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1

Wstęp

Zgodnie

z art. 5 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 239 ze zmianami), organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego
roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego
oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu
współpracy za rok poprzedni.
Współpraca samorządu Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi jest wyrazem
przekonania władz miasta o korzyściach płynących z realizacji różnych form współpracy dla
mieszkańców miasta. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego są społecznie
użyteczne i stanowią ważne ogniwo w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Cechuje je
niezależność, spontaniczność, innowacyjność oraz dobre rozpoznanie potrzeb środowiska,
w którym działają. Współpraca Samorządu Miasta nie ogranicza się jedynie do udzielania
finansowego wsparcia, obejmuje ona także wspieranie organizacji w zakresie rzeczowym oraz
merytorycznym oraz wzajemną wymianę myśli, informacji i doświadczeń.
Pozytywna sieć współpracy Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi wypracowana
została na podstawie wzajemnej odpowiedzialności, zaufania, dobrej komunikacji,
z

uwzględnieniem

modelu

współpracy

administracji

publicznej

z

organizacjami

pozarządowymi.
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2

Leszczyńskie organizacje pozarządowe

We współczesnej polityce społecznej coraz większą rolę odgrywają podmioty społeczeństwa
obywatelskiego, a wśród nich niedziałające dla osiągnięcia zysku podmioty zwane
organizacjami pozarządowymi.
W potocznym rozumieniu organizacje pozarządowe to podmioty niezależne od administracji
publicznej. Ustawa o działalności pożytku i o wolontariacie zawiera definicję organizacji
pozarządowej. Zgodnie ze wspomnianą regulacją organizacjami pozarządowymi są,
niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku,
osoby prawne utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia
z wyłączeniem m.in. partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców,
samorządów zawodowych, fundacji, których jednym fundatorem jest Skarb Państwa.
Organizacje pozarządowe zwykle działają jako stowarzyszenia lub fundacje. Zakres i formy
ich działania są bardzo różne.
Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:
1) osoby prawne

i

jednostki

organizacyjne

o

stosunku

Państwa

do

Kościoła

o

stosunku

Państwa

do

innych

działające

Katolickiego
kościołów

i

w

na

podstawie

Rzeczypospolitej

związków

przepisów
Polskiej,

wyznaniowych

oraz

o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie
działalności pożytku publicznego;
2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
3) spółdzielnie socjalne;
4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące
spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają
całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału
między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
Szacuje się, że w Lesznie jest zarejestrowanych 269 organizacji pozarządowych, w tym
38 ma status OPP:


w bazie GUS jest 249,
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20 stowarzyszeń zwykłych w rejestrach nadzorowanych przez Prezydenta Miasta
Leszna.

Ponadto w Lesznie działają organizacje, które są oddziałami ogólnopolskimi.
W internetowej Bazie NGO prowadzonej przez Urząd Miasta Leszna do której wpis jest
dobrowolny jest obecnie 198 wpisów.
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Współpraca samorządu Miasta Leszna i organizacji pozarządowych
w zakresie tworzenia polityk publicznych

Dostrzegalne jest zjawisko powolnego budowania partnerstwa między samorządem,
a organizacjami pozarządowymi w odniesieniu do tworzenia polityk publicznych.
Współpraca administracji samorządowej i sektora pozarządowego w zakresie tworzenia
dokumentów strategicznych, dotyczących spraw społecznych ma szanse powodzenia,
ponieważ liczba organizacji zajmujących się tematyką społeczną w Lesznie rośnie oraz trzeci
sektor jest wykonawcą istotnej liczby zadań publicznych mieszczących się w zakresie polityki
społecznej. Sprawia to, że udział w trakcie tworzenia strategicznych dokumentów
dotyczących tego obszaru jest dla organizacji pozarządowych dość naturalny. Niemniej
jednak, często zdarza się, że organizacje nie wnoszą uwag do dokumentów, akceptując zapisy
wypracowane przez samorząd.
3.1. Program współpracy
Współpraca w zakresie tworzenia polityk publicznych w 2015 roku obejmowała głównie
współtworzenie i konsultowanie dokumentów dotyczących działalności organizacji
pozarządowych. Głównym dokumentem wspólnie opracowywanym był „Program współpracy
samorządu z organizacjami pozarządowymi…..”, który jest podstawowym dokumentem
regulującym

współprace

pomiędzy

władzami

samorządowymi

Miasta

Leszna

a organizacjami pozarządowymi. Odgrywa kluczową rolę we wszystkich płaszczyznach
„Modelu współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi”.
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 Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
przy wsparciu wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta Leszna współpracujących
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z Organizacjami Pozarządowymi oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Biura ds.
Uzależnień. Projekt dokumentu powstał na podstawie programu współpracy na rok 2014
z uwzględnieniem przepisów ustawowych i dotychczasowych doświadczeń.
3.1.1. Konsultowanie Programu
Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały w sprawie Programu współpracy organów
samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami
działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2015.
Program został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi zgodnie z przyjętą Uchwałą
Rady Miejskiej Leszna nr XLVI/ 570/2010 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji .
 Cel konsultacji:
Celem przeprowadzonych konsultacji było:
1) przedstawienie projektu „Programu współpracy organów samorządowych Miasta Leszna
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok”,
2)

zebranie opinii i uwag zainteresowanych podmiotów w zakresie konsultowanego

dokumentu,
3)

tworzenie dialogu obywatelskiego, zapewnienie, że głos przedstawicieli organizacji

pozarządowych jest ważny w kontekście rozwoju Miasta.
Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Leszna.
 Forma konsultacji
1)

Spotkanie z uczestnikami konsultacji.
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2)

Pisemne lub elektroniczne składanie uwag i opinii do projektu Programu

współpracy… na rok 2015 na przygotowanym formularzu konsultacji i wysłanie go do
Urzędu Miasta Leszna lub mailowo na adres: aszymanska@leszno.pl
 Informacja o konsultacjach społecznych
Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem
Programu współpracy… na rok 2015 zostało umieszczone:
1) na portalu do konsultacji on line www.konsultacje.leszno.pl,
2) na stronie internetowej Urzędu www.leszno.pl w zakładce „NGO organizacje
pozarządowe”
3) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu www.bip.leszno.pl
4) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie www.mopr.leszno.sisco.info
5) na tablicy ogłoszeń Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła
II 21 a, 64-100 Leszno,
6) u koordynatora ds. organizacji pozarządowych.
Informacje o trwających konsultacjach

zostały również opublikowane na profilu

społecznościowym Facebook Leszczyńskie NGO, w prasie lokalnej oraz przekazane drogą
elektroniczną do podmiotów trzeciego sektora, które znajdują się w bazie danych NGO w
Urzędzie Miasta Leszna. Ponadto zostały wyemitowane spoty radiowe

zapraszające na

spotkanie dot. konsultacji społecznych „Programu współpracy organów samorządowych
miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi

oraz z innymi podmiotami działającymi w

sferze pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015”.
 Przebieg i termin konsultacji
Etapy konsultacji społecznych:
a) Wspólne z przedstawicielami organizacji pozarządowych opracowanie projektu
Programu współpracy… na rok 2015.
b) W maju 2014r. projekt Programu współpracy… na rok 2015 został przekazany do
konsultacji do merytorycznych wydziałów i jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta
Leszna.
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c) W czerwcu 2014r. dokument został przekazany do konsultacji Grupie Sterującej
powołanej w ramach projektu „Konsultuj, działaj, wzmacniaj”
3)

Kolejnym etapem było konsultowanie dokumentu z organizacjami pozarządowymi i

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na rzecz Miasta Leszna. Termin
konsultacji społecznych wyznaczono w dniach: od 24 czerwca do 10 lipca 2014 roku do
godziny 15:30. W dniu 25 czerwca 2014 r. o godzinie 12:00 w leszczyńskim Ratuszu odbyło
się spotkanie dotyczące konsultacji projektu „Programu współpracy organów samorządowych
Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok”.
Uczestnikami konsultacji były organizacje pozarządowe i podmioty działające na terenie
Miasta Leszna w zakresie działalności pożytku publicznego.
Porządek spotkania:
a) Otwarcie spotkania. Przedstawienie internetowego portalu do konsultacji społecznych
oraz omówienie sposobu korzystania z narzędzia.
b) Prezentacja zapisów Rocznego Programu Współpracy Urzędu Miasta Leszna
z Organizacjami Pozarządowymi.
c) Część konsultacyjna dot. dokumentu.
W spotkaniu uczestniczyło 22 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

4)

Osobą odpowiedzialną był Koordynator ds. organizacji pozarządowych p. Anna

Szymańska tel. 65 529 54 03 , e-mail:aszymanska@leszno.pl
 Wnioski, uwagi i opinie zgłoszone w ramach konsultacji
W czasie trwania konsultacji w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne pisemne uwagi
oraz opinie do projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.
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3.1.2. Uchwalenie Programu
Program

współpracy

organów

samorządowych

Miasta

Leszna

z

organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2014
rok został uchwalony przez Radę Miejską Leszna w dniu 25 września 2014 (uchwała Nr
XLII/559/2014 w sprawie: przyjęcia programu współpracy organów samorządowych Miasta
Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami działającymi w sferze
pożytku publicznego na rok 2015).
Program

współpracy

organów

samorządowych

Miasta

Leszna

z

organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego określał
w perspektywie rocznej cele, zasady, przedmiot i formy współpracy, a także obszary oraz
priorytetowe zadania realizowane w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi,
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Leszna lub na rzecz jego
mieszkańców.
Celem głównym Rocznego Programu był rozwój współpracy Miasta Leszna z organizacjami
pozarządowymi oraz określenie jej ram na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego.
Uchwalony dokument przewidywał realizację 4 zadań priorytetowych.
Zadanie I.
POMOC SPOŁECZNA
Zadania z zakresu

pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudniej

sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin poprzez m.in:
1) prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
2) prowadzenie Młodzieżowego Centrum Profilaktyki,
3) prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej,
4) prowadzenie Domu Dziecka,
5) prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla osób
niesłyszących,
6) wspieranie działań w zakresie pomocy społecznej na rzecz środowiska lokalnego,
w tym m.in. działań na rzecz dzieci, młodzieży dorosłych zagrożonych
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wykluczeniem społecznym, działań na rzecz osób dotkniętych przemocą, działań
na rzecz osób starszych i samotnych, działań w zakresie kwestii profilaktycznoedukacyjnych w zakresie pomocy społecznej,
niepełnosprawnych

i

przewlekle

działań na rzecz osób

chorych,

działań

związanych

z pozyskiwaniem i nieodpłatną dystrybucją żywności, sprzętu, odzieży oraz
nieodpłatnego wydawania posiłków bezdomnym i ubogim z Miasta Leszna,
działań

promujących

aktywność

wolontarystyczną

w

zakresie

pomocy

społecznej.
Zadanie II.
OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA
Zadania

z

zakresu

ochrony

i

promocji

zdrowia,

zakresie

ochrony

i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
w tym m.in.
1) podejmowanie działań edukacyjnych mających na celu promocję zdrowia
i rozpowszechnienie zdrowego stylu życia,
2) prowadzanie

grup

wsparcia/klubów

dla

osób

uzależnionych

i współuzależnionych,
3) przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, w tym m.in. prowadzenie
warsztatów i grup terapeutycznych, prowadzenie zajęć profilaktycznych dla
dzieci

i

młodzieży,

zwiększenie

dostępności

pomocy

terapeutycznej

i rehabilitacyjnej dla młodzieży eksperymentującej i używającej narkotyki,
prowadzenie

spotkań

wolontarystyczną

w

z

młodzieżą,

zakresie

promocji

działania
zdrowia

promujące
oraz

aktywność

przeciwdziałania

uzależnieniom i dysfunkcjom w życiu społecznym, działania dotyczące
przeciwdziałania przemocy, działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu,
działania aktywizujące osoby uzależnione,
4) działania

profilaktyczno-terapeutyczne

w

zakresie

przeciwdziałania

uzależnieniom alkoholowym z uwzględnieniem zajęć sportowych, rekreacyjnych
i kulturowych.
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Zadanie III.
KULTURA I SZTUKA
Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego, w tym m.in:
1) wspieranie działań kulturalnych na rzecz środowiska lokalnego, w tym edukacja
kulturalna, organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych,
2) wspieranie lokalnych inicjatyw wydawniczych,
3) wspieranie i koordynowanie działań na rzecz integracji pomiędzy wszystkimi
podmiotami działającymi w sferze kultury.
Zadanie IV.
SPORT
Zadania w sferze pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym m.in.:
1) szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w klubach sportowych Miasta Leszna,
2) rozwój dyscyplin sportowych promujących miasto Leszno,
3) organizacja znaczących imprez sportowo-rekreacyjnych dla Miasta Leszna
o zasięgu międzynarodowym, krajowym, lokalnym,
4) sport masowy i sport osób niepełnosprawnych.
Oprócz zadań priorytetowych samorząd Miasta Leszna ogłosił konkursy w ramach
poniższych zadań.
Zadania związane z rozwijaniem kontaktów i współpracy między społeczeństwami Leszna i
miast partnerskich
1) integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.
Zadania związane z realizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Leszna na lata 2010-2015 w
zakresie rewitalizacji społecznej
1) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
2) działalność

wspomagająca

rozwój

gospodarczy,

w

tym

rozwój

przedsiębiorczości.
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Ogłoszenia o konkursach były zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
internetowej Miasta Leszna, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz portalach
społecznościowych i w prasie lokalnej.
Tabela nr 1. Wydziały i Jednostki Organizacyjne Urzędu Miasta Leszna współpracujące z III
sektorem
Lp. Nazwa
Wydziału/
Jednostki
Organizacyjnej
1. Wydział Kultury
i Sportu
2. Wydział Promocji
i Rozwoju

ZAKRES ZADANIA

ZADANIA
Z
ZAKRESU
UPOWSZECHNIANIA
KULTURY I SPORTU
ZADANIA
ZWIĄZANE
Z
ROZWIJANIEM
KONTAKTÓW
I
WSPÓŁPRACY
MIĘDZY
SPOŁECZEŃSTWAMI
LESZNA
I
MIAST
PARTNERSKICH
ZADANIA
W
ZAKRESIE
REWITALIZACJI
SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ
Miejski
Ośrodek ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
Pomocy Rodzinie
ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA
Biuro ds. Uzależnień

3.
4.
3.2.

Model konsultacji społecznych

Model został wypracowany w ramach projektu „Konsultuj, Działaj, Wzmacniaj!” i jest
efektem dyskusji podejmowanych w ramach prac grup roboczych, jak również zebranych
opinii wyrażanych przez organizacje pozarządowe biorące udział w debacie dot. prowadzenia
konsultacji społecznych.
Model konsultacji społecznych dla Miasta Leszna został przygotowany w duchu
poszanowania 7 zasad konsultacji społecznych tj.
1) DOBRA WIARA - Konsultacje prowadzone są w duchu dialogu obywatelskiego.
Strony słuchają się nawzajem, wykazując wolę zrozumienia odmiennych racji.
2) POWSZECHNOŚĆ - Każdy zainteresowany tematem powinien móc dowiedzieć się
o konsultacjach i wyrazić w nich swój pogląd.
3) PRZEJRZYSTOŚĆ - Informacje o celu, regułach, przebiegu i wyniku konsultacji
muszą być powszechnie dostępne. Jasne musi być to, kto reprezentuje jaki pogląd.
4) RESPONSYWNOŚĆ - Każdemu, kto zgłosi opinię, należy się merytoryczna
odpowiedź w rozsądnym terminie, co nie wyklucza odpowiedzi zbiorczych.
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5) KOORDYNACJA - Konsultacje powinny mieć „gospodarza” odpowiedzialnego za
konsultacje tak politycznie, jak organizacyjnie. Powinny być odpowiednio
umocowane w strukturze administracji.
6) PRZEWIDYWALNOŚĆ - Konsultacje powinny być prowadzone od początku procesu
legislacyjnego. Powinny być prowadzone w zaplanowany sposób i w oparciu
o czytelne reguły.
7) POSZANOWANIE INTERESU OGÓLNEGO - Choć poszczególni uczestnicy
konsultacji mają prawo przedstawiać swój partykularny interes, to ostateczne decyzje
podejmowane w wyniku przeprowadzonych konsultacji powinny reprezentować
interes publiczny i dobro ogólne.
Model konsultowania opiera się o następujące etapy prac:
A. Przygotowanie do prowadzenia konsultacji społecznych.
B. Prowadzenie konsultacji społecznych.
C. Wnioski z prowadzonych konsultacji społecznych.
Dokument dostępny na stronie Urzędu Miasta Leszna www.leszno.pl

Schemat modelu konsultacji społecznych
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3.3.

Organy opiniodawcze

3.3.1. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna z dnia 3 kwietnia 2012 roku została powołana
Powiatowa Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, której kadencja trwa 4 lata.
Rada składa się z 5 osób, przedstawicieli organizacji pozarządowych tj:
1) Genowefa Michalska-Dąbrowska (Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne
„Amazonka”),
2) Irena Dankiewicz (Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów),
3) Joanna Bednarczyk (Stowarzyszenie „ODZEW” w Lesznie),
4) Gabriela Jarecka (Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego),
5) Janina Głogowska (Koło Polskiego Związku Niewidomych)
Główne zadania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych :
 inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
 integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 realizacja praw osób niepełnosprawnych,
 opiniowanie

projektów

powiatowych

programów

działań

na

rzecz

osób

niepełnosprawnych,
 ocena realizacji programów,
 opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod
kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Leszna w
roku 2015 spotkała się trzykrotnie. Opiniowała projekt uchwały Rady Miejskiej Leszna w
sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na rok 2015, analizowała przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i zgłaszała niezgodność dwóch
artykułów ustawy do wojewódzkiej Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych. Zajmowała
się

problemem

parkowania

osób

nieuprawnionych

na

miejscach

parkingowych

przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych na leszczyńskich osiedlach, oraz zgłaszali
problem jazdy rowerzystów w parku przy ul. Westerplatte (problem został zgłoszony Straży
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Miejskiej). Przekazano do Zarządu Dróg i Inwestycji postulat rodziców dziecka
niepełnosprawnego w sprawie progu zwalniającego na ul. Francuskiej. Rada zapoznała się
również z działalnością nowego Centrum Integracji Społecznej jako szansy powrotu do życia
zawodowego osób z niepełnosprawnością.
3.3.2. Leszczyńska Rada Seniorów
Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 29 stycznia 2013r została powołana Leszczyńska
Rada Seniorów, której kadencja trwa 3 lata.
Rada składa się z 20 osób, w tym 10 przedstawicieli leszczyńskich organizacji
pozarządowych, tj.
1) Grażyna Banasik (Stowarzyszenie „Leszczyński Bank Żywności”),
2) Eugenia Kaczmarowska (Stowarzyszenie Rotary Club),
3) Barbara Mroczkowska (Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”),
4) Stanisława Nawrocka (Fundacja „Odzew”),
5) Urszula Osiejewska (Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka),
6) Teresa Rękosiewicz (Stowarzyszenie „Wygraj siebie”),
7) Jerzy Rymwid (Fundacja „Jesienny Uśmiech),
8) Aleksy Szymanowski (Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana),
9) Dorota Tarnowska (Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, oddział Leszno),
10) Maria Zielony (Uniwersytet Trzeciego Wieku).
Główne zadania Leszczyńskiej Rady Seniorów:
 opiniowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów oraz do
pełnego zaspokojenia potrzeb tej grupy społecznej,
 opiniowanie i doradzanie w zakresie działań zmierzających do wykorzystania
potencjału i czasu ludzi starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym
w zakresie kultury i edukacji,
 opiniowanie lokalnych rozwiązań prawnych dotyczących sytuacji seniorów oraz spraw
przedłożonych Radzie do zaopiniowania,
 doradztwo w zakresie zabezpieczenia społecznego, opieki zdrowotnej, pomocy
społecznej i usług opiekuńczych,
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 współpraca z organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami osób
starszych,
 przedstawienie

