
 

Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu 
 

Nr16/2022  w dniu 24-10-2022r. 
 
 

Posiedzenie rozpoczęto o godz.  16.00  zakończono o godz. 18.00 
 
 
 

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. Ewa Szczepaniak – Skarbnik Powiatu 

2. Kinga Kluczyńska – Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia 
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1.     PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 
 
1.1. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji. 

1.2. Opiniowanie materiałów na sesję. 

1.3. Zapytania, opinie, stanowiska i wnioski. 

1.4. 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 Kinga Kluczyńska i omówiła Roczny program współpracy 

powiatu wągrowieckiego z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2023 rok., który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Protokołu. 

Przygotowany Program stanowi wzajemny obszar partnerski dla wszystkich 

organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku 

publicznego, wyrażających wolę współpracy w działaniach na rzecz Powiatu 

Wągrowieckiego i jego mieszkańców. Wskazano w nim formy, zasady i zakres 

współpracy organów powiatu z organizacjami pozarządowymi w wymiarze 

finansowym i niefinansowym, a także priorytety zadań, których realizacja związana 

będzie z udzieleniem dotacji. 

Należy nadmienić, że Roczny Program Współpracy był tworzony przy współudziale 

organizacji pozarządowych podczas przeprowadzonych konsultacji. 

Celem głównym Programu jest kształtowanie demokratycznego ładu w 

środowisku lokalnym, poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa między 

administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi.  



Cele szczegółowe Programu: 

• określenie priorytetowych zadań publicznych, 

• zapewnienie udziału organizacji pozarządowych w realizacji tych zadań, 

• wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych, 

• zwiększenie ilości świadczonych usług publicznych oraz podniesienie ich 

standardu, 

• obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych w wyniku wykorzystania 

bezpłatnej pracy wolontariuszy, 

• zabezpieczenie w budżecie powiatu środków finansowych umożliwiających 

pełne i terminowe wykonanie zadań. 

 

Następnie głos zabrała Pani Ewa Szczepaniak, która omówiła wstępne założenia 

do projektu budżetu na rok 2023. 

 W dalszej części posiedzenia Komisja zapoznała się z pozostałymi materiałami 

sesyjnymi, które przedstawił i omówił Pan Michał Piechocki wicestarosta Powiatu. 

 

Komisja wszystkie materiały zaopiniowała pozytywnie (7 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 
 

 

 

 


