
Informacja z przebiegu konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2015r.” 
 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego na posiedzeniu w dniu 18.09.2014r. skierował do konsultacji 

projekt uchwały w sprawie „Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r.” 

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

2014r., na którym omówiono projekt uchwały. W spotkaniu udział wzięli: 

- Starosta Wągrowiecki - p. Michał Piechocki, 

- p. Irena Wojewódzka - Kucz - Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku 

Pracy,  

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

- p. Krzysztof Poszwa - Główny specjalista ds. bezpieczeństwa publicznego i systemu zarządzania 

kryzysowego, 

- p. Beata Koczorowska – Muszyńska – Referent Prawny w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu,  

- p. Zbigniew Byczyński - Powiatowy Rzecznik Konsumentów,  

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

oraz 17 przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu wągrowieckiego. 

Prowadząca spotkanie p. Karolina Gotowa, przedstawiła uczestnikom spotkania projekt uchwały 

w sprawie „Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”.  

W dalszej części spotkania rozpoczęła się dyskusja połączona z wymianą opinii, poglądów oraz 

pytań dotyczących projektu uchwały oraz współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych wyrazili pozytywne opinie dotyczące dotychczasowej 

współpracy z samorządem powiatowym. Przekazywali również informacje o zadaniach 

zrealizowanych przez stowarzyszenia oraz planowanych przedsięwzięciach. 

Ponadto podczas spotkania p. Karolina Gotowa przedstawiła informację z przebiegu konkursów 

ofert oraz z trybu pozakonkursowego - tzw. „małych grantów” w 2014r., a p. Loreta Seemann, p. Beata 

Koczorowska - Muszyńska, p. Zbigniew Byczyński oraz p. Krzysztof Poszwa dokonali podsumowania 

realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w poszczególnych zakresach w 2014r. 

W wyniku konsultacji złożono propozycję zamieszczenia w „Programie Współpracy” zadania 

dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom. Zgodnie z opinią prawną, ustawy szczególne tj. ustawa 

o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r., poz. 124 ze zm.), ustawa o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r., poz. 1356 ze zm.) oraz ustawa 

o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540 ze zm.), nie przyznają powiatowi 

kompetencji do wykonywania zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.  



Drugą z form konsultacji było zamieszczenia projektu uchwały w Biuletynie Informacji 

Publicznej, w zakładce: „Konsultacje aktów prawa miejscowego”. Organizacje pozarządowe mogły 

zgłaszać swoje uwagi i opinie do projektu Programu Współpracy w formie pisemnej na załączonym do 

projektu uchwały formularzu w terminie  od 19.09.2014r. do 03.10.2014r. W tej formie konsultacji nie 

zgłoszono żadnych uwag. 

Informacja o konsultacjach była zamieszczona na tablicy informacyjnej Starostwa oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto zaproszenie na spotkanie konsultacyjne zostało przesłane 

do 96 organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu wągrowieckiego, w tym klubów 

sportowych.  
Biuro Spraw Obywatelskich i Zdrowia 

 

 

       

        

        

 

 