władzom

samorządowym

Leszna

wniosków

i

sprawozdań

z działalności Rady.
Członkowie Rady spotykali się w każdy trzeci poniedziałek kolejnego miesiąca o godz.
18:00.
Tematami spotkań były:
 Utrudnienie dotyczące dojazdu miejską komunikacją do przychodni lekarskiej przy
ulicy Racławickiej.
 Założenia i szansa skorzystania przez nasze miasto z projektu rządowego ,, Senior –
WIGOR ‘’ z realizacją w latach 2015 – 2020.
 Sprawozdania z konferencji ogólnopolskich których tematem były problemy seniorów
w naszym kraju.
 Omówienie imprez i akcji skierowanych do Seniorów naszego Miasta.
 Wydanie ,,Karty seniora ‘’ dla osób 65+ pozwalającej na korzystanie z zakupów i
usług z określoną przez właścicieli sklepów i usługodawców obniżką cen.
 Spotkanie z przedstawicielami prowadzącymi Kluby seniorów, stowarzyszenia,
fundacje skupiające seniorów naszego miasta.
 Sprawozdanie członków LRS z udziału w Targach Senioralnych organizowanych w
Poznaniu i propozycja zorganizowania na miarę naszych możliwości w Lesznie.
 Spotkanie z pracownikiem MOPR w celu uzyskania informacji dotyczącej stopnia
realizacji Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Osób Starszych ,, Seniorzy
w Lesznie 2014 – 2020’’.
 Krytyczna dyskusja wprowadzenia Leszczyńskiej Karty Miejskiej obowiązkowo dla
seniorów mających prawo do darmowych przejazdów autobusami miejskiej
komunikacji.
 Spotkanie z właścicielami Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego
,,NIEZAPOMINAJKA’’ i uzyskanie informacji dotyczących warunków materialnych
i bazowych pobytu w Zakładzie.
 Przedstawienie sprawozdania z udziału przedstawicieli LRS w Obywatelskim
Parlamencie Seniorów w Warszawie .
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 Spotkanie z dyrektorką MOPR panią Donatą Majchrzak – Popławską w celu
wspólnego ustalenia działań skierowanych do seniorów.
 Konieczność zorganizowania w Lesznie przychodni geriatrycznej.
W wielu naszych spotkaniach brał udział I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna Pan Adam
Mytych.
Rada dyskutowała o bieżących problemach środowiska osób starszych oraz rozpoznawała ich
sytuację, na podstawie których sformułowała 12 wniosków do Prezydenta Miasta Leszna dot.
leszczyńskich seniorów.
3.3.3. Rada Sportu Miasta Leszna
Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 6 lutego 2015r. została powołana Rada Sportu Miasta
Leszna, której kadencja trwa 4 lata. Rada składa się z 17 osób, w tym 9 przedstawicieli
leszczyńskich klubów sportowych, tj.
1) Marek Tyczyński – Uczniowski Klub Sportowy „Grom”
2) ) Grzegorz Kapitan – Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
3) Sławomir Mocek – Jamalex IKS Leszno,
4) Romuald Ratajczak – Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Leszczynko”
5) Paweł Pęcak – Automobilklub Leszczyński
6) Grzegorz Brzechwa – Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Życie jest piękne”
7) Bolesław Mencel – Klub Sportowy „Tęcza” Leszno
8) Maciej Wieczorek –Leszczyńskie Stowarzyszenie Sportów Ekstremalnych
9) Paweł Prałat – Młoda Polonia Astromal
Główne zadania Rady Sportu:
 strategii rozwoju miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej i sportu,
 projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej i sportu,
 programów bazy sportowej na terenie miasta,
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 planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez stowarzyszenia
kultury fizycznej oraz inne jednostki realizujące zadania kultury fizycznej w Lesznie,
dofinansowywanych z budżetu miasta,
 wnioskowanie do Prezydenta Miasta Leszna o przyznanie zawodnikom trenerom
i działaczom sportowym Nagrody Sportowej Miasta Leszna oraz wyróżnienia sportowego
Miasta Leszna,
 opiniowanie wniosków o przyznanie Nagrody Sportowej Miasta Leszna i wyróżnienia
sportowego Miasta Leszna.
W roku 2015 Rada spotkała się cztery razy, w dniach 9 lutego, 14 maja, 25 września oraz 9
października.

3.4.

Wzajemne

informowanie

się

samorządu

terytorialnego

i

organizacji

pozarządowych o planach, zamierzeniach i kierunkach działań
Tworzenie i realizowanie lokalnych polityki publicznych, a także codzienna praktyka współpracy wymaga sprawnego obiegu informacji. Dlatego Urząd Miasta Leszna wykorzystuje
wiele różnych

kanałów dystrybucji informacji: zarówno tradycyjne kanały, jak

i najnowocześniejsze instrumenty tj. pocztę tradycyjną i elektroniczną, elektroniczne
platformy informacyjne – portal do konsultacji online, tablice ogłoszeń, akcje plakatowe,
spotkania informacyjne, strona Urzędu Miasta Leszna, portale społecznościowe, ale także
„pocztę pantoflową” i wiele innych.
Informowanie to wzajemna wymiana informacji, co oznacza, że nie tylko administracja ma
obowiązek przekazywania informacji organizacjom pozarządowym. Przepływ informacji
powinien następować także w drugą stronę.
3.4.1. Elektroniczne narzędzia informowania:
 Strona www.leszno.pl/Wspolpraca_samorzadu_z_NGO.html
Przy stronie Urzędu Miasta Leszna prowadzona jest zakładka adresowa do organizacji
pozarządowych, na której zamieszczano informacje m.in. o wydarzeniach, działaniach,
inicjatywach

podejmowanych

przez

przedstawicieli

leszczyńskich

organizacji

pozarządowych, ogłoszeniach i ofertach wolontariatu oraz podzakładki takie jak:
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wszystko o NGO, pojęcia, akty prawne, przydatne linki, inicjatywa lokalna, dokumenty
do pobrania.

Liczba odsłon strony internetowej w części poświęconej organizacjom pozarządowym:
ZAKŁADKA

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

NGO

7105 odsłon

16 422 odsłon

28 731 odsłon

Widać wyraźną tendencje wzrostową.
 Facebook LESZCZYŃSKIE NGO
Na portalu społecznościowym facebook pn. Leszczyńskie NGO systematycznie
dokonywane są wpisy o wydarzeniach, działaniach, inicjatywach podejmowanych przez
przedstawicieli leszczyńskich organizacji pozarządowych. Rozbudowywane są galerie
zdjęć. W 2015r na fb Leszczyńskie NGO zamieszczono około 800 newsów. Na dzień
31.12.2015r. liczba polubień 849 (tendencja wzrostowa).
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 Portal do konsultacji online
Portal www.konsultacje.leszno.pl uruchomiono 6 czerwca 2014 r. Platforma jest
administrowana przez pracowników Urzędu Miasta Leszna, którzy wprowadzają do portalu
konsultacje zarówno te wynikające z przepisów prawa, jak również te nieobligatoryjne,
związane z życiem w mieście i funkcjonowaniem Urzędu.
Platforma ułatwia dialog społeczny pomiędzy administracją publiczną, a mieszkańcami oraz
organizacjami pozarządowymi. Poprzez portal, każdy mieszkaniec może wyrazić swoją
opinię w formie elektronicznej, w ważnych dla Miasta i jego mieszkańców kwestiach.
Na portalu przedstawione są dobre praktyki przeprowadzania konsultacji, elementy
edukacyjne takie jak baza wiedzy oraz model konsultacji społecznych Miasta Leszna.
Portal podzielony jest na konsultacje trwające i zakończone. W każdej z tych części znajduje
się 11 kategorii w których prowadzone są lub będą konsultacje społeczne. Są to m.in.: drogi
i inwestycje, edukacja i nauka, kultura i sztuka, NGO czy ekologia i ochrona środowiska.
Portal stanowi wsparcie dla procesu konsultacyjnego poprzez udostępnianie wybranych
narzędzi zbierania opinii w formie elektronicznej, np.:
 Formularza konsultacji/kwestionariusza badawczego, który załączany jest na
portal w postaci pliku tekstowego. Taki formularz należy wypełnić i odesłać na
wskazany adres drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
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 Komentarzy – które włączane są pod danym artykułem i dają możliwość
swobodnego wypowiadania opinii na poszczególny temat.
 Oceny – np. danych planów zagospodarowania czy też zdjęć ilustrujących nowe
inwestycje.
 Sondy/ankiety, które poza możliwością wyboru najlepszej według głosujących
odpowiedzi, pozwalają również na wprowadzenie dodatkowej propozycji.
Aby móc brać udział w konsultacjach należy dokonać krótkiej rejestracji w portalu. Portal jest
dostosowany do obsługi zarówno na komputerach jak i urządzeniach mobilnych – tablecie
czy smartphonie.
W 2015 r. za pomocą portalu przeprowadzono 14 konsultacji społecznych.

 Inne portale społecznościowe
- Fecebook Miasta Leszna
-Twitter Miasta Leszna
- Nasza – Klasa Leszno
- Instagram @miastoLeszno
- YouTube Miasto Leszno
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4.

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi
w zakresie realizacji zadań publicznych.

Wdrażanie polityk publicznych odbywa się bezpośrednio poprzez realizację zadań
publicznych. Sfera zadań publicznych znalazła swoje odzwierciedlenie w art. 4 Ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Głównym argumentem współpracy
w tym obszarze jest dążenie do lepszego zaspokajania potrzeb społecznych z wykorzystaniem
potencjału partnerów. Przy realizacji zadań publicznych zgodnie z art. 5 ust. 1 wspomnianej
wyżej Ustawy samorząd, a szerzej administracja publiczna, współpracuje z organizacjami
pozarządowymi w zakresie własnych zadań, odpowiednio do swojego zakresu terytorialnego.
Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi odbywa się w trzech obszarach:

Realizacja współpracy w tych trzech obszarach daje możliwość wykorzystania potencjału
partnerów w realizacji zadań publicznych. Należy jednak pamiętać, że współpraca ta musi
być oparta na podstawowych zasadach, których uwzględnienie jest kluczowe dla osiągnięcia
zakładanego celu, czyli realizacji zadań publicznych w najbardziej skuteczny i efektywny
sposób. Podstawą formalną do współpracy są roczne programy współpracy, które określają
w jakich sferach zadań publicznych samorząd i organizacje zamierzają współpracować oraz
jakie formy tej współpracy przewidują.
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4.1.

Formy współpracy

Zgodnie z przyjętym programem, współpraca Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi
odbywała się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności,
uczciwej konkurencji, jawności oraz równości szans.
Współpraca Miasta Leszna z podmiotami Programu w roku 2015 obejmowała zarówno
formę finansową jak i pozafinansową. Realizując zapisy Rocznego Programu samorząd
sukcesywnie zwiększał zakres i formy współpracy.
4.2.

Finansowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi

Samorząd Miasta Leszna współpracował zlecając zdania publiczne do realizacji organizacjom
pozarządowym na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
Do finansowych form współpracy Miasta Leszna z organizacjami sektora pozarządowego
zalicza się w szczególności zlecanie realizacji zadań publicznych w trybie otwartych
konkursów ofert oraz w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie ( tzw. „małe granty”).
Większość środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań publicznych przez
organizacje pozarządowe na 2015 rok przyznana była w trybie otwartych konkursów ofert.
Ponadto organizacje oraz inne podmioty uprawnione realizowały zadania publiczne
o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartych konkursów ofert.
Odbywało się to zgodnie z procedurą tzw. „małych grantów”, w ramach której organizacje
musiały spełnić następujące warunki:
 wysokość dofinansowania lub finansowania zadania nie mogła przekraczać

10.000,00 zł,
 zadanie publiczne należało zrealizować w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Zadania

priorytetowe

były

podstawą

do

dysponowania

środkami

publicznymi,

przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez
organizacje pozarządowe.
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W 2015 roku Urząd Miasta Leszna przyznał organizacjom pozarządowym oraz innym
podmiotom uprawnionym, działającym w różnych obszarach pożytku publicznego, dotacje
w łącznej kwocie 3 928 275,05 zł, z czego kwota 3 870 655,77 zł została prawidłowo
rozliczona. Wysokość środków finansowych w obszarach pożytku publicznego na realizację
zadań

w

2015

r.

przyznano

podmiotom

sektora

pozarządowego

w ramach 2 procedur w łącznej wysokości:
 3 712 777,05 zł (przyznana); 3 661 095,91 zł (prawidłowo rozliczona)– w trybie
otwartych konkursów ofert,
W 2015 roku Urząd Miasta Leszna ogłosił 22 konkursy, w wyniku których organizacje
pozarządowe złożyły ogółem 228 ofert o dofinansowanie, natomiast w wyniku rozstrzygnięć
komisji konkursowych zawarto 181 umów o dofinansowanie.
 215 498 00 zł (przyznana); 209 559,86 zł (prawidłowo rozliczona)– z pominięciem
otwartych konkursów ofert, w trybie tzw. „małych grantów”.
W roku sprawozdawczym podpisano 44 umowy w trybie art. 19a ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
Przyznane kwoty w podzielone na obszary związane z:
 pomocą społeczną 1 352 685,05 zł (otwarty konkurs) + 58 398,00 zł („małe granty”),
 ochroną i promocją zdrowia 427 000,00 zł (otwarty konkurs ) + 0,00 zł („małe
granty”),
 kulturą 260 000,00 zł (otwarty konkurs) + 19 500,00zł („małe granty”),
 ze sportem 1 816 600,00 zł (otwarty konkurs) + 137 600,00 zł („małe granty”),
pozostałe zadania 71 990,00 zł (otwarty konkurs).
W 2015 roku złożono ogółem 290 ofert o dofinansowanie, natomiast w wyniku rozstrzygnięć
komisji konkursowych zawarto 243 umów o dofinansowanie realizowanych przez organizacje
pozarządowe projektów.
Składane przez organizacje pozarządowe oferty w poszczególnych konkursach były
rozpatrywane przez Komisję Konkursową powoływaną przez Prezydenta Miasta Leszna.
Organizacje pozarządowe wykonujące zadania publiczne oraz inne podmioty uprawnione
zobowiązane były do zapewnienia środków własnych jako wkładu finansowego lub
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osobowego w realizację zadania. Wysokość wkładu własnego, którą organizacje deklarowały
na etapie składania oferty była jednym z elementów ocenianych przez komisje konkursowe.
Tabela nr 2. Zestawienie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty
uprawnione, działające w różnych obszarach pożytku publicznego w 2015 roku.
Nazwa zadania

Liczba
złożonych
ofert

Liczba
podpisanych
umów

I POMOC SPOŁECZNA
II OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA
III KULTURA
IV SPORT
V POZOTAŁE ZADANIA
Razem:

92
17
44
129
8
290

72
15
38
113
5
243

Liczba ofert
które nie
otrzymały
dofinansowania
20
2
6
16
3
47

4.2.1. Środki finansowe z budżetu Miasta Leszna na realizację zadań publicznych
Wykazane w poniższej tabeli środki finansowe na realizację zadań publicznych obejmują
zarówno dotacje uzyskane przez organizacje pozarządowe w wyniku otwartych konkursów
ofert, jak również w postaci tzw. „małych grantów”
Tabela

nr

3. Zestawienie

środków

finansowych

przeznaczonych

dla

organizacji

pozarządowych w 2015 roku
Lp.

Nazwa zadania

Kwota wnioskowana

I POMOC SPOŁECZNA
1
Otwarte konkursy
2
Małe granty
II
OCHRONA
I
ZDROWIA
1
Otwarte konkursy
2
Małe granty
III KULTURA
1
Otwarte konkursy
2
Małe granty
IV SPORT
1
Otwarte konkursy
2
Małe granty
V POZOTAŁE ZADANIA
1
Otwarte konkursy
2
Małe granty
Razem:

Kwota przyznana

Kwota wykorzystana

1 308 367,45 zł
-

1 294 287,05 zł
5 800,00 zł

1 293 982,09 zł
5 800,00 zł

476 049,40 zł
-

427 000,00 zł
-

427 000,00 zł
-

597 878,70 zł
-

240 500,00 zł
19 500,00 zł

238 931,86 zł
19 500,00 zł

2 955 307,00 zł
-

1 679 000,00 zł
137 600,00 zł

1 630 475,02 zł
131 721,86 zł

96 180,00 zł
5 529 962,55 zł

71 990,00
3 928 275,05 zł

71 990,00 zł
3 871 938,00 zł

PROMOCJA
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Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do realizacji zadań publicznych
wykorzystały przyznane środki finansowe w 98,57%.
W ramach współpracy finansowej przekazano organizacjom pozarządowym również środki:
 na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 47 569,00 zł
 na realizację zadań w ramach ustawy o sporcie w kwocie 983 000,00 zł (wykaz dotacji
przestawia załącznik nr 4)

4.2.2. Środki finansowe z budżetu Miasta Leszna na realizację zadań publicznych w
ramach otwartych konkursów ofert
W celu realizacji Rocznego Programu na 2015 rok, 2 wydziały i 2 jednostki organizacyjne
Miasta Leszna współpracujące z organizacjami III sektora, ogłosiły oraz przeprowadziły 22
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otwarte konkursy ofert, w wyniku których podpisano 181 umów o dofinansowanie
realizowanych przez organizacje pozarządowe projektów.
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione złożyły 228 ofert w ramach
procedury otwartych konkursów ofert na realizowanie zadań zleconych przez Miasto Leszno.
Przyznana kwota dotacji wynikająca ze złożonych dokumentów wynosiła 3 928 275,05 zł.
Spośród złożonych ofert wybrano 181 projektów, którym przyznano środki finansowe
w formie dotacji na realizację zadań publicznych, natomiast 47 ofert zostało odrzuconych:
 ze względów formalnych odpadło 11 ofert ,
 z przyczyn merytorycznych negatywnie zaopiniowano 36 ofert.
W wyniku ogłoszonych otwartych konkursów ofert na zadania:
 z zakresu pomocy społecznej Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie ze
środków budżetu Miasta Leszna 27 organizacjom pozarządowym na realizację 42
projektów. Łączna kwota przyznanych dofinansowań wyniosła 1 352 685,05 zł
natomiast ich realizacja wyniosła ostatecznie 1 352 320,09 zł,
 z

zakresu

ochrony

i

promocji

zdrowia

Komisja

Konkursowa

przyznała

dofinansowanie ze środków budżetu Miasta Leszna 14 organizacjom pozarządowym
na realizację 15

projektów. Łączna kwota przyznanych dofinansowań wyniosła

427 000,00 zł, ich realizacja wyniosła ostatecznie również 427 000,00 zł,
 z zakresu kultury i sztuki Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie ze środków
budżetu Miasta Leszna 21 organizacjom pozarządowym na realizację 36 projektów.
Łączna kwota przyznanych dofinansowań to 260 000,00 zł , ich realizacja wyniosła
ostatecznie również 258 431,40 zł,
 z zakresu sportu Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie ze środków budżetu
Miasta Leszna 77 podmiotom uprawnionym

na realizację 83 projektów. Łączna

kwota przyznanych dofinansowań wyniosła 1 816 600,00 zł, natomiast ich realizacja
wyniosła ostatecznie 1 762 196,90zł,
 z zakresu zadań związanych z rozwijaniem kontaktów i współpracy między
społeczeństwami Leszna i miast partnerskich oraz z zakresu realizacji lokalnego
programu rewitalizacji Leszna na lata 2010-2015 w zakresie rewitalizacji społecznej
i gospodarczej

oraz z zakresu edukacji,

Komisja Konkursowa przyznała

dofinansowanie ze środków budżetu Miasta Leszna 5 organizacjom pozarządowym na
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realizację 5 projektów. Łączna kwota przyznanych dofinansowań wyniosła 71 990,00
zł, natomiast ich realizacja wyniosła ostatecznie 70 707,40zł,
 Wykaz wszystkich dotacji przyznanych na 2015 rok z budżetu Miasta Leszna w
ramach otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i innych
podmiotów uprawnionych przedstawiony został w ZAŁĄCZNIKU NR 1. Natomiast
w formie ZAŁĄCZNIKA NR 2 opublikowano wykaz odrzuconych ofert. Załączniki
uporządkowane zostały według zadań priorytetowych.
Tabela nr 4. Zestawienie ofert złożonych w otwartych konkursach ofert w 2015 roku
Lp. Nazwa zadania

