
Protokół posiedzenia Komisji Finansów,  
Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu 

 
Nr 7/2022  w dniu 25-04-2022r. 

 
 

Posiedzenie rozpoczęto o godz.  16.00  zakończono o godz.17.15 
 
 
 

Lp. Imię i nazwisko Podpis 

1 Wiesław Ewertowski 
- Przewodniczący Komisji 

obecny 

2 Andrzej Wieczorek 
- Wiceprzewodniczący Komisji 

obecny 

3 Iwona Tyll 
 - SEKRETARZ Komisji 

 

obecna 

4 Łukasz Wachowiak nieobecny 

5 Michał Piechocki obecny 

6 Jerzy Springer obecny 

7 Irena Szewczykowska obecna 

8 Bogdan Fleming 
 

obecny 

 
 
 
 
 
 

Nieobecni członkowie Komisji: 
 

1. Łukasz Wachowiak 

 

 

 

 Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Barbara Linetty – kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia, 

2. Ewa Szczepaniak – Skarbik Powiatu 
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1.     PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 
 
1.1. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji. 

1.2. Podział nadwyżki budżetowej. 

1.3. Opiniowanie materiałów na sesję. 

1.4. Zapytania, opinie, stanowiska i wnioski. 

1.5. Zakończenie posiedzenia. 

 
 

2.   OCENA SPOSOBU ZAŁATWIENIA WNIESIONYCH PRZEZ   
       KOMISJĘ ZAPYTAŃ, OPINII, STANOWISK I WNIOSKÓW. 

 
------------------------------------------------------------------------------ 

 

3.   SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI. 
 

Posiedzenie Komisji rozpoczął Pan Przewodniczący Wiesław Ewertowski, który 

powitał wszystkich obecnych członków i gości.  

W dalszej kolejności Pan Przewodniczący przedstawił porządek obrad, który 

został przyjęty przez Komisję. 

 

Pierwsza głos zabrała Pani Barbara Linetty, która przedstawiła Sprawozdanie z 

realizacji „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2021 rok”, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego 

Protokołu. 

Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem Powiatu Wągrowieckiego w 

realizacji jego zadań statutowych. Powiat współpracuje z sektorem pozarządowym 

zlecając mu realizację zadań publicznych z przekonaniem, że organizacje 

pozarządowe znając potrzeby lokalne mogą realizować je skuteczniej i efektywniej. 

 Wszelkie działania podejmowane w zakresie współpracy z organizacjami 

pozarządowymi regulowane są corocznie w programie współpracy Powiatu 

Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi. Organizacje pozarządowe zgodnie 

z zasadą partnerstwa biorą udział we współtworzeniu rocznego programu 
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współpracy. Zgłaszając do niego swoje propozycje, tym samym uczestniczą w 

lepszym identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych.  

 Podstawowym dokumentem wyznaczającym w roku 2021 zakres współpracy 

Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, był przyjęty uchwałą Nr 

XXIII/194/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 października 2020r. w 

sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2021 rok”. 

 W dokumencie tym określony został cel nadrzędny współpracy z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego. Przede wszystkim celem współpracy z sektorem 

pozarządowym jest kształtowanie ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez 

budowanie i umacnianie partnerstwa między administracją publiczną a organizacjami 

pozarządowymi. 

 Należy nadmienić, że Program powstał w oparciu o wiedzę i doświadczenie 

zarówno pracowników Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, powiatowych jednostek 

organizacyjnych, jak również organizacji pozarządowych. 

Program ten zawierał katalog 17 zadań priorytetowych w 14 zakresach, które były 

zlecane organizacjom pozarządowym. 

 Na realizację zadań publicznych objętych Rocznym Programem Współpracy w 

2021r. zaplanowano kwotę w wysokości 160.000,00 zł, w tym:  

- 130.000,00 zł na tryb konkursowy, 

-   30.000,00 zł na tryb pozakonkursowy (tzw. ,,małe granty”). 

Większość z tych środków została przekazana organizacjom w trybie 

konkursowym. Dofinansowanie z budżetu powiatu nie przekroczyło 95% kosztów 

realizacji zadania. Oferenci biorący udział w konkursie byli zobowiązani zapewnić 

minimum 5% środków finansowych własnych. 

Komisja stwierdziła, że łącznie wśród 28 ofert złożonych w konkursie:  2 

oferty nie spełniły wymogów formalnych, a pozostałe 26 ofert zostały 

przekazane kierownikom wydziałów i jednostek organizacyjnych do oceny  
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merytorycznej. Po dokonanej ocenie merytorycznej Komisje Konkursowe 

przedłożyły Zarządowi Powiatu propozycje dofinansowania łącznie 20 ofert.   

