
 

Informacja o wynikach konsultacji „Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  

działalność pożytku publicznego na 2012 r.” 
 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego na posiedzeniu w dniu 06.10.2011r. po zapoznaniu się z projektem 
uchwały w sprawie „Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r.” skierował Program do 
konsultacji w dwóch formach: 

 

a) otwartego spotkania, które odbyło się w dniu 25 października 2011r. w siedzibie Starostwa Powiatowego          
w Wągrowcu, na którym omówiono projekt uchwały. 

 

 W spotkaniu uczestniczyło 15 przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu wągrowieckiego. Nie 
wniesiono uwag do treści projektu uchwały (protokół w załączeniu). 

 

b) zamieszczenia projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce: „Konsultacje aktów 
prawa miejscowego”, w formie pisemnego stanowiska na załączonym formularzu. Uprawnione podmioty 
mogły zgłaszać swoje uwagi i opinie na formularzu bezpośrednio w Biurze Spraw Obywatelskich i Zdrowia 
Starostwa Powiatowego w Wągrowcu lub drogą elektroniczną w terminie od 08.10.2011r. do 21.10.2011r. 

 

W wyznaczonym terminie wpłynął formularz Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa                           
z propozycją dodania dwóch nowych zadań: 

 
 

Propozycja Stowarzyszenia 
 

 

Stanowisko Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z opinią  
wydziałów merytorycznych 

 

 
z zakresu działalności na rzecz 

osób niepełnosprawnych: 
 

„Wspieranie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych i działań                     
w zakresie rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych objętych opieką 
paliatywną hospicjum”. 

 

 

Zaproponowane zadanie nie może zostać zrealizowane na podstawie ustawy                      
o samorządzie powiatowym oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ponadto żadne z zadań zawartych w przyjętej 
przez Radę Powiatu „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do 
2014r.” nie jest tożsame ani zbieżne z zaproponowanym zadaniem, zwłaszcza                      
w sytuacji ograniczenia kręgu beneficjentów pomocy do podopiecznych hospicjum. 
Zadanie mogłoby być realizowane gdyby niepełnosprawni mieszkańcy powiatu 
wągrowieckiego (zaopiekowani stacjonarnie, w warunkach domowych oraz 
ambulatoryjnie przez hospicjum) zostali uznani za grupę wysokiego ryzyka socjalnego, 
wobec której należy podjąć uzasadnione, wykraczające poza przyjętą strategię zadania            
z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, przy czym „rehabilitacja osób 
niepełnosprawnych” powinna być rozumiana jako zespól działań, w szczególności 
organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, 
edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym 
uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości 
życia i integracji społecznej, z wyłączeniem rehabilitacji leczniczej która odbywa się na 
podstawie odrębnych przepisów (art. 7 ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej                       
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.).  
Reasumując, zadanie mogłoby być realizowane po wprowadzeniu zmian                           
do „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do 2014r.”,                     
a następnie zmian w  Programie Współpracy, z zastrzeżeniem, że nadal obejmowałoby 
ono osoby (zaopiekowane stacjonarnie, w warunkach domowych oraz ambulatoryjnie 
przez hospicjum), które posiadają status osoby niepełnosprawnej.   
Do Programu Współpracy decyzją Zarządu Powiatu zostało dodane zadanie                   
pn.: „Wspieranie osób niepełnosprawnych oraz podejmowanie działań zmierzających 
do ograniczenia skutków niepełnosprawności”. 
 

 
z zakresu ochrony i promocji 

zdrowia: 
 

„Działania na rzecz promowania 
idei hospicyjno -paliatywnej”. 

 

 

Rozszerzono zakres zaproponowanego zadania  i nadano mu brzmienie: 
„Działania na rzecz promowania idei niesienia pomocy chorym na choroby 
nowotworowe, w tym w fazie terminalnej (np. edukacja wolontariuszy, pomoc 
psychologiczna dla pacjentów i ich rodzin, akcje, kampanie, konkursy, prelekcje itp. 
poszerzające świadomość mieszkańców powiatu w zakresie wsparcia chorych i ich 
rodzin)”. 
 

 

 

Informacja o konsultacjach była zamieszczona na tablicy informacyjnej Starostwa, w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na stronie internetowej powiatu. Ponadto zaproszenie na spotkanie konsultacyjne zostało 
przesłane do 85 organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu wągrowieckiego, w tym klubów 
sportowych.  

 

Biuro Spraw Obywatelskich i Zdrowia 
 