I POMOC SPOŁECZNA
1 Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej
Prowadzenie Młodzieżowego Centrum Profilaktyki
2 "Alternatywa"
3 Prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej
4 Prowadzenie Domu Dziecka
Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji i Wsparcia
5 Społecznego dla osób niesłyszących
Działania świadczone na rzecz osób
niepełnosprawnych i przewlekle chorych, osób
6 starszych z miasta Leszna
Działania socjalno-pomocowe świadczone na rzecz
osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz
organizowanie czasu wolnego dla dzieci i
młodzieży ze środowisk najuboższych i
7 dysfunkcyjnych z miasta Leszna
Działania związane z pozyskiwaniem i nieodpłatną
dystrybucją żywności, odzieży sprzętu
gospodarstwa domowego oraz nieodpłatnego
wydania posiłków osobom bezdomnym i ubogim z
8 miasta Leszna
Prowadzenie Środowiskowego Domu
Samopomocy typu B przy ulicy Starozamkowej
9 14a w Lesznie
Utworzenie, aktualizowanie, upowszechnianie i
administrowanie leszczyńską stroną internetową
10 dla seniorów
Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób
11 starszych
II OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA
1 Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomani
2 Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

Liczba
złożonych
ofert

Liczba
Liczba ofert
podpisanych które nie
umów
otrzymały
dofinansowania
62
42
20
1
1
0
1
1
1

1
1
1

0
0
0

2

1

1

42

25

17

4

3

1

5

4

1

1

1

0

1

1

0

3
17
6
11

3
15
5
10

0
2
1
1
29

III KULTURA I SZTUKA
Wspieranie działań kulturalnych na rzecz
środowiska lokalnego w tym organizacja imprez i
1 wydarzeń kulturalnych
2 Wspieranie lokalnych inicjatyw wydawniczych
Wspieranie działań na rzecz edukacji kulturalnej
3 dzieci i młodzieży
IV SPORT
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w klubach
1 sportowych miasta Leszna
Organizacja znaczących dla miasta Leszna imprez
2 sportowo - rekreacyjnych i zawodów sportowych
3 Sport masowy i sport osób niepełnosprawnych
V POZOSTAŁE ZADANIA
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i
1 społeczności lokalnych
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w
2 tym rozwój przedsiębiorczości
Integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i
3 współpracy między społeczeństwami
4 Realizacja I etapu "Wychowanie wodne"
Razem:

Tabela

nr

5. Zestawienie

środków

finansowych

42

36

6

30
6

26
5

4
1

6
99

5
83

1
16

37

31

6

48
14
8

40
12
5

8
2
3

2

2

0

3

1

2

2
1
228

1
1
181

1
0
47

przeznaczonych

dla

organizacji

pozarządowych w 2015 roku w otwartych konkursach ofert

Lp. Nazwa zadania

Kwota
wnioskowana
1 447 556,45
zł
201 500,00 zł

Kwota
przyznana
1 294 287,05
zł
201 500,00 zł

Kwota
wykorzystana
1 293 982,09
zł
201 500,00 zł

I POMOC SPOŁECZNA
1 Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej
Prowadzenie Młodzieżowego Centrum Profilaktyki
2 "Alternatywa"
180 700,00 zł 180 700,00 zł 180 700,00 zł
3 Prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej
68 000,00 zł 68 000,00 zł 68 000,00 zł
4 Prowadzenie Domu Dziecka
608 036,45 zł 608 036,45 zł 608 036,45 zł
Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji i Wsparcia
5 Społecznego dla osób niesłyszących
28 500,00 zł 20 000,00 zł 20 000,00 zł
Działania świadczone na rzecz osób
niepełnosprawnych i przewlekle chorych, osób
6 starszych z miasta Leszna
147 339,00 zł 52 654,60 zł 52 645,60 zł
Działania socjalno-pomocowe świadczone na rzecz
osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz
organizowanie czasu wolnego dla dzieci i
młodzieży ze środowisk najuboższych i
7 dysfunkcyjnych z miasta Leszna
22 980,00 zł
8 000,00 zł
8 000,00 zł
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Działania związane z pozyskiwaniem i nieodpłatną
dystrybucją żywności, odzieży sprzętu gosp.
domowego oraz nieodpłatnego wydania posiłków
8 osobom bezdomnym i ubogim z miasta Leszna
Prowadzenie Środowiskowego Domu
Samopomocy typu B przy ulicy Starozamkowej
9 14a w Lesznie
Utworzenie, aktualizowanie, upowszechnianie i
administrowanie leszczyńską stroną internetową
10 dla seniorów
Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób
11 starszych
II OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA
1 Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomani
2 Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
III KULTURA I SZTUKA
Wspieranie działań kulturalnych na rzecz
środowiska lokalnego w tym organizacja imprez i
1 wydarzeń kulturalnych
2 Wspieranie lokalnych inicjatyw wydawniczych
Wspieranie działań na rzecz edukacji kulturalnej
3 dzieci i młodzieży

44 705,00 zł

14 300,00 zł

14 004,04 zł

117 446,00 zł 117 446,00 zł 117 446,00 zł
6 000,00 zł

6 000,00 zł

6 000,00 zł

22 350,00 zł
476 049,40 zł
240 000,00 zł
236 049,40 zł
597 878,70 zł

17 650,00 zł
427 000,00 zł
230 000,00 zł
197 000,00 zł
240 500,00 zł

17 650,00 zł
427 000,00 zł
230 000,00 zł
197 000,00 zł
238 931,40 zł

433 045,70 zł 170 500,00 zł 168 931,40 zł
56 140,00 zł 30 000,00 zł 30 000,00 zł
108 693,00 zł 40 000,00 zł 40 000,00 zł
2 955 307,00 1 679 000,00 1 630 475,02
zł
zł
zł
2 233 662,00 1 300 000,00 1 268 084,84
zł
zł
zł

IV SPORT
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w klubach
1 sportowych miasta Leszna
Organizacja znaczących dla miasta Leszna imprez
2 sportowo - rekreacyjnych i zawodów sportowych
586 945,00 zł 299 000,00 zł 288 890,18 zł
3 Sport masowy i sport osób niepełnosprawnych
134 700,00 zł 80 000,00 zł 73 500,00 zł
96 180,00 zł 71 990,00 zł 70 707,40 zł
V POZOSTAŁE ZADANIA
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i
1 społeczności lokalnych
29 360,00 zł 15 000,00 zł 15 000,00 zł
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w
2 tym rozwój przedsiębiorczości
15 000,00 zł 15 000,00 zł 15 000,00 zł
Integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i
3 współpracy między społeczeństwami
38 760,00 zł 34 600,00 zł 33 317,40 zł
4 Realizacja I etapu "Wychowanie wodne"
13 060,00 zł
7 390,00 zł
7 390,00 zł
5 572 972 zł 3 712 277 zł 3 661 096 zł
Razem:

4.2.3. Środki finansowe z budżetu Miasta Leszna na realizację zadań publicznych w
ramach tzw. „Małych grantów”
 W 2015 roku do Urzędu Miasta Leszna wpłynęły 62 oferty w ramach procedury tzw.
„małych grantów”, z których wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Efektem
końcowym zrealizowanej procedury „małych grantów” w 2015 roku było: przyznanie
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środków finansowych w formie dotacji 44 podmiotom pozarządowym, podpisanie 62
umów z podmiotami uprawnionymi, łączna kwota dotacji wyniosła 215 498,00 zł,
natomiast ich realizacja wyniosła ostatecznie 209 559,8 zł.
Tabela nr 6. Zestawienie ofert złożonych w 2015 roku w trybie art. 19 a ustawy tzw. „małe
granty”
Nazwa zadania

Liczba
złożonych
ofert
30
0
2
30
0
62

I POMOC SPOŁECZNA
II OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA
III KULTURA I SZTUKA
IV SPORT
V POZOTAŁE ZADANIA
Razem:
Tabela

nr

7. Zestawienie

środków

finansowych

Liczba
podpisanyc
h umów
30
0
2
30
0
62

przeznaczonych

dla

Liczba ofert które
nie otrzymały
dofinansowania
0
0
0
0
0
0
organizacji

pozarządowych w 2014 roku w trybie art. 19 a ustawy tzw. „małe granty”
Lp.

Nazwa zadania

1
Zadania z zakresu pomocy społecznej
2
Zadania z zakresu kultury i sztuki
3
Zadania z zakresu sportu
Razem:

Kwota przyznana

Kwota wykorzystana

58 398,00
19 500,00
137 600,00
215 498,00

58 338,00
19 500,00
131 721,86
209 559,86

Wykaz wszystkich dotacji przyznanych na 2015 rok z budżetu Miasta Leszna w trybie art. 19
a ustawy tzw. „małe granty” przedstawiony został w ZAŁĄCZNIKU NR 3.
4.2.4. Zadania z zakresu inicjatywy lokalnej
Inicjatywa lokalna to nowa forma współpracy Miasta Leszna z mieszkańcami, w celu
realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności naszego Miasta.
Inicjatywa lokalna może dotyczyć:
 działalności charytatywnej,
 podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
32

 promocji i organizacji wolontariatu,
 edukacji, oświaty i wychowania,
 działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki (wspierania i upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa),
 ochrony przyrody, w tym zieleni miejskiej (ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego),
 porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Z wnioskiem mogą wystąpić mieszkańcy Miasta Leszna bezpośrednio, mieszkańcy Miasta
Leszna za pośrednictwem organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie Miasta
Leszna oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy.
1) w odpowiedzi na konkurs ogłoszony grudniu 2014 – wpłynęło pięć wniosków,
wszystkie zostały przyjęte do realizacji
Tabela

nr

8. Zestawienie

środków

finansowych

przeznaczonych

dla

organizacji

pozarządowych w 2015 roku w ramach inicjatywy lokalnej – nabór 1
Data ogłoszenia konkursu: 10.12.2014
Zakres zadania
Nazwa
wnioskodawcy
Działalności w
obszarze edukacji,
oświaty i
wychowania.

Nazwa
składanego
projektu przez
wnioskodawcę
Leszczyńskie
„Kreatywne i
Centrum Biznesu przedsiębiorcze
Sp. z o.o.
Leszno”
Terenowy Komitet Warsztaty
Ochrony Praw
„Kochaj z
Dziecka w Lesznie twarzą!”
Fundacja
„Folklor w szkole
Dudziarz.EU –
jako element
Wielkopolskie
upowszechniania i
Kapele
podtrzymania
Dudziarskie
tradycji
narodowej”

Działalność
w obszarze kultury,
sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa
narodowego,
podtrzymywania
i upowszechniania
tradycji narodowej,
pielęgnowania
polskości oraz
rozwoju świadomości
narodowej,
obywatelskiej
i kulturowej.
Działalność w sferze Aeroklub
kultury fizycznej i
Leszczyński
turystyki.
Stowarzyszenie
Klub

„Lotnisko
bliżej…..”
„Zlot
motocyklowy

Zatwierdzona Prawidłowo Dofinansowany
kwota
rozliczona
Tak/Nie
18 000,00 zł

18 000,00 zł TAK

3 800,00 zł

3 800,00 zł

TAK

7 000,00 zł

7 000,00 zł

TAK

7 000,00 zł

7 000,00 zł

TAK

2 500,00 zł

2 500,00 zł

TAK
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Motocyklowy
Bikers Legion
Leszno

Leszno 2015”

2) w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w lipcu 2015 – wpłynęło pięć wniosków, dwa
zostały przyjęte do realizacji.
Tabela

nr

9. Zestawienie

środków

finansowych

przeznaczonych

dla

organizacji

pozarządowych w 2015 roku w ramach inicjatywy lokalnej – nabór 2
Data ogłoszenia konkursu: 10.07.2015
Zakres zadania

Działalności w obszarze
edukacji, oświaty i
wychowania.

Działalność w obszarze
kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa
narodowego,
podtrzymywania
i upowszechniania
tradycji narodowej,
pielęgnowania polskości
oraz rozwoju
świadomości narodowej,
obywatelskiej
i kulturowej.
Działalność w obszarze
promocji i organizacji
wolontariatu. Działalność
w obszarze ochrony
przyrody, w tym zieleni
w miastach i wsiach.

Nazwa
Nazwa
wnioskodawcy składanego
projektu przez
wnioskodawcę
Fundacja
"Poznaj Dudki"
"Dudziarz.eu" Folklor w
przedszkolach
elementem
upowszechniania
tradycji narodowej
Stowarzyszenie "Masz w sobie
maliniewidzialn moc"
i.leszno.pl
Regionalna
Forum Funduszy
Izba
Europejskich
PrzemysłowoHandlowa w
Lesznie
Fundacja
Mapa dźwiękowa
Centrum Sztuki Leszna
Integracja

Stowarzyszenie
Centrum
Promocji i
Rozwoju
Inicjatyw
Obywatelskich
PISOP

Leszczyński
Skwerek
Organizacji
Pozarządowych

Zatwierdzon Prawidłowo Dofinansowan
a kwota
rozliczona y Tak/Nie
2 269,00 zł

2 269,00 zł

TAK

NIE

NIE

7 000,00

7 000,00 zł

TAK

NIE
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Łączna kwota przyznana na realizuję zadań w ramach inicjatywy lokalnej w roku 2015r.
wynosiła 47 569,00 zł.
Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form niefinansowych

4.3.

Współpraca niefinansowa odgrywa istotną rolą przy realizacji zadań publicznych. Odbywa
się z wykorzystaniem potencjału zarówno materialnego, jak i osobowego każdego
z partnerów. Niefinansowa forma współpracy to także tworzone na zasadzie partnerstwa
zespoły koordynujące współpracę przy realizacji konkretnych zadań publicznych.
Współpraca niefinansowa obejmowała m.in. :
1) wzajemne informowanie się o planowanych działaniach, inicjatywach i osiąganych
efektach m.in. poprzez:
 prowadzenie przy stronie Urzędu Miasta Leszna zakładki adresowanej do organizacji
pozarządowych, na której zamieszczano informacje m.in. o wydarzeniach,
działaniach, inicjatywach podejmowanych przez przedstawicieli leszczyńskich
organizacji pozarządowych, ogłoszeniach i ofertach wolontariatu oraz podzakładki
takie jak: wszystko o NGO, pojęcia, akty prawne, przydatne linki, inicjatywa lokalna,
dokumenty do pobrania,
 na portalu społecznościowym

facebook pn. Leszczyńskie NGO systematycznie

dokonywane są wpisy o wydarzeniach, działaniach, inicjatywach podejmowanych
przez przedstawicieli leszczyńskich organizacji pozarządowych. Rozbudowywane są
galerie zdjęć,
 rozsyłanie

drogą

mailową

do

organizacji

pozarządowych

informacji

o szkoleniach, spotkaniach, seminariach itp. organizowanych przez inne organizacje
pozarządowe,
 tablice ogłoszeniowe,
 mailing,
 broszury, informatory
 media lokalne
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2) uczestnictwo oraz organizowanie wspólnych imprez, narad, szkoleń, spotkań,
konferencji, udzielanie przez samorząd

wsparcia merytorycznego (informacja,

doradztwo) itp.
 odbyły się dwa spotkania świadomościowe dotyczące konsultacji społecznych,
 odbyły się szkolenia dotyczące m.in.

konsultacji społecznych, skutecznej

komunikacji, inicjatywy lokalnej, zlecania i rozliczania zadań przekazanych do
realizacji organizacjom pozarządowym, z Fundraisingu, z zakresu pozyskiwania
środków unijnych na działania podejmowane przez NGO, z pisania i rozliczania
projektów,
 odbyło się kilkanaście spotkań dla NGO dotyczących omówienia bieżących spraw i
współpracy międzysektorowej, np.
W dniu 12 maja 2015r. zorganizowano spotkanie Prezydenta Miasta Leszna Łukasza
Borowiaka z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Spotkanie odbyło się w Auli
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.
Podczas spotkania omówiono m.in. podejmowane przez Urząd Miasta Leszna działania
wspierające działalność III sektora, wolontariat w Lesznie oraz możliwości pozyskiwania
środków finansowych na działania organizacji pozarządowych.

W spotkaniu

uczestniczyło ponad 120 przedstawicieli leszczyńskich organizacji.

W dniu 11 czerwca 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Leszna odbyło się spotkanie z
przedstawicielami organizacji pozarządowych, działającymi na terenie miasta Leszna w
zakresie pomocy społecznej. Podczas spotkania rozmawiano na temat Programu
współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi na
rok 2016 oraz o trwających właśnie konsultacjach społecznych w tym zakresie.
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W dniu 18 listopada 2015r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Leszna zorganizowano
wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i Biurem ds. Uzależnień spotkanie z
organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze pomocy społecznej oraz ochrony
zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom. Podczas spotkania omówione zostały
przyszłoroczne zasady i obszary współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi
oraz nowe wytyczne w zakresie promocji i informacji. Dyskutowano o uchwalonym w
październiku Programie Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami Pozarządowymi na
rok 2016. Omówiony został również wniosek konkursowy na realizację zadań
publicznych w ramach otwartych konkursów ofert oraz wniosek dotyczący partnerstwa z
samorządem przy ubieganiu się o fundusze zewnętrzne. Spotkanie było okazją dla
przedstawicieli organizacji do zgłaszania uwag i propozycji współpracy w przyszłym
roku. W spotkaniu uczestniczyły 42 osoby.

 na bieżąco udzielano również porad i informacji leszczyńskim organizacjom
pozarządowym

z zakresu m.in. procedur tworzenia oraz rejestracji stowarzyszeń i

fundacji, uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego, ustawy o pożytku
publicznym i wolontariacie, zasad sprawozdawczości, a także budowania wizerunku
organizacji, zasad współpracy międzysektorowej, integracji sektora pozarządowego oraz
aspektów prawnych działania organizacji,
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 prowadzono doradztwo indywidualne dla NGO dot. „Wytycznych dla Beneficjentów
wsparcia ze strony Miasta Leszna oraz organizatorów wydarzeń objętych honorowym
patronatem Prezydenta Miasta Leszna w zakresie informacji i promocji” oraz z zakresu
zakładania i prowadzenia konta na portalu społecznościowym facebook.

