
W dniu 25 października 2011r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu odbyło 

się otwarte spotkanie konsultujące projekt uchwały w sprawie „Programu Współpracy Powiatu 

Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2012 rok”. 

W spotkaniu udział wzięli Starosta Wągrowiecki - p. Michał Piechocki, p. Karolina Krenz         

- Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, p. Loreta Seemann - Specjalista w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, p. Zbigniew Byczyński - Powiatowy Rzecznik 

Konsumentów, p. Barbara Linetty - Kierownik Biura Spraw Obywatelskich i Zdrowia, p. Karolina 

Gotowa - podinspektor w Biurze Spraw Obywatelskich i Zdrowia oraz 15 przedstawicieli 

organizacji pozarządowych z powiatu wągrowieckiego. 

Prowadząca spotkanie p. Barbara Linetty - Kierownik Biura Spraw Obywatelskich                

i Zdrowia, przedstawiła uczestnikom spotkania projekt uchwały w sprawie „Programu Współpracy 

Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2012 rok”, z uwzględnieniem celów Programu, zasad i form 

współpracy, priorytetowych zadań publicznych, okresu i sposobu realizacji Programu, wysokości 

środków planowanych na realizację Programu oraz sposobu oceny jego realizacji, informacji              

o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji, a także trybie powoływania                      

i zasadach działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. 

Zgłoszone przez przedstawicieli organizacji pozarządowych uwagi i opinie dotyczące 

Programu Współpracy zostaną ujęte w protokole, który następnie zostanie przedłożony Zarządowi 

Powiatu.  

W dalszej części spotkania przedstawiciele organizacji pozarządowych zadawali pytania 

związane m.in. z procedurą powstawania projektu Programu oraz wysokością środków finansowych 

przeznaczonych na dotacje. Uczestnicy spotkania wypowiadali się także na temat współpracy                

z samorządem powiatowym i realizacji zadań powiatu. 

Ponadto podczas spotkania p. Karolina Gotowa przedstawiła sprawozdanie z realizacji 

zadań powiatu przez organizacje pozarządowe w 2010r. oraz z przebiegu konkursu ofert na 2011r., 

a p. Karolina Krenz, p. Zbigniew Byczyński oraz p. Loreta Seemann dokonali podsumowania 

realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w poszczególnych zakresach w 2010r. 

i 2011r. 

 
Biuro Spraw Obywatelskich i Zdrowia  

 



 
 

 
 

 



 
 

 


