
Informacja z przebiegu konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu 

Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019r.” 
 

 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego na posiedzeniu w dniu 12.09.2018r. skierował  

do konsultacji projekt uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu 

Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2019r.” 

Pierwszą formą konsultacji było zamieszczenie projektu uchwały w Biuletynie 

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

pozarządowe mogły zgłaszać swoje uwagi i opinie do projektu Rocznego Programu 

Współpracy w formie pisemnej na załączonym do projektu uchwały formularzu w terminie  

od 13 września do 26 września 2018r. 

Drugą formą konsultacji było otwarte spotkanie, które odbyło się w dniu 

01 października 2018r., na którym omówiono projekt uchwały wraz z Rocznym Programem 

Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”. W spotkaniu udział 

wzięli: 

 Pan Michał Piechocki – Wicestarosta, 

 Pani Barbara Linetty - Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia, 

 Pani Małgorzata Klessa – Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa, 

 Pani Edyta Owczarzak - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, 

 Pani Lucyna Ostapiuk - Starszy Specjalista do spraw reintegracji zawodowej                         

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, 

 Pani Aldona Ratajczak - Specjalista ds. rozwoju zawodowego w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Wągrowcu, 

 Pani Katarzyna Kubacka – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Wągrowcu, 

 Pani Justyna Krysztofiak – Referent w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, 

 Kinga Kluczyńska – Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zdrowia 

oraz 14 przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu wągrowieckiego. 

W pierwszej części spotkania przedstawiono informacje z przebiegu konkursów ofert 

na 2018 rok oraz z trybu pozakonkursowego – tzw. ,,małych grantów”. Pani Lucyna Ostapiuk 

omówiła zadania zrealizowane z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 



oraz osób niepełnosprawnych, następnie p. Aldona Ratajczak przedstawiła zadania 

zrealizowane z zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających 

bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, p. Justyna Krysztofiak przedstawiła informacje  

z zakresu oświaty, kultury i sportu, p. Katarzyna Kubacka z zakresu upowszechniania  

i ochrony praw konsumentów a p. Kinga Kluczyńska z zakresu promocji i ochrony zdrowia. 

Następnie prowadząca spotkanie p. Barbara Linetty, przedstawiła uczestnikom 

spotkania projekt uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu 

Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.  

W dalszej części spotkania rozpoczęła się wymiana opinii, poglądów dotyczących 

projektu uchwały oraz współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. W wyniku 

przeprowadzonej konsultacji organizacje pozarządowe nie wniosły żadnych uwag do projektu 

Rocznego Programu Współpracy oraz do priorytetowych zadań publicznych.    

Informacja o konsultacjach była zamieszczona na tablicy informacyjnej Starostwa  

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto zaproszenie na spotkanie konsultacyjne 

zostało przesłane do 140 organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu 

wągrowieckiego, w tym klubów sportowych.  

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia 

 