3) informowanie o zewnętrznych źródłach finansowania:
 na bieżąco udzielano informacji i wskazówek dotyczących pisania projektów,
wypełniania wniosków o dotacje organizacjom pozarządowym, które zwróciły się
o pomoc,
 weryfikowano wnioski organizacji pozarządowych, które aplikowały o środki
zewnętrzne,
 systematycznie

zbierano

i

przekazywano

zainteresowanym

organizacjom

pozarządowym informacje dotyczące zewnętrznych źródeł finansowania, konkursów
i programów grantowych oraz możliwości uczestniczenia organizacji w różnego
rodzaju szkoleniach, konferencjach i spotkaniach,
 wyszukano dla organizacji pozarządowych 178 informacji o projektach, programach,
grantach umożliwiających uzyskanie dofinansowania na podejmowaną przez nie
działalność,
 na bieżąco uzupełniano elektroniczny system wyszukiwania przez organizacje
pozarządowe zewnętrznych źródeł finansowania, gdzie każdy z konkursów/ grantów,
dotacji można wyszukać wg terminu składania wniosków, fundatora, kategorii.
 opracowano i złożono wnioski w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi: jeden
w

odpowiedzi

na

konkurs

Funduszu

Inicjatyw

Obywatelskich

wraz

ze

Stowarzyszeniem „Wygraj siebie”, dwa w odpowiedzi na Rządowy Program na rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych z Fundacją StrefaPL i Fundacją Centrum
Aktywności Twórczej oraz dwa w odpowiedzi na konkurs Fundacji BZWBK „Tu
mieszkam, tu zmieniam” z Aeroklubem Leszczyńskim oraz ze Stowarzyszeniem
PL18.
4) wypracowanie wspólnych stanowisk, opinii, projektów poprzez tworzenie wspólnych
zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
5) doskonalenie współpracy w zakresie merytorycznym, rzeczowym i lokalowym,
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6) wspieranie w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych z organizacjami o podobnym
profilu działania,
7) funkcjonowanie wspólnych zespołów koordynujących i monitorujących realizację
zadań publicznych w danej sferze publicznej (np.: komisje konkursowe, grupy
sterujące, zespoły robocze),
8) udostępnianie zasobów samorządu do realizacji zadania publicznego,
9) udostępnianie pomieszczeń będących w dyspozycji Urzędu Miasta Leszna
m.in. na konferencje, szkolenia, seminaria, warsztaty, organizowane przez organizacje
pozarządowe,
10) przygotowanie 7 rekomendacji dla organizacji pozarządowych. Rekomendowano
m.in. leszczyńskie organizacje pozarządowe do Wielkopolskiej Sieci Organizacji
Pozarządowych,
11) wspólnie ze Stowarzyszeniem PL18 na łamach gazety Reporter leszczyński
prowadzono kampanię społeczną „Nasze miejsce, nasi mieszkańcy”, której celem było
zwiększenie świadomości społecznej na temat osób działających w leszczyńskich
organizacjach pozarządowych: fundacjach, stowarzyszeniach, klubach sportowych czy
w spółdzielniach socjalnych,
12) od 4 maja br. w Urzędzie Miasta Leszna ruszyła akcja pn. „Po….czytaj prasę”
polegająca na przekazywaniu przeczytanej prasy leszczyńskim organizacjom
pozarządowym oraz klubom seniora,

4.3.1. Honorowe Patronaty Prezydenta Miasta Leszna
Prezydent Miasta Leszna może obejmować honorowym patronatem niekomercyjne działania
lub programy, prowadzone przez organizacje pozarządowe dla podkreślenia wagi i prestiżu
wydarzenia. W 2015 roku organizacje pozarządowe zwróciły się z prośbą o objęcie
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honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta Leszna 55 przedsięwzięć przez nie
realizowanych. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i uzyskały patronat
Prezydenta.
4.3.2. Komisje Konkursowe
Komisje konkursowe powoływane były Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna w celu
opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonych przez
Miasto Leszno otwartych konkursów ofert. Składały się one z przedstawicieli samorządu
i organizacji pozarządowych. Do składu komisji konkursowych zaproszonych zostało 15
organizacji pozarządowych:
















Stowarzyszenie „Wygraj Siebie”
Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich
PISOP
Związek Harcerstwa Polskiego
Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”
Polski Komitet Pomocy Społecznej
Stowarzyszenie Chorych na Choroby Reumatyczne
Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka”
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Lesznie
Stowarzyszenie „Działajmy dla Leszna”
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kreatywni”
Stowarzyszenie „Przystań”
Leszczyńskie Stowarzyszenie Artystyczne im. F. Chopina
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej SATORI
Stowarzyszenie Pamięci Jana Pawła II

Tabela nr 10 Udział organizacji pozarządowych biorących udział w posiedzeniach Komisji
Konkursowych
Nazwa
Lp. Wydziału/Jednostki Zakres Zadania
Organizacyjnej

Nazwa zadania
Prowadzenie ośrodka interwencji
kryzysowej

1

Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie

Zadania z
zakresu pomocy
społecznej

Prowadzenie Młodzieżowego Centrum
Profilaktyki "Alternatywa"

Prowadzenie Specjalistycznej Poradni
Rodzinnej

Nazwa organizacji biorących
udział w komisjach
Stowarzyszenie „Wygraj
Siebie”, Stowarzyszenie
Centrum Promocji i Rozwoju
Inicjatyw Obywatelskich
PISOP
Stowarzyszenie „Wygraj
Siebie”, Stowarzyszenie
Centrum Promocji i Rozwoju
Inicjatyw Obywatelskich
PISOP
Stowarzyszenie „Wygraj
Siebie”, Stowarzyszenie
Centrum Promocji i Rozwoju
Inicjatyw Obywatelskich
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Prowadzenie Domu Dziecka

Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji i
Wsparcia Społecznego dla osób
niesłyszących
Działania świadczone na rzecz osób
niepełnosprawnych i przewlekle chorych,
osób starszych z miasta Leszna
Działania socjalno-pomocowe świadczone
na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji
życiowej oraz organizowanie czasu
wolnego dla dzieci i młodzieży ze
środowisk najuboższych i dysfunkcyjnych z
miasta Leszna
Działania związane z pozyskiwaniem i
nieodpłatną dystrybucją żywności, odzieży
sprzętu gospodarstwa domowego oraz
nieodpłatnego wydania posiłków osobom
bezdomnym i ubogim z miasta Leszna
Prowadzenie Środowiskowego Domu
Samopomocy typu B przy ulicy
Starozamkowej 14a w Lesznie
Utworzenie, aktualizowanie,
upowszechnianie i administrowanie
leszczyńską stroną internetową dla
seniorów
Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu
osób starszych

2

Biuro ds.
Uzależnień

Zadania z zakresu przeciwdziałania
narkomani
Zadania z
zakresu ochrony
zdrowia
(Przeciwdziałanie Zadania z zakresu przeciwdziałania
narkomani i
alkoholizmowi
alkoholizmowi
Wspieranie działań kulturalnych na rzecz
środowiska lokalnego w tym organizacja
imprez i wydarzeń kulturalnych

3

Wydział Kultury i
Sportu

Zadania z
zakresu kultury,
sztuki, ochrony
dóbr i kultury
oraz ochrony
dziedzictwa

Wspieranie lokalnych inicjatyw
wydawniczych
Wspieranie działań na rzecz edukacji
kulturalnej dzieci i młodzieży

Zadania z
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w
zakresu
klubach sportowych miasta Leszna
upowszechniania

PISOP
Stowarzyszenie „Wygraj
Siebie”, Stowarzyszenie
Centrum Promocji i Rozwoju
Inicjatyw Obywatelskich
PISOP
Stowarzyszenie „Wygraj
Siebie”, Stowarzyszenie
Centrum PISOP
Związek Harcerstwa
Polskiego
Związek Harcerstwa
Polskiego

Związek Harcerstwa
Polskiego

Związek Harcerstwa
Polskiego
Stowarzyszenie „Rodzina
Wojskowa”, Polski Komitet
Pomocy Społecznej
Stowarzyszenie Chorych na
Choroby Reumatyczne,
Leszczyńskie
Stowarzyszenie
Rehabilitacyjne „Amazonka”
Polski Związek Emerytów
Rencistów i Inwalidów w
Lesznie, Stowarzyszenie
„Działajmy Dla Leszna”
Polski Związek Emerytów
Rencistów i Inwalidów w
Lesznie, Stowarzyszenie
„Działajmy Dla Leszna”
Stowarzyszenie „Działajmy
dla Leszna”, Terenowy
Komitet ochrony Praw
Dziecka
Stowarzyszenie „Działajmy
dla Leszna”, Terenowy
Komitet ochrony Praw
Dziecka
Stowarzyszenie „Działajmy
dla Leszna”, Terenowy
Komitet ochrony Praw
Dziecka
Stowarzyszenie „Działajmy
dla Leszna”, Terenowy
Komitet ochrony Praw
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kultury fizycznej
i sportu

4

Zadania
związane z
realizacją
Lokalnego
Programu
Rewitalizacji
Miasta Leszna na
lata 2010-2015 w
zakresie
rewitalizacji
Wydział Promocji i
społecznej
Rozwoju
Zadania
związane z
rozwijaniem
kontaktów i
współpracy
między
społeczeństwami
Leszna i miast
partnerskich

Dziecka
Organizacja znaczących dla miasta Leszna
imprez sportowo - rekreacyjnych i
zawodów sportowych

Stowarzyszenie „Działajmy
dla Leszna”, Terenowy
Komitet ochrony Praw
Dziecka

Sport masowy i sport osób
niepełnosprawnych

Stowarzyszenie „Działajmy
dla Leszna”, Terenowy
Komitet ochrony Praw
Dziecka
Stowarzyszenie Na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych
„Kreatywni”, Stowarzyszenie
„Wygraj Siebie” .
Stowarzyszenie „Przystań”
Stowarzyszenie Na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych
„Kreatywni”, Stowarzyszenie
„Wygraj Siebie” .
Stowarzyszenie „Przystań”

Działalność wspomagająca rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych

Działalność wspomagająca rozwój
gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości

Integracja europejska oraz rozwijanie
kontaktów i współpracy między
społeczeństwami

Leszczyńskie
Stowarzyszenie Artystyczne
im. F. Chopina,
Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej SATORI,
Stowarzyszenie Pamięci Jana
Pawła II

5. Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności
Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie współtworzenia polityk
publicznych oraz realizacji zadań publicznych wymaga stworzenia warunków po temu –
również warunków sprzyjających społecznej aktywności, ułatwiających mieszkańcom
podejmowanie inicjatyw obywatelskich i tworzenie organizacji pozarządowych, wyrażanie
swojej opinii, podejmowanie się realizacji zadań i usług publicznych oraz uczestnictwo
w zarządzaniu rozwojem lokalnym.
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Wspieranie organizacji pozarządowych i inicjatyw nieformalnych było realizowane m.in.
poprzez:
1) wsparcie instytucjonalne,
2) wsparcie szkoleniowo–doradcze w zakresie rozwoju organizacji i inicjatyw
obywatelskich,
3) wspieranie wolontariatu, np.:
 opracowano i wprowadzono wraz z Biurem Kadr i Płac w Urzędzie Miasta Leszna
Regulamin wolontariatu. Trzech wolontariuszy współpracowało z Pełnomocnikiem
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, łącznie w 2015r. w programie
wolontariatu uczestniczyło 15 osób,
 ogłoszono konkurs o tytuł „Leszczyńskiego Wolontariusza Roku 2015” celem którego
było promowanie samej idei wolontariatu, ale również nagradzanie i wyróżnianie
osób, grup które w 2015 roku wykazały się ponadprzeciętną aktywnością. Mieszkańcy
Leszna, organizacje pozarządowe, szkoły, firmy, przedsiębiorstwa, jednostki
organizacyjne Miasta Leszna, a także inne podmioty korzystające z pomocy
wolontariuszy mogły zgłaszać swoich kandydatów w czterech kategoriach:
wolontariat młodzieżowy, dorosły, senioralny oraz wolontariacka grupa roku.
Zgłoszenia przyjmowane były do 15 grudnia. Wyniki zostały ogłoszone na początku
2016 r.
4) wsparcie informacyjno-promocyjne:
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 opracowano ulotkę dotyczącą działań podejmowanych przez samorząd Miasta Leszna
na rzecz efektywnej współpracy organizacji pozarządowych i samorządu miasta
Leszna,
 opracowano 4 informatory dla NGO o możliwościach pozyskania środków
zewnętrznych na realizację swoich pomysłów,
 na bieżąco opracowywano

kalendarz wydarzeń weekendowych organizowanych

przez NGO,

 opracowano instrukcję wypełniania oferty na realizację zadania publicznego,
 opracowano

informator „Aktywne wakacje z leszczyńskimi NGO!”, w którym

zebrano oferty różnych zajęć, wydarzeń, działań organizowanych dla mieszkańców
Leszna przez organizacje pozarządowe,

5) wsparcie

przez

samorząd

kampanii

informacyjno-promocyjnych

organizacji

pozarządowych i inicjatyw obywatelskich z wykorzystaniem narzędzi będących
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w dyspozycji samorządu (strona www.leszno,pl, portale społecznościowe, tablice
ogłoszeń, materiały promocyjne).

5.1.

Baza organizacji

Prowadzenie, aktualizowanie i udostępnianie elektronicznej bazy danych o organizacjach
pozarządowych działających na terenie miasta Leszna
W internetowej Bazie NGO prowadzonej przez Urząd Miasta Leszna do której wpis jest
dobrowolny jest obecnie 198 wpisów.
5.2.

Wyszukiwarka konkursów

Na stronie www.leszno.pl w zakładce „NGO Organizacje Pozarządowe”, można znaleźć
informacje na temat aktualnych konkursów, w których można ubiegać się o dotacje, granty na
działania podejmowane przez organizacje pozarządowe.
Narzędzie umożliwia wyszukiwanie konkursów zarówno według terminu, fundatora jak
i według kategorii.
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5.3.

Promowanie i integracja sektora organizacji pozarządowych.

5.3.1. Dni Europy i Targi Organizacji Pozarządowych
W dniu 9 maja wraz Fundacją Centrum Aktywności Twórczej, Europe Direct Poznań oraz
Miejskim Ośrodkiem Kultury w Lesznie zorganizowano na leszczyńskim Rynku Dzień
Europy i Targi Organizacji Pozarządowych. Oprócz występów na scenie, na leszczyńskiej
Starówce ustawione zostały liczne stoiska wystawiennicze organizacji pozarządowych,
Mieszkańcy Leszna mieli okazję zapoznać się z 20 działającymi stowarzyszeniami i
fundacjami.

5.3.2 Szybowcowe Dni Leszna
Wraz z Aeroklubem Leszczyńskim w dniach 22 i 23 maja zorganizowano w Galerii Leszno
wydarzenie pn. „Szybowcowe Dni Leszna”, w trakcie którego przygotowano wiele atrakcji
m.in.: konkursy z nagrodami, wystawę modeli, symulator lotów czy wspólne malowanie
ogromnego szybowca. Gościem specjalnym wydarzenia był kapitan Tadeusz Wrona.
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5.3.3 Targi NGO
Rekrutowano organizacje pozarządowe z Leszna do udziału w Targach Organizacji
Pozarządowych organizowanych w dniach 13-14 czerwca 2015 r. w Rokosowie. W targach
udział wzięli: Aeroklub Leszczyński, Fundacja Dudziarz.eu, Fundacja Sportów Lotniczych
„Młode Orły”, Fundacja StrefaPL, Leszczyńskie Stowarzyszenie Spadochroniarzy Feniks,
Stowarzyszenie PL18, Stowarzyszenie „Wygraj siebie” oraz Miasto Leszno.

5.3.4. Jarmark Pomysłów
20 czerwca uczestniczono w Turnieju Liderów organizowanym przez Centrum PISOP oraz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach „Jarmarku Pomysłów”. Głównym celem
wydarzenia było upowszechnienie informacji o działalności organizacji pozarządowych i
podmiotów ekonomii społecznej wśród mieszkańców. Na leszczyńskiej starówce pojawili się
liczni wystawcy: stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne.

5.3.5. Wspólne ubieranie choinki
4 grudnia odbyło się ubieranie choinki w leszczyńskim Parku Jonstona. Do inicjatywy
zaproszono organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, spółdzielnie
socjalne oraz leszczyńskie przedszkola i szkoły. Przedstawiciele trzeciego sektora mogli
odebrać z biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi specjalnie
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przygotowaną na to wydarzenie bombkę, następnie

udekorowali

ją według swoich

pomysłów i powiesili na choince. W inicjatywie wzięło udział 46 organizacji pozarządowych.

5.4.

Aktywne Obywatelskie Leszno

Zainicjowano i zorganizowano I edycję akcji Aktywne Obywatelskie Leszno. W ciągu 10
dni (od 18 do 27 września) odbyło się ponad 120 wydarzeń, w tym m.in.:
 W piątek 18 września w godzinach od 10:00 do 18:00 w Ratuszu odbyły się
bezpłatne porady prawne z różnych dziedzin prawa pracy, spadkowego, rodzinnego i
opiekuńczego,

gospodarczego,

bankowego,

podatkowego

oraz

ubezpieczeń

społecznych.
 W poniedziałek 21 września w godzinach od 12:00 do 14:00 odbyło się otwarte
spotkanie z Prezydentem Miasta Leszna, Łukaszem Borowiakiem. Porad prawnych
udzielał II Zastępca Prezydenta Miasta Leszna, Piotr Jóźwiak. Można było
porozmawiać z urzędnikami zajmującymi się budżetem obywatelskim, konsultacjami
społecznymi, inicjatywą lokalną, ofertą inwestycyjną Miasta Leszna oraz z Miejskim
Rzecznikiem Praw Konsumentów, a także z Dyrektorem i pracownikami Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie.
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 Od poniedziałku do piątku w dniach od 21 do 25 września odbywały się Dni
Otwarte w różnych instytucjach oraz organizacjach pozarządowych na terenie Miasta
Leszna. Każdy z mieszkańców mógł uczestniczyć m.in. w warsztatach dot.
umiejętności

społecznych,

terapii

decoupagu,

fotograficznych,

śmiechem,

dziennikarskich,

czy

gimnastyki

wokalnych,

mózgu,

z

dietetycznych,

modelarskich, w warsztatach dot. wolontariatu, profilaktyki zdrowia. Były również
warsztaty dla rodziców dot. zagrożeń czyhających na ich dzieci związanych z różnymi
uzależnieniami. Można było również skorzystać z porad terapeutycznych. Dzieci i
młodzież mogły zapoznać się z pracą opiekunów zwierząt i wolontariuszy. Odbywały
się również pikniki propagujące zdrowy i aktywny styl życia. Stowarzyszenia i Kluby
sportowe przygotowały wiele pokazów i darmowych treningów sportowych. Można
było uczestniczyć w zajęciach fitness, z akrobatyki sportowej, w treningu
synchronicznym, w treningach karate, taekwondo, jiu jitsu oraz innych sportach walki,
szermierki. Organizowane były różne konkursy sportowe, rozegrany został turniej
strzelecki oraz

turniej tenisa ziemnego. Ponadto odbywały się spotkania ze

sportowcami, trenerami oraz działaczami sportowymi. Była również okazja, aby
zapisać się na zajęcia oraz poznać leszczyńskie organizacje i zobaczyć efekty pracy
różnych fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, podmiotów ekonomii społecznej
oraz innych instytucji działających na rzecz mieszkańców Leszna. Można było
zwiedzić Muzeum Wodociągów, Wieżę Ciśnień, czy Zakład gospodarowania
odpadami w Trzebani. Odbywały się również pokazy ratownictwa drogowego,
ratownictwa medycznego, pokazy wspinaczki, technik samoobrony. Zaprezentowany
został sprzęt pożarniczy. Odbywały się również indywidualne konsultacje z
pośrednikiem pracy czy z doradcą zawodowym. Miłośnicy sztuki i muzyki
mogli posłuchać różnych melodii wygrywanych na dudach oraz pianinie, a także
podziwiać ciekawe wystawy prac artystycznych. Można było zobaczyć wystawę
strojów ludowych, wielkopolski strój biskupiański, czy uczestniczyć w konsultacjach
literackich, fotograficznych czy plastycznych. Odbył się wernisaż wystawy „Dwa
morza”, „Człowiek- Biblia –Sztuka”. Mieszkańcy mogli uczestniczyć w otwartej
debacie dot. budżetu obywatelskiego. W szkołach odbywały się prelekcje na temat
prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi, zasad prawidłowej segregacji.
Zorganizowane zostały również szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców, z zakresu
dopłat unijnych, problematyki podatkowej dla małych i średnich firm.
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 W czwartek 24 września przedstawiciele leszczyńskich organizacji pozarządowych
uczestniczyli w Randkach Obywatelskich, których celem była integracja trzeciego
sektora. Uczestnicy poznawali się, wymieniali doświadczeniami, co być może w
przyszłości zaowocuje nowymi, wspólnymi inicjatywami. W spotkaniu uczestniczyło
około 50 osób.

 W piątek 25 września odbyła się akcja Eko- Leszno, w ramach której
zorganizowane zostały przez leszczyńskie organizacje pozarządowe i różne instytucje
ciekawe inicjatywy ekologiczne. Do udziału w wydarzeniach przyłączyły się również
leszczyńskie przedszkola oraz szkoły, które oprócz zbiórki makulatury, nakrętek czy
baterii, posprzątały teren wokół swoich placówek. Odbyły się również happeningi i
konkursy ekologiczne. Wszystkie grupy, które włączyły się w akcję otrzymały „EkoKartę”, która uprawniała do odbioru drzewka z Miejskiego Zakładu Zieleni i
posadzenia go na terenie swojej placówki lub w wyznaczonym miejscu. Sadzenie
drzewek odbyło się w październiku.

