantów itp.

Wiele (zwłaszcza nowych) organizacji ma problem z pozyskaniem środków na swoją 
działalność, nierzadko nigdy nie miały okazji zwracać się o wsparcie finansowe na 
swoje działania, nie znają niuansów naborów, tzw. "słów kluczy", itp, a jednym z 
najpoważniejszych problemów jest nieznajomość dokumentacji konkursowej i 
nieumiejętność poruszania się w tej materii. Samorząd już dziś czyni potrzebne i 
korzystne starania w pomaganiu organizacjom NGO, np. poprzez rozsyłanie 
newslettera z aktualnymi konkursami. Proponujemy jednak pójść o krok dalej i 
proponujemy stworzenie stanowiska lub komórki doradczej dla NGO. Pomoże to we 
wzmocnieniu i wzrastaniu naszym organizacjom, co bezspornie przysłuży się miastu. 
Pozwoli też w alokacji do naszego regionu większych środków z pożytkiem dla 
wszystkich. Zysk przeważy nad kosztem. Wskazujemy jako źródło powstania takiej 
komórki Fundusze Norweskie. 

22.

Proponujemy skorzystać ze wspomnianych 
środków Norweskich, aby sfinansować 
zapisany w Strategii Miasta mikrofundusz 
grantowy dla grup nieformalnych i 
organizacji NGO. Rekomendujemy jego 
wpisanie w plan współpracy.

Będzie to realne narzędzie pomocy aktywnym obywatelom w podjęciu ich 
mikroskalowych działań. Rozwiąże problem finansowania drobnych przedsięwzięć w 
trakcie roku budżetowego. Pozwoli też w perspektywie długofalowej budować 
zaufanie pomiędzy obywatelami a samorządem. Dobrym odniesieniem jest np. 
program "Wielkopolska Wiara", który cechuje się bardzo prostym formularzem 
zgłoszenia, prowadzenia i rozliczenia projektu, prostym regulaminem, małą kwotą 
wspierającą w szczególności młode organizacje z ciekawymi pomysłami. 

Nazwa organizacji pozarządowej lub 
podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie

Konińska Rada Działalności Pożytku 
Publicznego

Telefon lub e-mail rada.pozytku.publicznego@gmail.com
Imię i nazwisko osoby do kontaktu Agata Kuźmińska - Przewodnicząca KRDPP
Data wypełnienia 01.07.2020 r.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2020 r. 
� na adres e-mail: bartosz.jedrzejczak@konin.um.gov.pl lub 
� pozostawić w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Konina z dopiskiem „Konsultacje - Program Współpracy z NGO na 2021” albo 
� przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500 Konin z dopiskiem „Konsultacje – Program Współpracy z NGO na 2021 r”


