
Protokół ze spotkania konsultującego projekt uchwały w sprawie „Programu Współpracy 

Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”, które odbyło się w dniu 

8 października 2012r. 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.

Jako  pierwsza  głos  zabrała  p.  Karolina  Gotowa  -  Podinspektor  w  Biurze  Spraw 

Obywatelskich  i  Zdrowia  Starostwa  Powiatowego  w Wągrowcu,  która  przedstawiła  informację 

z przebiegu konkursów ofert na 2012 rok oraz z trybu pozakonkursowego – tzw. „małych grantów” 

w formie prezentacji. Ponadto omówiła zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowane 

przez organizacje pozarządowe w 2012 roku. 

Pani  Loreta  Seemann – Specjalista  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  omówiła 

wykonanie  zadań  w  2012  roku  z  zakresu działalności  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych  oraz 

z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Pani  Katarzyna  Stachowiak  –  referent  prawny  w  Wydziale  Oświaty,  Kultury  i  Sportu 

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

i  wychowania,  wypoczynku  dzieci  i  młodzieży,  kultury i  sztuki,  wspierania  i  upowszechniania 

kultury fizycznej, oraz turystyki i krajoznawstwa  w roku bieżącym.

Natomiast  informację  o  realizacji  zadania  z  zakresu  upowszechniania  i  ochrony  praw 

konsumentów w 2012r. przestawił Pan Zbigniew Byczyński - Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

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

zwróciła się z zapytaniem do przedstawicieli organizacji, czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie 

zadań wcześniej omówionych oraz podzielić się swoimi uwagami. Nie wniesiono, żadnych uwag. 

Pani Zofia Zawol – Prezes Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, p. Janina Szymańska - 

Prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach, 

p. Elżbieta Rączkowiak- Prezes Zarządu Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wągrowcu 

oraz p. Joanna Smolej z Polskiego Stowarzyszenia „Europa-Demokarcja-Esperanto” podziękowały 

za  dotychczasową  współpracę  z  samorządem  powiatu  oraz  uzyskany  kontakt  do  Punktu 

Konsultacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim, który udziela  porad finansowych,  księgowych 

oraz prawnych. W zawiązku z powyższym p. Barbara Linetty podziękowała za miłe słowa oraz 

zaproponowała,  że  dane  kontaktowe  do  Punktu  Konsultacyjnego  zostaną  przesłane  na  adres 

e-mailowy podany w liście obecności.



Następnie głos zabrał Starosta Wągrowiecki - p. Michał Piechocki, który podziękował za 

wyrazy uznania  oraz  poprosił  również o wyrażanie  krytyki,  która  poprawia jakość  współpracy. 

Podkreślił, że organizacje za pomocą publicznych pieniędzy, realizują zadania powiatu w wymiarze 

większym niż my byśmy realizowali.  Wyraził aprobatę do coraz lepszej wzajemnej współpracy, 

zaznaczając, że jesteśmy otwarci na udzielanie pomocy. Jednak musimy kierować się wymogami 

prawnymi.  Podkreślił,  że  mamy  bardzo  wysoki  wskaźnik  dofinansowania  –  95%.  Na  koniec 

swojego wystąpienia poinformował, że ma nadzieję, iż środki przeznaczone na realizację zadań nie 

będą mniejsze od tych w roku ubiegłym. 

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”. W szczególności odniosła się do zadań oraz zmian, 

które zostały naniesione w stosunku do roku ubiegłego.

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? Bowiem jest  to ostatni 

moment na ich zgłoszenie.

W dalszej kolejności głos zabrał p. Grzegorz Ziółkowski, który poinformował, że zadaniem 

WOPR-u  jest  niesienie  pomocy  osobom  tonącym  i  przebywającym  na  obszarze  wodnym. 

Poinformował, także o wejściu w życie rozporządzenia w sprawie ratownictwa medycznego, które 

ma  zadanie  wniesienie  nowych  zasad.  Ponadto  WOPR  przez  wojewodę  od  1  czerwca  został 

włączony  do  systemu  ratownictwa  medycznego.  P.  Ziółkowski  stwierdził,  iż  specyfika  jego 

stowarzyszenia jest inna od pozostałych.

 Pani  Linetty  odpowiadając,  poinformowała,  że prowadzone przez niego stowarzyszenie 

może ubiegać się o dotacje w formie otwartego konkursu oraz w trybie tzw. „małych grantów”. 

Ponadto złożone przez niego propozycje zadań zostały wzięte pod uwagę przez Pana Krzysztofa 

Poszwę  –  Głównego  Specjalistę  ds.  bezpieczeństwa  publicznego  i  systemu  zarządzania,  przy 

opracowywaniu zadań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

Następnie zwróciła się z zapytaniem, czy ktoś jeszcze chciałby zgłosić uwagi?

W tym miejscu głos zabrał p. J. Wojtyszyn – Prezes Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana 

Pawła  II  w  Mieścisku,  który  podziękował  za  dotychczasowe  otrzymywane  dotacje  i  poruszył 

kwestie zawieranych umów. Przedstawił swoją sytuację przy opracowywaniu wniosków. Oferty są 

pisane na koniec roku, natomiast realizacja zadań odbywa się w miesiącach letnich, co  sprawia 

trudności  w  precyzyjnym  określaniu  kosztów  z  takim  wyprzedzeniem.  Zaproponował,  by 



zwiększyć  dotychczasowy wskaźnik  procentowy między  planowanym  a  rzeczywistym  kosztem 

z 5% do 15 %. Pan Starosta wyraziła aprobatę co do przedstawionej propozycji i ustalono wskaźnik 

w wysokości 15%.

Następnie p.  J.  Szymańska zapytała  czy nie można by dokonać tych  zmian aneksem do 

umowy,  za pomocą niego wprowadzić korekty? P. Starosta zwrócił  uwagę, że jest to ogłaszany 

konkurs  i  wybierana  jest  najkorzystniejsza  oferta.  Stowarzyszenie  składając  ofertę  proponuje 

warunki jej realizacji. Będzie to niesprawiedliwe wobec konkurentów, których oferty odrzucono.  

W  dalszej  części  p.  B.  Linetty  zapowiedziała  zorganizowanie  szkolenia  dotyczącego 

prawidłowego sposobu wypełniania  wzoru oferty,  umowy i  sprawozdania  z wykonania  zadania 

publicznego.  Szkolenie  planowane  jest  w  listopadzie,  o  czym  stowarzyszenia  zostaną 

powiadomione. 

Pani Rączkowiak wystąpiła z propozycją organizacji szkolenia dotyczącego księgowości, do 

czego ustosunkowano się pozytywnie.

W ostatniej części p. J. Szymańska zapytała, czy istnieje konieczność ponawiania z roku na 

rok  KRS-u?  Odpowiedzi  udzieliła  p.  K.  Gotowa,  która  poinformowała,  że  nie  ma  terminów 

ważności odpisów z KRS tak jak było kiedyś np. 3-mce, 6-mcy. Obowiązuję on do czasu, dopóki 

nic nie zmieni się w kwestii władz stowarzyszenia.  

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

konsultacyjnym i  za wyrażenie  ciepłych  słów w zakresie  współpracy Powiatu  Wągrowieckiego 

z organizacjami pozarządowymi.

Na tym spotkanie zakończono.

Protokołowała  Zatwierdziła

_______________________ ______________________
          Alicja Żabska - Szymańska                   Barbara Linetty

Załącznik :

1. Lista obecności uczestników spotkania.