 W sobotę 26 września, w Hali Trapez zorganizowany został Dzień Aktywności
Obywatelskiej w ramach, którego odbyły się Targi Organizacji Pozarządowych i
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różnych instytucji działających na rzecz mieszkańców Leszna i regionu. Podczas
wydarzenia można było skorzystać z bezpłatnych porad prawnych, konsumenckich,
budowlanych, z zakresu przedsiębiorczości. Można było uzyskać informację
dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania na swoje działania. Była możliwość
porozmawiania z przedstawicielami różnych fundacji, stowarzyszeń, klubów
sportowych, spółdzielni socjalnych oraz z przedstawicielami różnymi instytucji
działających w Lesznie. Odbyły się również pokazy ratownictwa drogowego,
medycznego, technik samoobrony, prezentacja sprzętu pożarniczego, policyjnego, a
także można było zobaczyć przykładowe wyniki badań mikrobiologicznych oraz
ekspozycję szkła laboratoryjnego. Miłośnicy sztuki i muzyki mogli posłuchać
różnych melodii wygrywanych na dudach oraz pianinie, a także podziwiać ciekawe
wystawy prac artystycznych. Była prezentacja tomików poetyckich, obrazów,
fotografii, a także można było zobaczyć przy pracy rzeźbiarzy. Ponadto wszystkie te
instytucje przygotowały wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży. Było również wiele gier
i zabaw oraz różnych animacji dla najmłodszych.

 W niedzielę 27 września odbył się festyn sportowy oraz targi leszczyńskich
klubów sportowych. Odwiedzający lotnisko mogli zapoznać się z różnorodną ofertą
zajęć sportowych prowadzonych przez kluby sportowe oraz zapisać swoje dzieci na
zajęcia przez nie prowadzone. Odbywały się pokazy różnych dyscyplin sportowych
m.in. karate, taekwondo, jiu jitsu. Można było porozmawiać z sportowcami, trenerami
oraz działaczami sportowymi. W tym samym czasie na lotnisku odbywał się festyn
sportowy pn. Lotnisko bliżej… organizowany wspólnie przez Miasto Leszno i
Aeroklub Leszczyński. W czasie festynu odbywały się zawody na celność lądowania
dla szybowników, paralotniarzy i spadochroniarzy oraz bieg przełajowy wokół
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rozstawionych szybowców oraz rozstrzygnięty został konkurs plastyczny „Lotnisko w
moich oczach”.

W organizację akcji zaangażowano wielu partnerów: organizacje pozarządowe, instytucje
państwowe, samorządowe, kulturalne i społeczne. Wszystkie wydarzenia adresowane
były do mieszkańców, do osób, których interesuje życie społeczne, kulturalne, sportowe
oraz do tych, którzy chcieli się zaangażować lub dowiedzieć czym zajmują się
organizacje pozarządowe i różne instytucje w mieście. W ramach akcji zlecono produkcję
plakatów, ulotek oraz roll-upów celem promocji wydarzenia. Udostępniano nośniki
promocyjno-informacyjne – do wykorzystania w trakcie imprez: roll-upy z logo Leszna i
logo Aktywnego Obywatelskiego Leszna.

5.5.

Zostaw swój 1% w Lesznie

„Zostaw swój 1% w Lesznie” to kampania dotycząca przekazywania 1% podatku
dochodowego organizacjom pożytku publicznego, jaką co roku prowadzi Urząd Miasta
Leszna.
Kampania ta ma na celu zachęcenie podatników do przekazywania 1% podatku na rzecz
organizacji pożytku publicznego, działających na terenie Miasta lub na rzecz jego
mieszkańców.
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Do końca kwietnia każdego roku – wypełniając PIT – można przekazywać 1% swojego
podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.
Kampania skierowana jest zarówno do podatników jak również do wszystkich leszczyńskich
organizacji pożytku publicznego.
W ramach kampanii na stronie www.leszno.pl i facebook’u Leszczyńskie NGO umieszczane
są informacje o leszczyńskich organizacjach pożytku publicznego. Ponadto przygotowywane
są plakaty i kalendarzyki, które mają posłużyć wszystkim zainteresowanym w promowaniu
leszczyńskich organizacji pożytku publicznego oraz w dotarciu do mieszkańców z informacją
o tym, iż warto przekazywać swój 1% podatku.
Statystyki :
Z danych przekazywanych przez Urząd Skarbowy w Lesznie wynika, iż liczba mieszkańców
Leszna przekazujących swój 1% podatku systematycznie rośnie.


Za rok 2012 kwotę 1% należnego na poczet organizacji pożytku publicznego
przekazało 3 034 mieszkańców na łączną kwotę 218 875,77 zł



Za rok 2013 kwotę 1% należnego na poczet organizacji pożytku publicznego
przekazało 3 003 mieszkańców na łączną kwotę 223 342,63 zł



Za rok 2014 kwotę 1% należnego na poczet organizacji pożytku publicznego
przekazało 3 741 mieszkańców na łączną kwotę 305 236,13 zł

5.6.

Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak doceniając rolę fundacji, stowarzyszeń i innych
organizacji typu non-profit w promowaniu i rozwoju społeczno-gospodarczym Leszna oraz
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom trzeciego sektora, z dniem 1 kwietnia 2015r. mianował
dotychczasowego koordynatora ds. NGO swoim Pełnomocnikiem ds. Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi. Osoba zatrudniona na tym stanowisku zajmowała się m.in.
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1) koordynowaniem prac przygotowawczych nad realizacją Programu współpracy Miasta
z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami,
2) przygotowaniem corocznych zbiorczych informacji z realizacji Programu
współpracy Miasta,
3) koordynowaniem

działań

Urzędu

Miasta

Leszna

w

zakresie

współpracy

z organizacjami pozarządowymi,
4) koordynowaniem konsultacji społecznych z organizacji pozarządowymi,
5) wyszukiwaniem projektów, programów i grantów umożliwiających uzyskanie
dofinansowania na działalność podejmowaną

przez stowarzyszenia i organizacje

pozarządowe zarejestrowane na terenie miasta Leszna i informowanie ich o tych
możliwościach,
6) koordynowaniem

projektów

realizowanych

w

partnerstwie

z

organizacjami

pozarządowymi,
7) pomaganiem w przygotowaniu przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych,
8) aktualizowaniem

serwisu

internetowego

dla

organizacji

pozarządowych,

w szczególności w zakresie potencjalnych zewnętrznych źródeł finansowania,
9) prowadzeniem strony Urzędu Miasta Leszna dla organizacji pozarządowych oraz
profilu społecznościowego facebook LESZCZYŃSKIE NGO,
10) przygotowywaniem na wniosek zainteresowanych organizacji pozarządowych
rekomendacji,
11) organizowaniem szkoleń i spotkań organizacji pozarządowych,
12) współpracą z wydziałami i jednostkami, zajmującymi się sprawami organizacji
pozarządowych,
13) prowadzeniem wykazu stowarzyszeń i organizacji pozarządowych zarejestrowanych
na terenie Leszna,
14) upowszechnianiem informacji na temat zasad tworzenia i funkcjonowania organizacji
pozarządowych,
15) promowaniem środowiska leszczyńskich organizacji pozarządowych, idei
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wolontariatu oraz aktywności społecznej np. Kampania „Zostaw swój 1% w Lesznie”,
targi organizacji pozarządowych, akcja „Aktywne Obywatelskie Leszno”,
16) wymianą dobrych praktyk dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi,
m.in. poprzez aktywne uczestnictwo w różnych projektach, grupach dyskusyjnych.
5.7.

Współpraca z NGO – kontakt
Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:
Anna Szymańska,
Urząd Miasta Leszna,
Al. Jana Pawła II 21a, 64-100 Leszno
tel. 65 529 54 03, e-mail: aszymanska@leszno.pl

Wydziały i Jednostki Organizacyjne miasta współpracujące z organizacjami
pozarządowymi:
• Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Leszna, ul. Przemysłowa 2,
Kultura: Jolanta Juśko – tel. 65 529 81 53; e-mail: jjusko@leszno.pl
Sport i rekreacja: Mateusz Gryczka – tel. 65 529 81 53; e-mail: mgryczka@leszno.pl,
Krzysztof Kaczmarzyk – tel. 65 529 81 53; e-mail: kkaczmarzyk@leszno.pl
• Wydział Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21a,
Współpraca z zagranicą/ Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:
Magdalena Urbaniak – tel. 65 529 46 45; e-mail: murbaniak@leszno.pl
Rewitalizacja: Anna Stasiak - tel. 65 529 46 35, e-mail:astasiak@leszno.pl
Rozwój gospodarczy: Izabela Wojciechowska - tel.65 529 54 02, email:iwojciechowska@leszno.pl
• Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Leszna, ul. Wałowa 5,
Rejestracja stowarzyszeń Danuta Patoka – tel. 65 529 81 72; e-mail: dpatoka@leszno.pl
• Informacja Turystyczna, ul. Słowiańska 24, Turystyka i rekreacja:
Katarzyna Czyżak 65 529 81 91, e-mail:kczyzak@leszno.pl
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• Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Poniatowskiego 11,
Krzysztof Perek – tel. 661 213 131, e-mail: kperek@moprleszno.pl
Małgorzata Nawrocik - tel. 661 213 131, e-mail: mnawrocik@moprleszno.pl
Strona Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
http://mopr.leszno.sisco.info
• Biuro ds. Uzależnień, Urząd Miasta Leszna, ul. Poniatowskiego 11,
Katarzyna Tomaszewska – tel. 65 529 82 26; e-mail: ktomaszewska@leszno.pl
6.

Ocena

Programy współpracy poddawane są corocznie ewaluacji, zmierzającej do określenia
występujących w trakcie realizacji trendów. To z kolei pozwala na lepsze przygotowanie
Programu współpracy na kolejny rok, zwrócenie uwagi na obszary wrażliwe lub generujące
nieprawidłowości. Wychwycone w ten sposób niepożądane zjawiska są dyskutowane
z organizacjami, a w trakcie tworzenia Programu współpracy podejmowane są próby ich
wyeliminowania.
WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU WSPÓLPRACY;
Wskaźnik
Liczba
liczba ogłoszonych konkursów ofert
liczba ofert złożonych w otwartych konkursach
ofert,
w tym ilość starających się o dofinansowanie
organizacji w otwartych konkursach ofert
liczba podmiotów z którymi podpisano
umowę na realizację zadania publicznego w
ramach otwartego konkursu ofert
liczba zawartych umów na realizację
zadania publicznego w ramach otwartego
konkursu ofert
liczba umów zerwanych lub unieważnionych
liczba podmiotów, z którymi zawarto
umowę w trybie art.19a ustawy („małe granty”)
liczba zawartych umów w trybie art.19 ustawy
(„małe granty” )
liczba umów zerwanych lub unieważnionych

22
228

150

144

181
0
44
62
0
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wysokość kwot udzielonych dotacji
w poszczególnych obszarach
wysokość wkładu finansowego organizacji
w realizację zadań publicznych
wielkość wkładu pozafinansowego organizacji
w realizację zadań publicznych
liczba wniosków na realizację inicjatywy
lokalnej
liczba podpisanych umów na realizację
inicjatywy lokalnej

7.

3 928 275,05 zł
551 606,32 zł
389 922,40 zł
10
7

Podsumowanie

Miasto Leszno od lat wspiera organizacje pozarządowe, które odgrywają coraz większą rolę
w sferze zadań publicznych. Organizacje pozarządowe stały się dla miasta partnerem
w realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców.
Współpraca samorządu Miasta Leszna

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2015 obejmowała szereg
ważnych i wzajemnie uzupełniających się działań, zarówno tych o charakterze finansowym,
jak niefinansowym. Program współpracy samorządu Miasta Leszna

z organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok
2015 został zrealizowany według przyjętych założeń, a także zgodnie z zapotrzebowaniem
mieszkańców naszego miasta, beneficjentów różnych form współpracy i pomocy.
Dzięki dużemu zaangażowaniu i aktywnemu uczestnictwu w realizacji podejmowanych
przedsięwzięć zarówno Urzędu Miasta Leszna, jak i organizacji pozarządowych oraz innych
jednostek związanych z realizacją przyjętych celów uzyskano pozytywne efekty zarówno
w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałania uzależnieniom czy upowszechniania kultury
i sportu.
Sporo realizowanych zadań – często cyklicznych, ma zasięg międzynarodowy czy
ogólnopolski i na trwałe wpisanych jest w kalendarz prestiżowych imprez. Doskonale
promują one Leszno jako miasto kultury i sportu, otwarte dla niekonwencjonalnych
pomysłów. Aktywnie we współpracę tą włączają się organizacje skupiające osoby
niepełnosprawne i starsze. Przedsięwzięcia takie zapobiegają wykluczeniu społecznemu tych
grup, oferując ciekawe możliwości spędzenia wolnego czasu, integrując różne grupy
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społeczne. Rośnie liczba inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe
z samorządem i innymi organizacjami lub instytucjami.
Trudności we współpracy:
 mała liczba organizacji chętnych do wspólnego opracowywania projektów
dokumentów,
 mała liczba organizacji biorących udział w konsultacjach,
 brak

informacji

na

temat

liczby

aktywnych

organizacji

pozarządowych

niewspółpracujących na co dzień z urzędem miasta,
 mała liczba osób

(organizacji pozarządowych) chętnych do pracy w komisjach

konkursowych,
 niewystarczające środki finansowe,
 brak współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi,
 problemy komunikacyjne
 niewielka liczba organizacji pozarządowych informujących o swoich działaniach,
zadaniach realizowanych na rzecz społeczności lokalnej,
 biurokracja i niejednoznaczne przepisy prawa
Rekomendacje:
Skuteczne wdrażanie modelu współpracy

wymaga dużego zaangażowania zarówno

samorządu jak i organizacji pozarządowych. Kulturę współpracy należy rozwijać skupiając
się na trzech elementach – wzajemnym wizerunku, postawach i zaufaniu. Są to kluczowe
aspekty kultury współpracy niezależnie od tego, czy mówimy o współtworzeniu polityk
publicznych, realizacji zadań publicznych, czy tworzeniu infrastruktury współpracy. Na tak
rozumianą kulturę współpracy składają się następujące elementy:
1) Budowa wzajemnego pozytywnego postrzegania się partnerów współpracy, w tym
w szczególności motywowanie obu stron do:
 poszukiwania informacji o zasadach działania partnera i jego zaangażowaniu,
 akceptowania działalności partnera i zrozumienie dla jego decyzji,
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 zaniechania

stosowania

nacechowanych

negatywnie

schematów/stereotypów

w kontaktach (np. organizacja-zleceniodawca, samorząd-zleceniobiorca zadań
publicznych, urzędnik-władza, działacz organizacji pozarządowej - posłuszny
obywatel, urzędnik-decydent, obywatel-petent, itd.),
 koncentrowania się na kwestiach wspólnych (łączących), a nie różnicujących
(dzielących),
 dostrzegania w różnicach raczej szans, niż zagrożeń dla wzajemnych relacji,
 zachowywania zasad kultury osobistej w kontaktach.
2) Kształtowanie odpowiednich postaw wobec partnerów, w tym w szczególności poprzez:
 wzmacnianie wzajemnego zainteresowania działaniami (zwłaszcza poprzez dzielenie
się wiedzą i doświadczeniami na wszystkich płaszczyznach wzajemnych relacji – od
prostej wymiany informacji, po zachowywanie odpowiedniej formy w kontaktach
bezpośrednich),
 zachowywanie otwartości na zgłaszane przez partnera propozycje, postulaty,
argumenty, uwagi,
 unikanie protekcjonalizmu, paternalizmu i eksponowania postaw roszczeniowych
w kontaktach,
 uznanie roli, jaką pełni partner w swoim lokalnym środowisku,
 akceptację odmienności w stylach działania,
 wzajemne rozumienie potrzeb/problemów/trudności partnera,
 wykorzystywanie wszystkich dostępnych sposobów w wzajemnej komunikacji
3) Budowa zaufania między stronami współpracy, w szczególności poprzez:
 unikanie przypisywania partnerowi negatywnych intencji w podejmowanych przez
niego działaniach,
 inicjowanie wspólnych działań na wielu płaszczyznach, a nie redukowanie współpracy
do jednego wymiaru (prostego, najczęściej odwołującego się do finansowania
działań),
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 otwarte wyrażanie uznania dla działań partnera, dostrzeganie i docenianie
pozytywnych efektów jego aktywności unikanie podejmowania nieuzasadnionych
i godzących w zasadzę suwerenności działań kontrolnych,
 unikanie kreowania relacji polegających

na podległości/dominacji (np. urzędnik-

petent),
 stosowanie przepisów prawa jako jednego z wielu instrumentów pozwalających na
współpracę, a nie jako jej podstawy.
Wszystkie wspomniane wyżej dążenia przecinają płaszczyzny i obszary współpracy
zdefiniowane w modelu

współpracy.

Kształtowanie relacji

między organizacjami

pozarządowymi i administracją samorządową powinno odbywać się poprzez:
1) tworzenie płaszczyzn pozwalających na wymianę wiedzy, doświadczeń, wzajemne
uczenie się oraz przełamywanie stereotypów i rutynowego myślenia,
2) tworzenie zespołów roboczych do opracowywania ważnych dokumentów,
3) organizowanie cyklicznych (np. dorocznych) spotkań, które nie są poświęcone
konkretnemu, aktualnie realizowanemu zadaniu lub problemowi, lecz wzajemnemu
zrozumieniu, poznaniu swoich racji, stylu myślenia i działania,
4) wykorzystanie prac nad dokumentami strategicznymi do wzmocnienia zaufania między
partnerami i budowy lepszego porozumienia,
5) utrzymywanie intensywnych kontaktów także podczas realizacji zadań (dyskusje,
wspieranie, konsultowanie) ,
6) zapraszanie organizacji pozarządowych do prac nad przygotowywaniem
projektów aktów prawnych,
7) włączanie organizacji pozarządowych do konsultacji społecznych,
8) rozwijanie istniejących oraz wprowadzanie nowych form konsultacji odpowiadających
na specyfikę oraz potrzeby organizacji pozarządowych , a także promowanie portalu do
konsultacji

społecznych

online

jako

jednego

z

mechanizmów

ułatwiających

konsultowanie dokumentów przez samorząd Miasta Leszna,
9) dokonanie

wzajemnej

oceny

relacji

współpracy

samorządu

z

organizacjami

pozarządowymi,
60

10) usprawnienie procedury oceniania ofert pod względem merytorycznym,
11) zlecanie

zadań

organizacjom

pozarządowym

z

uwzględnieniem

„Modelu

Kontraktowania Usług Społecznych”,
12) zachęcanie organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych,
13) powołanie rady działalności pożytku publicznego, która będzie cennym gremium
doradczym i opiniującym, składającym się z reprezentantów leszczyńskiego środowiska
NGO, urzędników oraz radnych,
14) kontynuowanie i rozwijanie różnych form prowadzonej przez Miasto Leszno polityki
informacyjnej skierowanej do organizacji pozarządowych,
15) usprawnienie procesu informowania o zadaniach realizowanych przez organizacje
pozarządowe,
16) informowanie o możliwościach pozyskania środków zewnętrznych przez organizacje
pozarządowe,
17) zawiązywanie partnerstw do przygotowywania i wdrażania projektów finansowanych ze
źródeł zewnętrznych, a także wspólnego organizowania różnych inicjatyw społecznych,
18) prowadzenie działań promujących leszczyńskie organizacje pozarządowe i wolontariat,
19) wspieranie akcji promującej przekazywanie 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych organizacjom pożytku publicznego,
20) inicjowanie lub organizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji
pozarządowych w sferze zadań publicznych, poszerzających umiejętności zarządzania
organizacją,
21) wzajemne wykorzystywanie wiedzy profesjonalistów pracujących w administracji
publicznej i organizacjach,
22) wydawanie broszur, informatorów, gazetek skierowanych do przedstawicieli organizacji
pozarządowych, ·
23) utworzenie inkubatora dla trzeciego sektora,
24) zwiększanie zaangażowania leszczyńskich firm w działania na rzecz organizacji
pozarządowych i wolontariatu,
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25) dążenie do tego, aby dialog z sektorem NGO odbywał się na czytelnych i partnerskich
zasadach,
26) niezbędna jest edukacja osób zaangażowanych w dialog między samorządem
a organizacjami pozarządowymi na danym obszarze, brak wiedzy jest jedną
z podstawowych barier rozwoju skutecznej współpracy.
Niezależnie od tego, jakie formy przybierze współpraca, jej podstawą i punktem wyjścia jest
wzajemne komunikowanie się. Bez bieżącej wymiany informacji, bez wzajemnych kontaktów
trudno wyobrazić sobie możliwość rzeczywistego współdziałania, zwłaszcza między - tak
różnymi pod względem formalnym, pod względem mechanizmów i kultury działania podmiotami jak: samorząd lokalny i organizacja pozarządowa. To jest także sposób na
wzajemne poznanie się, a jeżeli potencjalni partnerzy niewiele wiedzą o sobie nawzajem, to
trudno wyobrazić sobie, aby mogli rzeczywiście ze sobą współpracować. Wymiana
informacji pozwala wzajemnie się poznać i zrozumieć intencje oraz możliwości działania obu
stron. Pozwala zweryfikować różne stereotypy, które często zniechęcają do podjęcia
współpracy. Pozwala wreszcie poznać rzeczywiste możliwości działania samorządu i
organizacji

pozarządowych

oraz

obszary

potencjalnego

współdziałania.