W konkursach ofert Zarząd Powiatu Wągrowieckiego przyznał środki na 

realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w wysokości 

103.500,00 zł. 

Podsumowanie konkursu w trybie pozakonkursowym: 

a) w trybie pozakonkursowym tzw. ,,małych grantów” 17 organizacji 

pozarządowych złożyło łącznie 18 ofert. Nie złożono ofert wspólnych. 

b) przyznano 7 dotacji w łącznej wysokości 29.920,00 zł, 2 oferty nie otrzymały 

dotac z powodu nie spełnienia wymogów formalnych, 9 ofert nie otrzymało 

dotacji z powodu nie uznania celowości zadania, 

c) zawarto 7 umów z 6 organizacjami na wsparcie realizacji zadań publicznych                                   

w trybie pozakonkursowym. 

Współpraca powiatu wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku 

odbywała się na zasadach suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej 

konkurencji i jawności. Uważamy bowiem, że kreowanie pozytywnych relacji z 

organizacjami pozarządowymi wpływa na efektywniejsze realizowanie przedsięwzięć 

na rzecz powiatu wągrowieckiego i jego mieszkańców. 

 Rosnąca liczba organizacji pozarządowych i podejmowanych przez nie 

przedsięwzięć świadczy o dużym stopniu zaangażowania społeczności lokalnej w 

życie kulturalne, społeczne i gospodarcze powiatu wągrowieckiego. Dla naszego 

samorządu to z kolei szansa na wykorzystanie tego potencjału przy realizacji zadań 

publicznych oraz efektywniejszej działalności na rzecz lokalnego środowiska. 

W związku z nadal panującą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz 

obowiązującym stanem epidemicznym w Polsce kilka zadań zleconych organizacjom 

pozarządowym w trybach: konkursowym i pozakonkursowym nie zostało 

zrealizowanych. Na powyższy wpływ miał zakaz prowadzenia działalności  

w zakresie organizacji imprez, szkoleń, konferencji, spotkań.  

Przedstawione wyżej ograniczenia miały swoje przełożenie w ilości 

niezrealizowanych zadań z organizacjami pozarządowymi oraz rozwiązania z nimi 

umów bądź zwrotu części dotacji.  
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 Następnie głos zabrała Pani Ewa Szczepaniak Skarbnik Powiatu i omówiła 

projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich 

zbywania, nabywania i wykupu. Niniejsza uchwała Rady Powiatu stanowi formalny 

początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji. Obligacje 

komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu 

terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki 

pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i 

wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie 

środków pieniężnych na pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z planowanych 

do realizacji zadań inwestycyjnych w 2022 roku, a także spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań. Obligacje w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak 

są dla Powiatu bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. 

Zasadniczym atutem obligacji jest ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość 

określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają 

bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Niniejsza uchwała Rady 

określa ogólne warunki emisji, m. in. wielkość emisji, podział na serie, długość życia 

poszczególnych obligacji, sposób emisji. Wielkość emisji oraz terminy wykupu 

poszczególnych serii ustalono uwzględniając możliwości finansowe Powiatu oraz 

obowiązek zachowania ustawowych ograniczeń. Przy takich ustaleniach, wskaźnik 

obsługi zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych zawarty w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej osiąga we wszystkich okresach prawidłowy 

poziom. Wykup poszczególnych serii został zaplanowany w sposób zabezpieczający 

odpowiednią płynność budżetu Powiatu w okresie prognozy. 

 Następnie Pani Skarbnik omówiła zmiany w budżecie na rok 2022 oraz 

zmiany w WPF. 

W dalszej części posiedzenia Komisja zapoznała się z pozostałymi 

materiałami sesyjnymi, które omówiła Pan Michał Piechocki. 

 

Komisja wszystkie materiały sesyjne zaopiniowała pozytywnie. 
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Na zakończenie Komisja zaopiniowała protokół Nr 5/2022 z 28-03-2022r. 

pozytywnie – (6 głosów za). 

 

 

 

 

4.     ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI. 
 
 
4.1 Zapytania 
-------------------------------------- 

 
4.2   Opinie 
-------------------------------------- 

 
  
     4.3  Stanowiska. 

 
--------------------------------------------- 

4.4  Wnioski 
 

-------------------------------------------- 
 
 

5.     ZAKOŃCZENIE. 
 

 
Na tym zakończono posiedzenie Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich i 

Strategii Rozwoju Powiatu i dyskusję na ww. tematy. 

 
 
 
 

Protokołował / Protokołowała:                              Przewodniczący Komisji:  

                   Iwona Tyll           Wiesław Ewertowski 
 

 

 

 

 


