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4. W ramach powyższego założenia, po zgłoszeniu wniosków przez kilku partnerów społecznych, łączono ich przedsięwzięcia o podobnym charakterze w większe zajęcia blokowe, 

podnosząc efektywność tych zajęć, przy angażowaniu mniejszych sił i środków.

UWAGI DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAWARTYCH W PLANIE WSPÓLPRACY NA 2016 R.

5. Zaplanowano przedsięwzięcia wyłącznie z podmiotami, które zachowują neutralność w sprawach politycznych, działają niezależnie od partii politycznych lub innych organizacji o 

charakterze politycznym oraz będącymi partnerami społecznymi w rozumieniu Decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia 

zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi .

6. W przypadku uzgodnienia udostępnienia (użyczenia) nieruchomości dla partnera społecznego, w planie dokonano wpisu - na podstawie umowy z Rejonowym Zarządem Infrastruktury 

(RZI).

3. W planie uwzględniono tylko przedsięwzięcia, które miały pokrycie w planowanych limitach środków materiałowych na rok następny (w miarę posiadanych możliwości). Uwzględniano 

ograniczenia finansowe, które wynikają z przydzielonego na rok limitu budżetowego i materiałowego oraz zasadę "koszt - efekt".

1. Współpracę z partnerami społecznym planowano zgodnie z Decyzją Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy 

resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON z 2009r., Nr 12, poz. 131, z późn. zm.). W procesie komunikacji z otoczeniem 

zewnętrznym zastosowano wskazówki rekomendowane w "Programie komunikacyjnym resortu obrony narodowej na lata 2015 -2018".

2. Kierowano się zasadą, że przedsięwzięcia ujęte w planie współpracy nie mogą zakłócać normalnego toku życia i funkcjonowania jednostki wojskowej oraz realizacji planowych 

przedsięwzięć szkoleniowych.

7. Objęcie patronatu honorowego przedsięwzięcia ma charakter informacyjny o oczekiwaniach organizatora. Wnioskodawca występuje z wnioskiem o patronat honorowy zgodnie z 

decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 205/MON z 10.07.2012 r. w sprawie Regulaminu obejmowania patronatu honorowego przez Ministra Obrony Narodowej łub jego uczestnictwo w 

komitecie honorowym  (Dz.Urz.MON z 2012, poz. 269).

8. Wyciąg z przedmiotowego planu zostanie włączony do planu z WKU.
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Lp. Nazwa przedsięwzięcia Data i miejsce realizacji Szczegółowy zakres oczekiwanej pomocy

Jednostka wojskowa 

planowana do 

udzielenia pomocy

Jednostka wojskowa 

wspierająca 

przedsięwzięcie

Wnioskodawca

1 2 3 4 5 6 7

78.

Zawody strzeleckie szkół

ponadgimanzjalnych m. Leszna i powiatu

leszczyńskiego.

czerwiec 2016 r.

(1dzień)

strzelnica sportowa 

przy Liceum 

Ogólnokształcącym 

nr 3 w Lesznie

Pomoc organizacyjna oraz wystawienie stoiska 

promocyjno – informacyjnego

przez WKU w Lesznie.

Wręczenie zwycięzcom, przez Wojskowego 

Komendanta Uzupełnień w Lesznie, zestawów 

promocyjnych (zabezpiecza WKU w Lesznie).

WKU w Lesznie
Organizacja Rejonowa LOK 

w Lesznie

 kpt. krzysztof TYRCHA (tel. 261 677 222)

Dnia 30.11.2015 r. (T. 8/23, Bc)
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