Organizacje pozarządowe powinny mieć także świadomość, że samorząd działa w granicach
wyznaczonych mu przez ustawy i że musi myśleć w kategoriach interesu zbiorowego
mieszkańców, w tym także zaspokajania i godzenia potrzeb różnych grup obywateli.
Opracowała:
Anna Szymańska
Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacji Pozarządowych we współpracy z Wydziałami
i Jednostkami Organizacyjnymi Urzędu Miasta Leszna.
KONTAKT:
Tel: 65 529 54 03, e-mail: aszymanska@leszno.pl, ngo@leszno.pl

Zatwierdzam
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Spis tabel:
Tabela nr 1. Wydziały i Jednostki Organizacyjne Urzędu Miasta Leszna współpracujące z III
sektorem
Tabela nr 2. Zestawienie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty
uprawnione, działające w różnych obszarach pożytku publicznego w 2015 roku.
Tabela nr

3.

Zestawienie środków finansowych przeznaczonych

dla organizacji

pozarządowych w 2015 roku
Tabela nr 4. Zestawienie ofert złożonych w otwartych konkursach ofert w 2015 roku.
Tabela nr

5.

Zestawienie środków finansowych przeznaczonych

dla organizacji

pozarządowych w 2015 roku w otwartych konkursach ofert
Tabela nr 6. Zestawienie ofert złożonych w 2015 roku w trybie art. 19 a ustawy tzw. „małe
granty”
Tabela nr

7.

Zestawienie środków finansowych przeznaczonych

dla

organizacji

pozarządowych w 2015 roku w trybie art. 19 a ustawy tzw. „małe granty”
Tabela nr

8.

Zestawienie środków finansowych przeznaczonych

dla organizacji

pozarządowych w 2015 roku w ramach inicjatywy lokalnej – nabór 1
Tabela nr

9.

Zestawienie środków finansowych przeznaczonych

dla organizacji

pozarządowych w 2015 roku w ramach inicjatywy lokalnej – nabór 2
Tabela nr 10. Udział organizacji pozarządowych biorących udział w posiedzeniach Komisji
Konkursowych
Przy opracowywaniu sprawozdania korzystano z „Poradnika modelowej współpracy
administracji publicznej i organizacji pozarządowych”.
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Załącznik nr 1
ZESTAWIENIE DOTACJI UZYSKANYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W ROKU 2015 W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
Zadanie I.
POMOC SPOŁECZNA
Zadania z zakresu pomocy społecznej.

Lp. Nazwa zadania

Nazwa składanego projektu
przez wnioskodawcę (organizację Nazwa wnioskodawcypozarządową)
organizacja pozarządowa

Wnioskowana
kwota przez
NGO

Przyznana
kwota dotacji
na 2015 rok

Kwota
wykorzystana
(prawidłowo
rozliczona)

1

Prowadzenie Ośrodka Interwencji
Kryzysowej

Prowadzenie Ośrodka Interwencji
Kryzysowej

Terenowy Komitet Ochrony
Praw Dziecka

201 500,00

201 500,00

201 500,00

2

Prowadzenie Młodzieżowego Centrum
Profilaktyki „Alternatywa”

Prowadzenie Młodzieżowego
Centrum Profilaktyki
„Alternatywa”

Stowarzyszenie "Nasza
Alternatywa"

180 700,00

180 700,00

180 700,00

3

Prowadzenie Specjalistycznej Poradni
Rodzinnej

Prowadzenie Specjalistycznej
Poradni Rodzinnej "Na pomoc
rodzinie"

Stowarzyszenie Społecznokulturalne "Krokus"

68 000,00

68 000,00

68 000,00

4

Prowadzenie Domu Dziecka

Prowadzenie Domu Dziecka

Caritas Archidiecezji
Poznańskiej

608 036,45

608 036,45

608 036,45

5

Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji i
Wsparcia Społecznego dla osób
niesłyszących

Usłyszeć ciszę

Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Niesłyszącym
"SPON"

28 500,00

20 000,00

20 000,00

Działania w zakresie pomocy
społecznej w tym:
1) działania świadczone na rzecz osób
niepełnosprawnych i przewlekle
chorych, osób starszych z miasta Leszna

Rehabilitacja domowa na rzecz
osób niepełnosprawnych i
przewlekle chorych z miasta
Leszna
Rehabilitacja integracyjna dla osób
chorych na stwardnienie rozsiane
Spotkanie integracyjne członków
Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej

Polskie Towarzystwo
Stwardnienia Rozsianego

7 000,00

3 000,00

3 000,00

Polskie Towarzystwo
Stwardnienia Rozsianego

7 000,00

1 800,00

1 800,00

Polski Komitet Pomocy
Społecznej

6 500,00

3 000,00

3 000,00

6

7
8
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9

Zajęcia wspierające dzieci i
młodzież hospitalizowaną w
powrocie do zdrowia poprzez
uczestnictwo w zadaniach
realizowanych przez klasę
szpitalną

10

Rehabilitacja społeczna ludzi
chorych na cukrzycę

11

12

13
14
15
16

17

18
19

20

21

Leszczyńskie Stowarzyszenie
Razem z Nami na rzecz dzieci
i młodzieży z
niepełnosprawnością
intelektualną

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków Oddział
Rejonowy w Lesznie
Rehabilitacja, edukacja i integracja Stowarzyszenie Chorych na
chorych na choroby reumatyczne
Choroby Reumatyczne
Integracja, aktywizacja osób
chorych na alzheimera, Parkinsona Leszczyńskie Stowarzyszenie
i chorób otępiennych z miasta
Alzheimerowskie
Leszna
Specjalistyczna rehabilitacja na
rzecz osób chorych na Alzheimera, Leszczyńskie Stowarzyszenie
Parkinsona i choroby otępienne z
Alzheimerowskie
miasta Leszna
Senior dba o zdrowie
Stowarzyszenie Wygraj Siebie
Mimo Raka Piękni
Stowarzyszenie Wygraj Siebie
Oddział Rejonowy Polskiego
Związku Emerytów,
„W zdrowym ciele zdrowy duch” –
Rencistów i Inwalidów w
Lesznie
„Upływa szybko życie…” –
Oddział Rejonowy Polskiego
Grudniowy koncert integracji
Związku Emerytów,
międzypokoleniowej i aktywizacji Rencistów i Inwalidów w
Seniorów”
Lesznie
„Z nadzieją w przyszłość” –
Leszczyńskie Stowarzyszenie
warsztaty psychologiczne
Rehabilitacyjne „Amazonka”
Leszczyńskie Stowarzyszenie
„Amazonko, dąż do sprawności”
Rehabilitacyjne „Amazonka”
Dogoterapia w Ośrodku
Polskie Stowarzyszenie na
Rehabilitacyjnyo-Edukacyjnorzecz Osób z upośledzeniem
Wychowawczym im. "Piotrusia
umysłowym koło w Lesznie
Pana" w Lesznie
Hipoterapia dzieci i młodzieży w
Polskie Stowarzyszenie na
Ośrodku Rehabilitacyjnorzecz Osób z upośledzeniem

3 790,00

2 500,00

2 500,00

10 400,00

1 500,00

1 500,00

5 700,00

2 600,00

2 600,00

8 116,00

1 800,00

1 800,00

4 500,00

4 000,00

4 000,00

4 600,00
6 800,00

1 500,00
2 500,00

1 500,00
2 500,00

4 000,00

2 000,00

2 000,00

6 000,00

3 000,00

3 000,00

2 000,00

1 200,00

1 200,00

3 000,00

2 000,00

2 000,00

4 200,00

2 500,00

2 500,00

8 400,00

2 000,00

2 000,00

65

Edukacyjno-Wychowawczym im.
"Piotrusia Pana" w Lesznie
22

23

24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37

38

Już pływam

umysłowym koło w Lesznie
Leszczyńskie Stowarzyszenie
„Dzieciom
Niepełnosprawnym”

Aktywnie w świecie ciszy –
działania świadczone na rzecz osób Stowarzyszenie Pomocy
niepełnosprawnych i przewlekle
Osobom Niesłyszącym
chorych, osób starszych i
‘SPON”
osamotnionych z miasta Leszna
Polskie Stowarzyszenie
Ruch i rehabilitacja to zdrowie
Diabetyków Koło nr 1
„Zobaczyć morze”
Polski Związek Niewidomych
Dla siebie i dla innych
Fundacja „Dr Clown”
Piknik pod chmurką
Fundacja strefaPL
Stylowy Senior II
Fundacja „Jesienny Uśmiech”
Stowarzyszenie „Rodzina
Pudełko Życia
Wojskowa” Rada Naczelna
Integracyjne działania seniorów
Stowarzyszenie Uniwersytet
Leszna
Trzeciego Wieku w Lesznie
Leszczyńskie Stowarzyszenie
Razem z Nami na rzecz dzieci
2). Działania socjalno-pomocowe
Jan Paweł II- Święty Uśmiechnięty i młodzieży z
świadczone na rzecz osób i rodzin w
niepełnosprawnością
trudnej sytuacji życiowej oraz
intelektualną
organizowanie czasu wolnego dla dzieci
i młodzieży ze środowisk najuboższych i
Parafia rzymskokatolicka pw.
Wielkopolska nasza mała Ojczyzna
dysfunkcyjnych z miasta Leszna
Św. Mikołaja
bezpieczne popołudnie
Stowarzyszenie „Echo”
Spichlerz Dobroci Partnerska
Stowarzyszenie Leszczyński
3). Działania związane z pozyskiwaniem Akcja Charytatywna
Bank Żywności
i nieodpłatną dystrybucją żywności,
Łagodzenie skutków biedy wśród
Stowarzyszenie Leszczyński
odzieży sprzętu gospodarstwa
mieszkańców Leszna
Bank Żywności
domowego oraz nieodpłatnego wydania
„Łagodzenie skutków biedy”
Stowarzyszenie „Echo”
posiłków osobom bezdomnym i ubogim
Pomoc
żywnościowa
najuboższym
Związek Stowarzyszeń Bank
z miasta Leszna
mieszkańcom miasta Leszna
Żywności
Prowadzenie Środowiskowego
Prowadzenie Środowiskowego Domu
Polskie Stowarzyszenie na
Domu Samopomocy typu B przy
Samopomocy typu B przy ulicy
rzecz Osób z upośledzeniem
ulicy Starozamkowej 14a w
Starozamkowej 14a w Lesznie
umysłowym koło w Lesznie
Lesznie

3 200,00

2 500,00

2 500,00

5 300,00

1 500,00

1 500,00

5 600,00

1 500,00

1 500,00

3 150,00
7 750,00
6 080,00
11 403,00

3 000,00
1 800,00
1 954,60
1 500,00

3 000,00
1 800,00
1 945,60
1 500,00

5 900,00

1 000,00

1 000,00

6 950,00

1 000,00

1 000,00

9 280,00

3 500,00

3 500,00

3 800,00

1 500,00

1 500,00

9 900,00

3 000,00

3 000,00

3 660,00

1 500,00

1 351,79

8 430,00

1 500,00

1 352,25

12 015,00

7 500,00

7 500,00

20 600,00

3 800,00

3 800,00

117 446,00

117 446,00

117 446,00
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Utworzenie, aktualizowanie,
upowszechnianie i administrowanie
leszczyńską stroną internetową dla
39 seniorów
40
41 Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu
osób starszych
42

Utworzenie, aktualizowanie,
upowszechnianie i
administrowanie leszczyńską
stroną internetową dla seniorów
Komputer bez tajemnic dla osób
+60
Cyfrowy świat seniora
Rozwiń skrzydła-nigdy nie jest za
póżno- Senior w krainie
internautów

Fundacja StrefaPl
Stowarzyszenie "Wygraj
siebie"
Fundacja "Jesienny Uśmiech"
Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów

6 000,00

6 000,00

6 000,00

9 840,00

6 700,00

6 700,00

6 510,00

6 510,00

6 510,00

6 000,00

4 440,00

4 440,00

1 308 367,54

1 294 287,05

1 293 982,09
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Zadanie II.
OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA
Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Lp. Nazwa zadania
Przeciwdziałanie narkomanii Realizacja warsztatów i grup
terapeutycznych dla młodzieży z
grup ryzyka (narkotyki i alkohol)
1
oraz wzmacnianie rodzin w
tworzeniu sprzyjających
warunków wychowawczych
Przeciwdziałanie narkomanii Zwiększenie dostępności
pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla młodzieży
2
eksperymentującej i używającej
narkotyki, prowadzenie spotkań
z młodzieżą
Przeciwdziałanie narkomanii Zwiększenie dostępności
pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla młodzieży
3
eksperymentującej i używającej
narkotyki, prowadzenie spotkań
z młodzieżą
Przeciwdziałanie narkomanii Prowadzenie zajęć
4
profilaktycznych dla dzieci i
młodzieży metodą harcerską.

Kwota
wykorzystana
(prawidłowo
rozliczona)

Nazwa wnioskodawcyorganizacja pozarządowa

Prowadzenie Leszczyńskiego Centrum
Profilaktyki "ALTERNATYWA"

Stowarzyszenie Nasza
Alternatywa

60 000,00

60 000,00

60 000,00

Krótkoterminowy program
psychoedukacyjny 'MONAR" Leszno

Stowarzyszenie MONAR
Poradnia Profilaktyki, Leczenia
i Terapii Uzależnień

50 000,00

45 000,00

45 000,00

Fundacja Strefa PL

30 000,00

25 000,00

25 000,00

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Wielkopolska
Hufiec Leszno

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Wielkopolska
Hufiec Leszno

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Klub Sportowy "POLONIA
1912"

10 000,00

10 000,00

10 000,00

_____

32 000,00

32 000,00

32 000,00

Kompleksowa pomoc terapeutyczna i
rehabilitacyjna dla osób
eksperymentujących i używających
substancji psychoaktywnych ze
szczególnym uwzględnieniem
oddziaływań wobec młodzieży
Teraz Afryka – od źródeł skautingu do
kontynentu przyszłości

5

Przeciwdziałanie narkomanii Rozwój bazy wodniackiej

6

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- Promowanie zdrowego trybu
Sportowe wakacje dzieci i młodzieży
życia poprzez prowadzenie zajęć
sportowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydawanie posiłków dla osób

7

Przyznana
kwota
dotacji na
2015 rok

Nazwa składanego projektu przez
wnioskodawcę (organizację
pozarządową)

Rozwój bazy wodniackiej

Wnioskowana
kwota przez
NGO
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8

9

10

11

12

13

14

15

- Prowadzenie działalności
uzależnionych, bezdomnych i biednych w
aktywizującej osoby uzależnione punkcie wydawania posiłków BETANIA
od alkoholu
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- Działania profilaktycznoterapeutyczne w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom Baw się i żyj na trzeźwo
alkoholowym z uwzględnieniem
zajęć sportowych, rekreacyjnych
i kulturalnych
Wolontariat zmienia świat, wolontariat
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
zmienia nas! Prowadzenie
- Prowadzenie Leszczyńskiego
Leszczyńskiego Biura Wolontariatu przy
Biura Wolontariatu.
Centrum Aktywności Twórczej
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi- Prowadzenie
Prowadzenie Klubu Abstynentów
Klubów Abstynenckich.
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi- Prowadzenie
Prowadzenie Klubu Abstynentów
Klubów Abstynenckich.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
-Realizacja warsztatów i grup
"Od przemocy do mocy"
terapeutycznych dla ofiar
przemocy.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- Zapobieganie wykluczeniu
Trzeźwo zdrowo aktywnie - 45+
społecznemu wśród osób
dorosłych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- Zapobieganie wykluczeniu
Klub Seniora "Wrzosowy Zakątek"
społecznemu wśród osób
dorosłych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Działania świadczone na rzecz osób
- Zapobieganie wykluczeniu
starszych i osamotnionych z miasta
społecznemu wśród osób
Leszna
dorosłych

Fundacja Młodzi w
Uzależnieniu

20 000,00

20 000,00

20 000,00

Fundacja Centrum Aktywności
Twórczej

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Leszczyńskie Stowarzyszenie
"KLUB ABSTYNENTÓW"

22 500,00

20 000,00

20 000,00

Stowarzyszenie Ruch
Trzeźwościowy

25 000,00

25 000,00

25 000,00

Terenowy Komitet Ochrony
Praw Dziecka

31 000,00

31 000,00

31 000,00

Fundacja "Odzew"

21 920,00

12 000,00

12 000,00

Stowarzyszenie Wygraj Siebie

30 674,00

25 000,00

25 000,00

Fundacja Jesienny Uśmiech

32 955,40

12 000,00

12 000,00

476 049,40

427 000,00

427 000,00
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Zadanie III.
KULTURA I SZTUKA
Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego.

Lp.

Nazwa zadania

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1) wspieranie działań
kulturalnych na rzecz
środowiska lokalnego, w tym
organizacja imprez i wydarzeń
kulturalnych

Nazwa składanego projektu przez
wnioskodawcę (organizację
pozarządową)
Cykl koncertów charytatywnych "Bo
żyjemy obok siebie"

Nazwa wnioskodawcyorganizacja pozarządowa
Fundacja Centrum Sztuki
Integracja
Koncerty dla mieszkańców
Stow. Przyjaciół PSM I i II st. w Lesznie
miasta Leszna
Roots&Fruits Festival "Leszno
Stowarzyszenie Qltura
Czuje Bluesa 2015"
Szkoła tradycji leszczyńskiego
Fundacja Dudziarz eu.
folkloru muzycznego
Warsztaty portretu w starej
Uniwersytet Trzeciego Wieku
technice fotograficznej
Plener malarski i warsztaty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
plastyczne
Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne
Ratuszowe wieczory
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Barwy polskiej literatury
V Międzynarodowe Warsztaty
Stowarzyszenie Kulturalne Kontakty
Gospel
Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców
Spotkania literacko - muzyczne
Kultury
Leszczyńskie Stowarzyszenie
XII Jarmark Leszczyńskiej
Handlowców "Starówka"
Starówki "Szlifowanie bruku"
Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców
Małe konfrontacje 2015
Kultury
Fundacja Edukacyjna Pro Musica
Ukraińska Wiosna
XI Międzynarodowe Warsztaty
Fundacja Edukacyjna Pro Musica
Jazzowe
Leszczyńskie Stowarzyszenie Dzieciom
Portret Wojska Polskiego
Niepełnosprawnym
IV Festiwal Muzyki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Z
Kameralnej "Musica
Muzyką do Ludzi
Charitatiwa - Maciejewski"
Stowarzyszenie Artystyczne im. F.
Wydanie albumu z nagraniami
Chopina
dla chóru Chopin
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Międzynarodowa Jesień

Wnioskowana
kwota przez
NGO

Przyznana
kwota
dotacji na
2015 rok

Kwota
wykorzystana
(prawidłowo
rozliczona)

14515,72

2 000,00

2 000,00

21700,00

8 000,00

8 000,00

52460,00

26 000,00

24 431,41

20000,00

6 500,00

6 500,00

1800,00

1 000,00

1 000,00

6640,00

1 000,00

1 000,00

3000,00
19000,00

1 500,00
3 000,00

1 500,00
3 000,00

24600,00

16 000,00

16 000,00

5000,00

2 000,00

2 000,00

18000,00

12 000,00

12 000,00

7350,00

4 000,00

4 000,00

21400,00

6 000,00

6 000,00

87330,00

14 000,00

14 000,00

2250,00

1 000,00

1 000,00

15850,00

4 000,00

4 000,00

3000,00

3 000,00

3 000,00

9100,00

2 000,00

2 000,00
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Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa

19

Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców
Kultury
Stowarzyszenie Oficerów Rezerwy 69
LPP
Polski Związek Emerytów, Rencistów i
Inwalidów, Oddział Rejony w Lesznie

20
21
22
23

Leszczyńskie Towarzystwo Muzyczne

24

Klub Inteligencji Katolickiej
Stowarzyszenie Oficerów Rezerwy 69
LPP
Leszczyńskie Stowarzyszenie Dzieciom
Niepełnosprawnym

25
26

Leszcz. Towarzystwo Kulturalne

27
28
29

2) wspieranie lokalnych
inicjatyw wydawniczych,

31
32
33

35
36

3) wspieranie działań na rzecz
edukacji kulturalnej dzieci i
młodzieży

Konfrontacje 2015
Obchody Jubileuszu 95-lecia
Garnizonu Leszno
Miejsko-Powiatowy Dzień
Seniora
XVII Leszczyński Festiwal
Muzyczny
XXY Leszczyńskie Dni
Kultury Chrześcijańskiej
Sympozjum i wystawa
Warsztaty muzyczne niepełnosprawni w kulturze
Wydanie drukiem czasopisma
"Przyjaciel Ludu"
Opracowanie i redakcja
Rocznika Leszczyńskiego T.6
Almanach Poetycki z. 20

Leszczyńskie publikacje
regionalne - Szukając śladów
M. Kudelli
Stow. Oficerów Rezerwy 69 LPP
"Garnizon Leszno"
Fundacja Pro Musica
Zajęcia umuzykalniające
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Z
Program edukacyjny Jestem
Muzyką do Ludzi
coolturalny
Muzyczne spotkania ze
Stowarzyszenie Przyjaciół PSM I i II st. Świerszczem
Międzynarodowe warsztaty
Fundacja Centrum Aktywności Twórczej "Pociąg do cooltury"
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Z
"Jestem coolturalny" - gazeta o
Muzyką do Ludzi
kulturze
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

30

34

Leszczyńskie Towarzystwo Przyjaciół
Nauk
Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców
Kultury

Poetycka w Leszczyńskiem
Koncert patriotyczny dla
mieszkańców

7400,00

2 000,00

2 000,00

8000,00

7 000,00

7 000,00

13850,00

3 000,00

3 000,00

8000,00

3 000,00

3 000,00

48400,00

35 000,00

35 000,00

8600,00

5 000,00

5 000,00

3400,00

1 500,00

1 500,00

1000,00

1 000,00

1 000,00

8000,00

4 000,00

4 000,00

25000,00

15 000,00

15 000,00

3040,00

2 000,00

2 000,00

10900,00

2 000,00

2 000,00

9200,00
38008,00

7 000,00
13000,00

7 000,00
13000,00

32500,00

2000,00

2000,00

23700,00

20000,00

20000,00

7015,00

4000,00

4000,00

7470,00
597 878,70

1000,00
240 500,00

1000,00
238 931,40
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Zadanie IV.
SPORT
Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Lp.
1.
2.

