
Protokół ze spotkania konsultującego projekt uchwały w sprawie „Programu Współpracy 

Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”, które odbyło się w dniu  

25 października 2011r. w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu. 
 

 

Spotkanie otworzyła  p. Barbara Linetty - Kierownik Biura Spraw Obywatelskich i Zdrowia, 

która serdecznie powitała przybyłych na spotkanie gości i przedstawicieli organizacji 

pozarządowych (lista obecności stanowi załącznik nr 1), a następnie przedstawiła program 

spotkania (załącznik nr 2). 

Jako pierwszy głos zabrał Starosta Wągrowiecki - p. Michał Piechocki, który wyraził 

aprobatę dla inicjatyw oraz zaangażowania organizacji pozarządowych w realizację zadań 

samorządu powiatowego. Następnie zwrócił się do przedstawicieli organizacji z prośbą o zgłaszanie 

propozycji zmian oraz uwag do Programu. Na koniec swojego wystąpienia poinformował, że środki 

przeznaczone na realizację zadań nie będą mniejsze od tych w roku ubiegłym.  

W kolejnej części spotkania p. Karolina Gotowa - Podinspektor w Biurze Spraw 

Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wągrowcu przedstawiła sprawozdanie                      

z realizacji zadań powiatu przez organizacje pozarządowe w 2010r. oraz z przebiegu konkursu ofert 

na 2011r. w formie dwóch prezentacji. Omówiła ponadto zadania realizowane przez organizacje 

pozarządowe w 2010r i 2011r. z zakresu promocji i ochrony zdrowia.  

Pan Zbigniew Byczyński - Powiatowy Rzecznik Konsumentów przedstawił uczestnikom 

spotkania informację o realizacji zadań z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów               

w 2010r. i 2011r. 

Pani Loreta Seemann – Specjalista w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie omówiła 

wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej i działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2010r. 

zleconych w trybie ustawy o pomocy społecznej oraz zadań wykonanych w 2011r. na podstawie 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Pani Karolina Krenz – Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła                      

w formie prezentacji realizację zadań z zakresów: nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury i sztuki, upowszechniania krajoznawstwa oraz 

wypoczynku dzieci i młodzieży realizowanych w 2010r. i 2011r. 

Następnie o zabranie głosu poprosiła p. Irena Wojewódzka - Kucz - Prezes Wielkopolskiego 

Stowarzyszenia Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Rehabilitacja”, która 

stwierdziła, że kwoty przeznaczone na poszczególne zadania nie zaspokajają podstawowych 

potrzeb stowarzyszeń. Jeżeli nie ma zapewnienia na dodatkowe środki, to nie można wykonać 

zadania w sposób właściwy. 



W dalszej części spotkania 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.  

Po omówieniu uchwały zwróciła się do przedstawicieli organizacji z pytaniem czy wnoszą 

uwagi do samego programu współpracy i do jego treści? Organizacje nie wniosły żadnych uwag do 

projektu Programu.  

Następnie zwróciła się z zapytaniem o uwagi do samych zadań? Wówczas rozpoczęła się 

dyskusja związana m.in. z procedurą powstawania projektu Programu (ks. Kan. A. Rygielski) oraz 

wysokością środków finansowych przeznaczonych na dotacje (J. Szymańska, J. Wojtyszyn,                 

S. Owsianny).  

Jako pierwszy głos zabrał ks. Kan. Andrzej Rygielski - Prezes Stowarzyszenia im. ks. J. N. 

Musolffa, który stwierdził iż brakuje zadań skierowanych do terminalnie chorych, bezdomnych, 

głodnych. Nadmienił, że otrzymuje dotacje z Urzędu Miejskiego, natomiast brak jest pomocy 

finansowej z budżetu powiatu. Na to pytanie odpowiedzi udzieliła p. Barbara Linetty, która 

wyjaśniła, że zadania związane z prowadzeniem hospicjum, jadłodajni i noclegowni należą do 

właściwości gminy i powiat nie może realizować tego typu zadań. Należy przestrzegać 

przedmiotowego zakresu zadań powiatu, wskazanego w ustawie o samorządzie powiatowym. 

Również p. J. Wojtyszyn – Prezes Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II                  

w Mieścisku zaproponował by w zadaniach z zakresu promocji i ochrony zdrowia uwzględnić 

bezdomność. Uzyskał odpowiedź negatywną, z uwagi na fakt, iż nie jest to zadanie powiatu. Mimo 

to, wyraził aprobatę dla zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży, z którego usunięto zapis, 

że muszą to być uczniowie szkół prowadzonych przez powiat.  

Następnie p. Loreta Seemann przypominała organizacjom pozarządowym, że mogą 

realizować tylko te zadania, które odpowiadają ich celom statutowym. 

W dalszej kolejności głos zabrał p. Grzegorz Ziółkowski, który poinformował o nowym 

rozporządzeniu, dotyczącym działalności WOPR-u. Pani Linetty poinformowała, że prowadzone 

przez niego stowarzyszenie może ubiegać się dotacje z zakresu bezpieczeństwa i porządku 

publicznego w formie otwartego konkursu oraz w trybie tzw. „małych grantów”. 



P. Owsianny członek Stowarzyszenia im. ks. J.N. Musolffa poinformował, iż gminy mają 

wyższe środki przeznaczone na dotacje, zaproponował również by powiat podwoił kwotę 

przeznaczoną na dotacje.  

Następnie p. J. Szymańska – Prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów w Skokach stwierdziła również, że ogólna kwota przeznaczona na dotacje         

z budżetu powiatu jest niewystarczająca do ilości stowarzyszeń, które ubiegają się                                  

o dofinansowanie.  

Pani K. Krenz zaproponowała udział przedstawicieli organizacji w posiedzeniach komisji 

stałych rady powiatu oraz na sesjach, ponieważ są one jawne, otwarte i każdy mieszkaniec może                       

w nich uczestniczyć. 

Na zakończenie p. Linetty podziękowała wszystkim zebranym za uczestnictwo w spotkaniu 

konsultacyjnym. 

Na tym spotkanie zakończono. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Protokołowała   Zatwierdziła 
 

_______________________ ______________________ 
          Alicja Żabska - Szymańska                   Barbara Linetty 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik: 

1. Lista obecności uczestników spotkania. 
2. Program spotkania. 


