
Informacja z przebiegu konsultacji „Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2013 r.”

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego na posiedzeniu w dniu 13.09.2012r. skierował do konsultacji 

projekt  uchwały w  sprawie  „Programu  Współpracy  Powiatu  Wągrowieckiego  z  organizacjami 

pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego 

na 2013 r.”

Pierwszą formą konsultacji było otwarte spotkanie, które odbyło się w dniu 08 października 

2012r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, na którym omówiono projekt uchwały. 

W spotkaniu udział wzięli:

- Starosta Wągrowiecki - p. Michał Piechocki,

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

- p. Zbigniew Byczyński - Powiatowy Rzecznik Konsumentów,

- p. Loreta Seemann - Specjalista w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu,

- p. Katarzyna Stachowiak – Referent Prawny w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu,

- p. Karolina Gotowa – podinspektor w Biurze Spraw Obywatelskich i Zdrowia 

oraz 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu wągrowieckiego.

Prowadząca spotkanie p. Barbara Linetty, przedstawiła uczestnikom spotkania projekt uchwały 

w sprawie „Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok” Przedstawiciele 

organizacji pozarządowych nie wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały. 

W  dalszej  części  spotkania  rozpoczęła  się  dyskusja  dotycząca  współpracy  samorządu 

z organizacjami  pozarządowymi.  Przedstawiciele  organizacji  pozarządowych wyrazili  pozytywne 

opinie  dotyczące  dotychczasowej  współpracy  z  samorządem  powiatowym.  Zadawali  również 

pytania  związane  m.in.  z  możliwością  zwiększenia  wartości  procentowych  w  zawieranych 

umowach, kwestii zmian kosztorysów czy też ważności odpisów z KRS.

Ponadto  podczas  spotkania  p.  Karolina  Gotowa  przedstawiła  informację  z  przebiegu 

konkursów ofert na 2012r. oraz z trybu pozakonkursowego - tzw. „małych grantów”,  a p. Loreta 

Seemann, p. Zbigniew Byczyński oraz p. Katarzyna Stachowiak dokonali podsumowania realizacji 

zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w poszczególnych zakresach w 2012r.

Drugą  z  form  konsultacji  było  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 

bezpośrednio  w  Biurze  Spraw  Obywatelskich  i  Zdrowia  lub  drogą  elektroniczną  w  terminie 

od 14.09.2012r. do 04.10.2012r. W tej formie nie wniesiono uwag do treści projektu uchwały.



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 87 organizacji pozarządowych działających na terenie 

powiatu wągrowieckiego, w tym klubów sportowych.



Biuro Spraw Obywatelskich i Zdrowia