Nazwa zadania

Nazwa składanego projektu przez
wnioskodawcę (organizację
pozarządową)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Szkolenie Sportowe

Szkolenie

Nazwa wnioskodawcyorganizacja pozarządowa
K.O.ZAK Team
UKS Achilles
KP AKWAWIT - pł.
Synchroniczne
KR Owal
MKS "Tęcza"
LKK INARI
KS "Polonia 1912" - piłka
nożna
KS "Polonia 1912" –
koszykówka
KS "Polonia 1912" - kręgle
KS "Polonia 1912" – boks
KS "Polonia 1912" –
szermierka
IKS
LKLA "Krokus"
KS "Unia"
UKS "Jedynka"
KP 'AKWAWIT" - pł. Szybkie
UKS "5-tka"
Aeroklub Leszczyński
UKS "Lesna"
UKS "Dwunastka"
Racine Club
MKS "Real-Astromal"
Automobilklub Leszczyński

Przyznana
Wnioskowana
kwota
kwota przez
dotacji na
NGO
2015 rok
31 600,00
15 000,00
81 700,00
60 000,00
71 000,00
3 600,00
149 800,00
29 500,00
228 000,00
204 600,00
129 700,00
147 682,00
156 500,00
45 000,00
82 000,00
168 000,00
41 000,00
139 000,00
20 600,00
25 000,00
71 200,00
28 000,00
20 000,00
58 550,00
54 600,00

Kwota
wykorzystana
(prawidłowo
rozliczona)
15 000,00
60 000,00

24 000,00
2 000,00
135 000,00
10 000,00

24 000,00
2 000,00
135 000,00
10 000,00

120 000,00

120 000,00

165 000,00
72 000,00
55 000,00

158 272,05
53 664,79
55 000,00

95 000,00
40 000,00
30 000,00
70 000,00
40 000,00
105 000,00
5 000,00
15 000,00
45 000,00
22 000,00
15 000,00
35 000,00
28 000,00

95 000,00
40 000,00
30 000,00
70 000,00
40 000,00
105 000,00
5 000,00
15 000,00
45 000,00
22 000,00
15 000,00
35 000,00
28 000,00
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Organizacja znaczących dla miast
Leszna imprez sportowo –
rekreacyjnych i zawodów
sportowych.

SKF "SATORI"
LKS "Szawer"
KS "Futsal"
KS "64-sto"
LKO
KU AZS PWSZ
MMKS "Wieniawa"
UKS "Cheerleaders-Dance"
KS "Unia"
APN "Młoda Polonia
Astromal"
UKS "LO Jedynka"
JKS "Przybyszewo"
Automobilklub Leszczyński
SKF "Życie jest piękne"
TG "Sokół"
KS "Polonia 1912" - S. boksu
LK Balonowy
KS "Polonia 1912" - S. boksu
KS "Polonia 1912" - S.
Kręglarska
SKF "Życie jest piękne"
Leszczyńskie Stowarzyszenie
Sportów Ekstremalnych
UKS "Dwunastka"
Automobilklub Leszczyński
LKL "Krokus"
SKF "Życie jest piękne"
KS "Polonia 1912" sekcja
bokserska
SKF "Satori"
KS "Polonia 1912" sekcja
kręglarska
LKS "Szawer"
KU AZS PWSZ w Lesznie

30 000,00
85 400,00
15 680,00
40 000,00
25 000,00
9 000,00
37 450,00
4 500,00
37 000,00
8 330,00
2 500,00
50 000,00
4 600,00
7 000,00
3 531,00
3 000,00
59 000,00
9 900,00
2 000,00
30 500,00
40 000,00
4 800,00
4 600,00
6 000,00
22 000,00
10 720,00
5 000,00
1 000,00
5 460,00
9 000,00

24 000,00
20 000,00
2 000,00
15 000,00
5 000,00
4 000,00
24 000,00
3 000,00
15 000,00

24 000,00
20 000,00
2 000,00
15 000,00
5 000,00
4 000,00
17 148,00
3 000,00
15 000,00

4 000,00
2 500,00
10 000,00
4 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
25 000,00
1 500,00

4 000,00
2 500,00
10 000,00
4 000,00
3 000,00
2 663,90
3 000,00
25 000,00
1 500,00

2 000,00
10 000,00

2 000,00
10 000,00

40 000,00
4 500,00
3 000,00
4 000,00
10 000,00

34 154,07
4 195,00
3 000,00
4 000,00
10 000,00

8 000,00
5 000,00

8 000,00
5 000,00

1 000,00
1 000,00
6 000,00

1 000,00
1 000,00
6 000,00
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54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Sport masowy i sport osób
niepełnosprawnych

SK "Życie jest piękne"
UKS "Achilles"
MKS "Tęcza"
KS "Polonia 1912" sekcja
kręglarska
KS "Polonia 1912" sekcja
szermiercza
KS "Polonia 1912" sekcja
koszykówki
Stow. Ofic. Rezerwy "GROT"
Stow. Rodzina Wojskowa
JKS "Przybyszewo"
JKS "Przybyszewo"
KS "Polonia 1912" sekcja
bokserska
KS. KO.ZAK Team
LKS "Szawer"
LSDN (Leszczyńskie
Stowarzyszenie Dzieciom
Niepełnosprawnym)
Automobilklub Leszczyński
KP "Akwawit"
WSS "GROT"
"Życie cudem jest"
KR "Owal"
IKS
Stowarzyszenie "Wygraj
Siebie"
KU AZS PWSZ
UKS "Dwunastka"
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Leszczyński Szkolny Związek
Sportowy
Szóstka Leszno
LSR "Amazonka"
PZERiI

9 000,00
4 400,00
10 800,00

7 000,00
4 000,00
7 000,00

7 000,00
4 000,00
7 000,00

2 500,00

2 482,75

30 000,00

28 000,00

4 000,00
2 000,00
3 000,00
40 000,00
10 000,00

4 000,00
1 758,56
3 000,00
40 000,00
10 000,00

4 000,00
4 000,00
1 000,00

4 000,00
4 000,00
1 000,00

5 200,00
4 000,00
3 700,00
9 460,00
2 200,00
13 700,00

3 000,00
3 000,00
4 000,00
3 000,00
2 000,00
2 200,00
8 000,00

3 000,00
3 000,00
4 000,00
3 000,00
635,90
2 200,00
8 000,00

8 190,00

4 350,00

4 350,00

10 800,00
2 200,00
2 450,00

9 000,00
2 000,00
2 450,00

9 000,00
2 000,00
2 450,00

60 000,00

30 000,00

30 000,00

14 600,00
3 500,00
3500,00

10 000,00
3 500,00
3 500,00

10 000,00
0,00
3 500,00

2 600,00
51 440,00
7 224,00
2 660,00
5 700,00
100 000,00
25 000,00
4 510,00
8 110,00
3 750,00
3 450,00
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KS „64-sto”
LK Orienteeringu

82.
83.

8 460,00
5 100,00
2 955 307,00

2 000,00
3 000,00
1 679 000,00

2 000,00
0,00
1 630 475,02

Zadanie V.
POZOSTAŁE ZADANIA
1) Zadania związane z rozwijaniem kontaktów i współpracy między społeczeństwami Leszna i miast partnerskich
- integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Lp.
1

Nazwa zadania
Integracja Europejska oraz
rozwijanie kontaktów i
współpracy między
społeczeństwami

Nazwa składanego projektu przez
wnioskodawcę (organizację
pozarządową)
Wizyta studyjna w Szwajcarii

Nazwa wnioskodawcyorganizacja pozarządowa
Stowarzyszenie Przyjaciół
Szwajcarii w Lesznie

Wnioskowana
kwota przez
NGO

Przyznana
kwota
dotacji na
2015 rok

Kwota
wykorzystana
(prawidłowo
rozliczona)

38760,00

34600,00

33317,4

38 760,00

34 600,00

33 317,40

2) Zadania związane z realizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Leszna na lata 2010-2015 w zakresie rewitalizacji społecznej:
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Lp.

Nazwa zadania

1

2

3

Działalność wspomagająca
rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych
Działalność wspomagająca
rozwój gospodarczy, w tym
rozwój przedsiębiorczości

Nazwa składanego projektu przez
wnioskodawcę (organizację
pozarządową)
Utworzenie Centrum Rozwoju Małego
Dziecka na terenie Starego Miasta w
mieście Leszno
Leszno - przepis na aktywność

Nazwa wnioskodawcyorganizacja pozarządowa

Przyznana
kwota
Wnioskowana
dotacji na
kwota przez NGO 2015 rok

Kwota
wykorzystana
(prawidłowo
rozliczona)

Spółdzielnia Socjalna Strefa
Czasu

15000,00

7500,00

7500,00

Stowarzyszenie Centrum
Promocji i Rozwoju
Inicjatyw Obywatelskich
PISOP

14360,00

7500,00

7500,00

15000,00

15000,00

15000,00

44 360,00

30 000,00

30 000,00

Działania wspierające przedsiębiorczość Leszczyńskie Stowarzyszenie
na terenie Starego Miasta
Handlowców "Starówka"
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Załącznik nr 2
ZESTAWIENIE OFERT ODRZUCONYCH W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT W 2015 ROKU
Zadanie I.
POMOC SPOŁECZNA
Zadania z zakresu pomocy społecznej.
Lp. Nazwa zadania

1

Prowadzenie Ośrodka
Rehabilitacji i Wsparcia
Społecznego dla Osób
Niesłyszących

Działania w zakresie
pomocy społecznej w
tym: 1) Działania
socjalno-pomocowe
świadczone na rzecz
osób i rodzin w trudnej
2 sytuacji życiowej oraz
organizowanie czasu
wolnego dla dzieci i
młodzieży ze środowisk
najuboższych i
dysfunkcyjnych z
miasta Leszna
2) Działania związane z
pozyskiwaniem i
nieodpłatną dystrybucją
żywności, odzieży,
sprzętu gospodarstwa
3
domowego oraz
nieodpłatnego
wydawania posiłków
osobom bezdomnym i
ubogim z miasta Leszna
4 3) Działania świadczone

Wnioskowana
kwota dotacji z
oferty

Nazwa składanego
projektu

Nazwa wnioskodawcy-organizacja
pozarządowa - stowarzyszenie, fundacja

Prowadzenie Ośrodka
Rehabilitacji i Wsparcia
Społecznego dla Osób
Niesłyszących - Równe
szanse niesłyszących w
Lesznie

Koło Terenowe polskiego Związku
Głuchych-terenowy Ośrodek rehabilitacji i
Wsparcia Społecznego Niesłyszących

formalna

16 100,00

Szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży-udział w
warsztatach tanecznych
cheerleaderek

Uczniowski klub Sportowy "Cheerleadersdance"

merytoryczna

1 440,00

Zbiórka żywności w
sklepach

Związek Stowarzyszeń Bank Żywności

merytoryczna

2 720,00

Nowe - Stare Miasto

Polski Komitet Pomocy Społecznej

merytoryczna

12 480,00

Przyczyna odrzucenia oferty
(formalna/merytoryczna)
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5

6

7

8

9

10

11

12

na rzecz osób
niepełnosprawnych i
przewlekle chorych,
osób starszych i
osamotnionych z miasta
Leszna

Powitanie Lata"15-Kalisz i
okolice na Piastowskim
Szlaku-cykl wycieczek
jednodniowych na trasie:
Opatówek-KaliszGołuchów
Pożegnanie Lata"15Zwiedzamy ościenne
województwa:
województwo lubuskie1.dniowe wycieczki
Leszno-RokitnoMiędzyrzecz Międzyrzecki Rejon
Umocniony-ŁagówLeszno
X Jubileuszowy MiejskoPowiatowy festyn
Seniorów "Leszno'15"

Oddział Rejonowy Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lesznie

merytoryczna

3 000,00

Oddział Rejonowy Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lesznie

merytoryczna

3 000,00

Oddział Rejonowy Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lesznie

merytoryczna

5 000,00

Rozwiń skrzydła- nigdy
Oddział Rejonowy Polskiego Związku
nie jest za późno -Senior w
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lesznie
krainie internautów

merytoryczna

5 000,00

Jesienne spotkania z
teatrem i operą-organizacja Oddział Rejonowy Polskiego Związku
wyjazdów na spektakle
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lesznie
teatralne i operowe

merytoryczna

5 000,00

Leszczyńskie Stowarzyszenie
Rehabilitacyjne „Amazonka”

merytoryczna

2 200,00

Leszczyńskie Stowarzyszenie „Dzieciom
Niepełnosprawnym

merytoryczna

1 700,00

Leszczyńskie Stowarzyszenie „Dzieciom
Niepełnosprawnym

merytoryczna

1 500,00

XII Wielkopolska
Spartakiada Pływacka
Amazonek „Dopóki
walczysz jesteś
zwycięzca”
VI Międzynarodowy
Spływ Kajakowy – Kraina
Kwitnącej Konwalii
Integracyjny Turniej
Kręglarski – Podaruj
Dziecku Uśmiech
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13

Konkurs plastyczny –
Portret Wojska Polskiego

Leszczyńskie Stowarzyszenie „Dzieciom
Niepełnosprawnym

merytoryczna

1 000,00

14

Warsztaty Muzyczne

Leszczyńskie Stowarzyszenie „Dzieciom
Niepełnosprawnym

merytoryczna

1 000,00

15

Paraolimpiada

Leszczyńskie Stowarzyszenie „Dzieciom
Niepełnosprawnym

merytoryczna

2 400,00

Leszczyńskie Stowarzyszenie „Dzieciom
Niepełnosprawnym

merytoryczna

1 800,00

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz osób z
upośledzeniem umysłowym koło w Lesznie

merytoryczna

5 600,00

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz osób z
upośledzeniem umysłowym koło w Lesznie

merytoryczna

46 214,30

Leszczyńskie Stowarzyszenie Artystyczne im
Fryderyka Chopina

merytoryczna

1 900,00

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne
„Krokus”

merytoryczna

15 600,00

16

17

18

19
20

Konkurs Plastyczny- Moje
Miejsce Na Ziemi
Program integracyjno –
edukacyjno – żeglarski
„Osiodłać Wiatr”
połączony z XV Piknikiem
i Regatami Żeglarskimi
Udział w zajęciach
terapeutycznych osób
niepełnosprawnych
intelektualnie z
wielorakimi sprężeniami
powyżej 21 roku życia,
które były wcześniej
wychowankami Ośrodka
Rehabilitacyjno –
Edukacyjno –
Wychowawczego w
Lesznie przy PSOUU Koło
w Lesznie
Integracyjne
podsumowanie roku
artystycznego
Na pomoc dziecku i
rodzinie

134 654,30
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Zadanie II.
OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA
Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
Lp.

1

2

Nazwa zadania
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi Prowadzenie
leszczyńskiego biura
wolontariatu
Przeciwdziałanie
narkomanii - Rozwój
bazy wodniackiej

Nazwa składanego
projektu

Nazwa wnioskodawcy-organizacja
pozarządowa - stowarzyszenie, fundacja

Przyczyna odrzucenia oferty
(formalna/merytoryczna)

Wnioskowana
kwota dotacji z
oferty

Prowadzenie
leszczyńskiego biura
wolontariatu

Fundacja "ODZEW"

merytoryczna

10 000,00

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego

merytoryczna

30 810,00
40 810,00

Zadanie III.
KULTURA I SZTUKA
Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego.
Lp.

1

2

3

Nazwa zadania
Zadania z zakresu
kult. i sztuki wspieranie działań na
rzecz edukacji
kulturalnej dzieci i
młodzieży
Zadania z zakresu
kult. I sztuki wspieranie lokalnych
inicjatyw
wydawniczych
Zadania z zakresu
kult. i sztuki wspieranie działań
kulturalnych na rzecz
środowiska lokalnego

Nazwa składanego
projektu

Nazwa wnioskodawcy-organizacja
pozarządowa - stowarzyszenie, fundacja

Przyczyna odrzucenia oferty
(formalna/merytoryczna)

Wnioskowana
kwota dotacji z
oferty

Akademia Qltury

Stowarzyszenie Qltura

merytoryczna

44 460,00

"Sztandary leszczyńskich
pułków"

Stowarzyszenie Oficerów Rezerwy
69.Leszcz.Pułku

formalna

6 300,00

Spektakle, widowiska
słowno-muzyczne..

Stowarzyszenie Kulturalne "Kontakty"

formalna

3 550,00

79

4
5
6

Zadania z zakresu
kult. i sztuki wspieranie działań
kulturalnych na rzecz
środowiska lokalnego

III Plener Malarski im.
Stowarzyszenie Kulturalne "Kontakty"
Marii Kuśnierek - Świtały
XI Leszczyńskie Spotkania
Stowarzyszenie Kulturalne "Kontakty"
Teatralne
Rodzinne podróże ku
Fundacja CAT
kulturze

formalna

4 000,00

formalna

40 100,00

merytoryczna

11 500,00
109 910,00
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Zadanie IV.
SPORT
Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Lp. Nazwa zadania

1.
2.
3.
4.
5.

7.

8.
Organizacja znaczących dla
Miasta Leszna imprez sportowo
rekreacyjnych i zawodów
10.
sportowych
11.

12.
13.

Nazwa wnioskodawcy-organizacja
pozarządowa - stowarzyszenie,
fundacja

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży
w klubach sportowych miasta Leszna APN "Młoda Polonia Astromal"
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży
w klubach sportowych miasta Leszna UKS "Junior" Leszno
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży
Szkolenie sportowe dzieci i
w klubach sportowych miasta Leszna Fundacja "Życie Cudem Jest"
młodzieży w klubach sportowych
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży
miasta Leszna
w klubach sportowych miasta Leszna Leszczyński Klub Orienteeringu
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży UKS "Akademia Piłkarska
w klubach sportowych miasta Leszna Leszno"/Fundacja Piotra Reissa

6.

9.

Nazwa składanego projektu

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży
w klubach sportowych miasta Leszna
Finał Halowego Pucharu Polski
Kuców, Małych i Dużych Koni dla
Dzieci
Halowe Zawody Ogólnopolskie w
skokach przez przeszkody HZOB3*
oraz Finał Halowego Pucharu Leszna
Młodych Koni w Lesznie
XIX Turniej Bokserski im. Janusza
Stawińskiego ps. "Harcerz"
Festiwal Triathlonu Osieczna koło
Leszna
Integracyjny turniej kręglarski
"Podaruj Dziecku Uśmiech"
VI Międzynarodowy Konwaliowy
Spływ Kajakowy osób
niepełnosprawnych "Krainą Kwitnącej
Konwalii"
Mistrzostwa Polski Cheerleaders -

Przyczyna odrzucenia
Wnioskowana
oferty
kwota dotacji z
(formalna/merytoryczna) oferty
merytoryczna
formalna
merytoryczna
merytoryczna
merytoryczna

UKS Football Academy Leszno

merytoryczna

JKS "Przybyszewo"

merytoryczna

163 500,00
10 980,00
19 200,00
3 000,00
19 000,00
62 696,00

20 000,00
JKS "Przybyszewo"

merytoryczna
10 000,00

Klub Sportowy "Polonia 1912" Leszno
Stowarzyszenie Klub Sportowy 64-sto
Leszczyńskie Stowarzyszenie Dzieciom
Niepełnosprawnym

merytoryczna

4 800,00

merytoryczna

15 000,00

formalna

Leszczyńskie Stowarzyszenie Dzieciom
Niepełnosprawnym
UKS "Cheerleaders - Dance"

1 900,00

1 720,00
formalna
merytoryczna

58 200,00
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14.
15.
16.

Sport masowy i sport osób
niepełnosprawnych

Eliminacje do Mistrzostw Europy i
Świata Cheerleaders
Drugie Ogólnopolskie Mistrzostwa
Kendo w Lesznie
Sport masowy i sport osób
niepełnosprawnych
Sport masowy i sport osób
niepełnosprawnych

HIPERAKTYWNI.PL

merytoryczna

3 710,00

Stowarzyszenie Leszczyński Klub
Morsów Yeti

formalna

17 500,00

Stowarzyszenie KS 64-sto

formalna

6 460,00
417 666,00
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Zadanie V.
POZOSTAŁE ZADANIA
1) Zadania związane z rozwijaniem kontaktów i współpracy między społeczeństwami Leszna i miast partnerskich
- integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Lp. Nazwa zadania

1

Zadania z zakresu integracji
europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy
między społeczeństwami

Nazwa składanego projektu

Nazwa wnioskodawcy-organizacja
pozarządowa - stowarzyszenie, fundacja

Przyczyna odrzucenia
oferty
(formalna/merytoryczna)

Wnioskowana
kwota dotacji z
oferty

Współpraca szkół muzycznych Leszno Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej
– Montlucon w ramach partnerstwa
Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Lesznie
obu miast
formalna

5940,00
5 940,00

2) Zadania związane z realizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Leszna na lata 2010-2015 w zakresie rewitalizacji społecznej:
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Lp. Nazwa zadania

1

2

zadania z zakresu działalności
wspomagającej rozwój
gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości
zadania z zakresu działalności
wspomagającej rozwój
gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości

Nazwa składanego projektu

Nazwa wnioskodawcy-organizacja
pozarządowa - stowarzyszenie, fundacja

Przyczyna odrzucenia
oferty
(formalna/merytoryczna)

Wnioskowana
kwota dotacji z
oferty

Interaktywny portal z mapą obiektów Leszczyńskie Stowarzyszenie Handlowców
gospodarczych i kulturtalnych Starego "Starówka"
Miasta
Promowanie na Ratuszu. Starówka ludzie - firmy

merytoryczna

15000,00

merytoryczna

10200,00
25 200,00

Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne
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Załącznik nr 3
ZESTAWIENIE DOTACJI UZYSKANYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W ROKU 2015 W TRYBIE ART. 19 A USTAWY TZW. „MAŁE
GRANTY”

Zadanie I.
POMOC SPOŁECZNA
Zadania z zakresu pomocy społecznej.

Lp. Nazwa zadania

Nazwa składanego projektu przez
wnioskodawcę (organizacje
pozarządową)

1

„Mówić

2
3
4
5

Zbiórka żywności w sklepach
III Happening
Cykl spotkań
Starszy Brat, Starsza Siostra
Na pomoc rodzinie Leszczyniacy kobietom i dzieciom rejonu
Starobielska

6
7
8
9
10

11

bez słów- razem raźniej”

Dźwięki ciszy
Lato uczestników Środowiskowego
Domu Samopomocy przy ul.
Starozmkowej 14a w Lesznie
Szkolenie komputerowe
Wesoła choinka
Prowadzenie punktu KonsultacyjnoInterwencyjnego dla osób
bezdomnych uzależnionych od
narkotyków, dopalaczy lub innych
substancji psychoaktywnych będących
mieszkańcami Leszna lub
przebywających czasowo na terenie
miasta Leszna

Przyznana kwota dotacji
na 2015 rok

Kwota
wykorzystana
(prawidłowo
rozliczona)

1 948,00

1 888,00

1 100,00
1 000,00
1 500,00
6 000,00

1 100,00
1 000,00
1 500,00
6 000,00

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturowe
"Krokus"

2 000,00

2 000,00

Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Niesłyszącym "SPON"

8 500,00

8 500,00

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
4 800,00
Upośledzeniem Umysłowym Koło w Lesznie

4 800,00

Polski Związek Niewidomych
Polski Związek Niewidomych

4 350,00
200,00

4 350,00
200,00

Stowarzyszenie Monar

4 000,00

4 000,00

Nazwa wnioskodawcy-organizacja
pozarządowa - stowarzyszenie, fundacja
Fundacja Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym TOTUS TUUS
Związek Stowarzyszeń bank Żywności
Stowarzyszenie "Echo"
Polski Komitet Pomocy Społecznej
Fundacja "Odzew"
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12

Kropla szczęścia

13

Otwarte drzwi dla bezdomnych
Radość niesie dzieciom Gwiazdor na
świecie
Na pomoc rodzinie Leszczyniacykobietom i dzieciom z rejonu
Starobielska i Siewierodoniecka

14
15

Fundacja Pomocy Osobom
320,00
Niepełnosprawnym TOTUS TUUS
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
6 500,00
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
1 120,00
Upośledzeniem Umysłowym Koło w Lesznie

320,00
6 500,00
1 120,00

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturowe
"Krokus"

2 000,00

2 000,00

16

Spotkanie przy choince

Leszczyńskie Stowarzyszenie
Alzheimerowskie

500,00

500,00

17

Spotkanie podsumowujące rok 2015
osób chorych na cukrzycę z terenu
miasta Leszna

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w
Lesznie

350,00

350,00

18

Spotkanie z choinką

350,00

350,00

19

Grudniowe spotkanie integracyjne

500,00

500,00

20

Kolędowanie przy choince

580,00

580,00

21

Integracyjne spotkanie kolędowe

300,00

300,00

22
23

Świąteczny czas 2015
Wieczór dla seniorów

350,00
500,00

350,00
500,00

24

Przyjacielski krąg przy choince

400,00

400,00

25

Opłatek z odzewem
Integracja seniorów-członków
Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej
Spotkanie przy choince

250,00

250,00

1 000,00

1 000,00

380,00

380,00

1 500,00

1 500,00

300,00

300,00

5 800,00
58 398,00

5 800,00
58 338,00

26
27
28
29
30

Stowarzyszenie Chorych na Choroby
Reumatyczne
Polskie Towarzystwo Stwardnienia
Rozsianego
Polski Związek Niewidomych
Leszczyńskie Stowarzyszenie Artystyczne
im. Fryderyka Chopina
Stowarzyszenie "Wygraj Siebie"
Fundacja "Jesienny Uśmiech"
Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne
"Amazonka"
Fundacja "Odzew"
Polski Komitet Pomocy Społecznej

Polski Związek Głuchych
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego
Spotkanie opłatkowe w UTW Leszno
Wieku
Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Bądźmy razem-spotkanie integracyjne
Niesłyszącym "SPON"
Wigilia dla samotnych i bezdomnych
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Zadanie II.
KULTURA I SZTUKA
Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego.
Nazwa
składanego
projektu przez
wnioskodawcę
Nazwa wnioskodawcy(organizacje
organizacja
Lp. Nazwa zadania
pozarządową)
pozarządowa XIV
Międzynarodowy PZChiO Oddział w
1
Festiwal Muzyki i Lesznie
Folkloru
zadania z zakresu kultury i sztuki
Rekonstrukcja
Bitwy pod
Fundacja Ratujmy
Wiatrakami
2
Zabytki Drewniane
podczas Powstania
Wielkopolskiego

Przyznana kwota
Kwota wykorzystana
dotacji na 2015 rok (prawidłowo rozliczona)
10 000,00

10 000,00

9 500,00

9 500,00

19 500,00

19 500,00

Zadanie IV.
SPORT
Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Lp. Nazwa zadania
1

dotacje na imprezy z pominięciem otwartego konkursu ofert

2

dotacje na imprezy z pominięciem otwartego konkursu ofert

Nazwa
składanego
projektu przez
wnioskodawcę
(organizacje
pozarządową)
dotacje na imprezy
z pominięciem
otwartego
konkursu ofert
dotacje na imprezy
z pominięciem
otwartego

Nazwa wnioskodawcyorganizacja
pozarządowa IKS

Przyznana kwota
Kwota wykorzystana
dotacji na 2015 rok (prawidłowo rozliczona)
4 500,00

4 500,00

5 000,00

0,00

KS "UNIA"
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3

4

5

6

dotacje na imprezy z pominięciem otwartego konkursu ofert

dotacje na imprezy z pominięciem otwartego konkursu ofert

dotacje na imprezy z pominięciem otwartego konkursu ofert

dotacje na imprezy z pominięciem otwartego konkursu ofert

7

dotacje na imprezy z pominięciem otwartego konkursu ofert

8

dotacje na imprezy z pominięciem otwartego konkursu ofert

9

dotacje na imprezy z pominięciem otwartego konkursu ofert

10 dotacje na imprezy z pominięciem otwartego konkursu ofert

11 dotacje na imprezy z pominięciem otwartego konkursu ofert

12 dotacje na imprezy z pominięciem otwartego konkursu ofert

konkursu ofert
dotacje na imprezy
z pominięciem
otwartego
konkursu ofert
dotacje na imprezy
z pominięciem
otwartego
konkursu ofert
dotacje na imprezy
z pominięciem
otwartego
konkursu ofert
dotacje na imprezy
z pominięciem
otwartego
konkursu ofert
dotacje na imprezy
z pominięciem
otwartego
konkursu ofert
dotacje na imprezy
z pominięciem
otwartego
konkursu ofert
dotacje na imprezy
z pominięciem
otwartego
konkursu ofert
dotacje na imprezy
z pominięciem
otwartego
konkursu ofert
dotacje na imprezy
z pominięciem
otwartego
konkursu ofert
dotacje na imprezy
z pominięciem
otwartego

4 800,00

4 800,00

3 280,00

3 280,00

5 120,00

4 458,00

2 300,00

2 300,00

500,00

500,00

4 500,00

4 500,00

PZKręglarski

3 000,00

3 000,00

LKK "Inari"

2 000,00

2 000,00

Automobilklub
Leszczyński

9 100,00

9 100,00

LSZS

2 000,00

1 938,42

MKS "Tęcza"

MKS "Tęcza"

MKS "Tęcza"

MKS "Tęcza"
Steel Dart

MKS "Tęcza"
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13 dotacje na imprezy z pominięciem otwartego konkursu ofert

14 dotacje na imprezy z pominięciem otwartego konkursu ofert

15 dotacje na imprezy z pominięciem otwartego konkursu ofert

16 dotacje na imprezy z pominięciem otwartego konkursu ofert

17 dotacje na imprezy z pominięciem otwartego konkursu ofert

18 dotacje na imprezy z pominięciem otwartego konkursu ofert

19 dotacje na imprezy z pominięciem otwartego konkursu ofert

20 dotacje na imprezy z pominięciem otwartego konkursu ofert

21 dotacje na imprezy z pominięciem otwartego konkursu ofert

22 dotacje na imprezy z pominięciem otwartego konkursu ofert

konkursu ofert
dotacje na imprezy
z pominięciem
otwartego
konkursu ofert
dotacje na imprezy
z pominięciem
otwartego
konkursu ofert
dotacje na imprezy
z pominięciem
otwartego
konkursu ofert
dotacje na imprezy
z pominięciem
otwartego
konkursu ofert
dotacje na imprezy
z pominięciem
otwartego
konkursu ofert
dotacje na imprezy
z pominięciem
otwartego
konkursu ofert
dotacje na imprezy
z pominięciem
otwartego
konkursu ofert
dotacje na imprezy
z pominięciem
otwartego
konkursu ofert
dotacje na imprezy
z pominięciem
otwartego
konkursu ofert
dotacje na imprezy
z pominięciem
otwartego

KS "64-sto"

5 000,00

5 000,00

KS "64-sto"

5 000,00

5 000,00

TG "Sokół"

800,00

645,44

KS "UNIA"

5 000,00

5 000,00

KS "UNIA"

5 000,00

5 000,00

KP "Akwawit"

5 000,00

5 000,00

10 000,00

10 000,00

3 000,00

3 000,00

LKS "Szawer"

10 000,00

10 000,00

UKS "Grom"

10 000,00

10 000,00

Aeroklub Leszczyński

KS "Polonia 1912" sekcja
bokserska
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23 dotacje na imprezy z pominięciem otwartego konkursu ofert

24 dotacje na imprezy z pominięciem otwartego konkursu ofert

25 dotacje na imprezy z pominięciem otwartego konkursu ofert

26 dotacje na imprezy z pominięciem otwartego konkursu ofert

27 dotacje na imprezy z pominięciem otwartego konkursu ofert

28 dotacje na imprezy z pominięciem otwartego konkursu ofert

29 dotacje na imprezy z pominięciem otwartego konkursu ofert

30 dotacje na imprezy z pominięciem otwartego konkursu ofert

konkursu ofert
dotacje na imprezy
z pominięciem
otwartego
konkursu ofert
dotacje na imprezy
z pominięciem
otwartego
konkursu ofert
dotacje na imprezy
z pominięciem
otwartego
konkursu ofert
dotacje na imprezy
z pominięciem
otwartego
konkursu ofert
dotacje na imprezy
z pominięciem
otwartego
konkursu ofert
dotacje na imprezy
z pominięciem
otwartego
konkursu ofert
dotacje na imprezy
z pominięciem
otwartego
konkursu ofert
dotacje na imprezy
z pominięciem
otwartego
konkursu ofert

Leszcz. Tow. Żeglarskie

2 000,00

2 000,00

Automobilklub
Leszczyński

2 600,00

2 600,00

LSR "Amazonka"

3 500,00

3 500,00

10 000,00

10 000,00

UKS "Dwunastka"

2 500,00

2 500,00

KS "Polonia 1912" sekcja
szermiercza

3 000,00

3 000,00

KU AZS PWSZ

5 000,00

5 000,00

MKS "REALASTROMAL"

4 100,00

4 100,00

137 600,00

131 721,86

UKS "Grom"

89

Załącznik nr 4
ZESTAWIENIE DOTACJI UZYSKANYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W ROKU 2015 W RAMACH USTAWY O SPORCIE
Zakres zadania
(kultura, pomoc
społeczna,
Nazwa
ochrona i
Wydziału/
promocja
Jednostki
zdrowia, sport,
Lp. Organizacyjnej in)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Nazwa
składanego
projektu
Nazwa
przez
Przyznana
zadania- Z
wnioskodawcę Nazwa wnioskodawcy -spółki non-profit oraz Wnioskowana kwota
USTAWY O
(organizację
kluby sportowe będące spółkami działającymi kwota przez
dotacji na
SPORCIE
pozarządową) na podstawie przepisów ustawy o sporcie
NGO
2015 rok
Leszczyńskie Stowarzyszenie Spadochroniarzy
Feniks
33 037,50
5 000,00
UKS "Achilles" Leszno
7 400,00
7 000,00
KS "Polonia 1912" Leszno boks i kickboxing
22 200,00 15 000,00
KS "Polonia 1912" Leszno piłka nożna
208 500,00 70 000,00
KS "Polonia 1912" Leszno szermierka
19 000,00 10 000,00
KS "Polonia 1912" Leszno kręgle
25 000,00 15 000,00
KS "Polonia 1912" Leszno koszykówka
124 032,00 70 000,00
UKS "9" Leszno
8 000,00
6 000,00
MKS "Tęcza" Leszno
40 000,00 35 000,00
Leszczyński Klub Balonowy
6 000,00
3 000,00
Zadania z
UKS "5-tka" Leszno
20 000,00
3 000,00
zakresu
Dofinansowanie
Klub Pływacki "Akwawit" Leszno
Wydział
upowszechniania Rozwoju sportu I TURA 2015
synchroniczne
22 000,00
6 000,00
Kultury i Sportu Kultury
przez Miasta
Klub Pływacki "Akwawit" Leszno szybkie
7 000,00
6 000,00
Fizycznej i
Leszno
Leszczyński
Klub
Lekkoatletyczny
"Krokus"
Sportu
Leszno
6 000,00
4 000,00
MKS "Real-Astromal"
146 000,00 70 000,00
LKS "Szawer" Leszno
62 300,00 10 000,00
Automobilklub Leszczyński rajdy samochodowe
10 000,00
8 000,00
Automobilklub Leszczyński karting
55 200,00
4 000,00
MMKS "Wieniawa" sekcja szachowa
25 500,00 11 000,00
Leszczyński Klub Orienteeringu
15 000,00
5 000,00
Stowarzyszenie "Klub Sportowy 64-sto"
38 400,00 22 000,00
UKS LOK "Lesna" Leszno
16 000,00 10 000,00
Racing Club Leszno
17 800,00
5 000,00
II TURA 2015 KS "Polonia 1912" Leszno s.piłki nożnej
103 400,00 68 000,00

Kwota
wykorzystana
(prawidłowo
rozliczona)
5 000,00
7 000,00
15 000,00
70 000,00
10 000,00
15 000,00
70 000,00
6 000,00
35 000,00
2 870
3 000,00
6 000,00
6 000,00
4 000,00
70 000,00
10 000,00
8 000,00
4 000,00
11 000,00
5 000,00
22 000,00
10 000,00
5 000,00
68 000,00
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

KS "Polonia 1912" Leszno s.kręglarska
MKS "Tęcza" Leszno
KS "Polonia 1912" Leszno s.boksu
Integracyjny Klub Sportowy "Leszno"
UKS "Achilles" Leszno
Stowarzyszenie KS 64-sto sekcja triathlonu
Stowarzyszenie KS 64-sto sekcja MTB
Leszczyński Klub Balonowy
LKL "Krokus" Leszno
Automobilklub Leszczyński sekcja kartingów
Koszykarki Klub "Polonia 1912" w Lesznie
MKS "Real-Astromal"
KP "Akwawit" Leszno sekcja pływania
szybkiego
Klub Sportowy Futsal Leszno
UKS LOK "Lesna" Leszno
UKS "9" Leszno

33 600,00 27 000,00
134 000,00 108 000,00
24 480,00 18 000,00
25 000,00 20 000,00
7 400,00
7 000,00
25 000,00 19 000,00
25 000,00 19 000,00
19 000,00 10 000,00
6 000,00
5 000,00
55 200,00 28 000,00
120 504,00 100 000,00
209 000,00 120 000,00

18 726,90
108 000,00
18 000,00
20 000,00
7 000,00
19 000,00
19 000,00
10 000,00
5 000,00
28 000,00
100 000,00
120 000,00

7 000,00
7 000,00
24 770,00
9 000,00
16 000,00
9 000,00
20 000,00
9 000,00
1 789 723,50 983 000,00

7 000,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00
974 596,90
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