
Protokół 
Spotkanie z organizacjami pozarządowymi 
Termin 23.09.2015r. 
 

W środę (23.09) w sali sesyjnej starostwa odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu 
powiatowego i 16 organizacji pozarządowych. Powiat reprezentował Wicestarosta 
Wolsztyński Piotr Krajewski. 
Celem spotkania było wypracowanie założeń programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi w 2016r. w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie.  
Wicestarosta przedstawił uczestnikom spotkania propozycję, dotyczącą zadań priorytetowych 
do wykonania w 2016r. zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie.  
 

Wicestarosta przedstawił następujące priorytetowe zadania powiatu do wykonania w 2016r. : 
1. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
2. ochrona i promocja zdrowia; 
3. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 
4. działania na rzecz osób w wieku emerytalnym;  
5. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 
6. wypoczynek dzieci i młodzieży; 
7. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
8. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 
9. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 
10. turystyka i krajoznawstwo; 
11.  upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a 

także działania wspomagające rozwój demokracji; 
12.  ratownictwo i ochrona ludności; 
13.  upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; 
14.  działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca 

między społeczeństwami; 
15.  promocja i organizacja wolontariatu; 
16.  pomoc Polonii i Polakom za granicą. 
 

Po przedstawieniu wszystkich priorytetowych zadań nastąpiła dyskusja.  
Obecnych na spotkaniu przedstawicieli interesowały kwestie finansowe związane z 
projektem. Projekt zdobył aprobatę przedstawicieli środowisk przybyłych na spotkanie. 
Wicestarosta oznajmił, że w tej formie który został przedstawiony w dniu 23.09.2015r.  
zostanie przekazany pod obrady Rady Powiatu Wolsztyńskiego w celu podjęcia stosownej 
uchwały. Pojawiła się dyskusja dotycząca realizacji zadań publicznych z pominięciem 
otwartego konkursu ofert, czyli przyznawania dotacji na realizację zadań w trybie tzw. 
małego grantu. Większość zgromadzonych przedstawicieli wolałaby te środki przeznaczyć do 
podziału w konkursie rocznym. Organizacje wystąpiły z prośbą o to, aby przy ocenie ofert 
brać pod uwagę to, które kluby mają duży wkład własny.  Wicestarosta poinformował 
również, że jeśli chodzi o termin konkursu dotyczący poszczególnych zadań należy śledzić 
stronę internetową starostwa, BIP i tablice ogłoszeń w budynku starostwa gdyż tam pojawi się 
ogłoszenie konkursowe. Pani Katarzyna Kałdońska ogłosiła zamiar zorganizowania 
bezpłatnego szkolenia dla organizacji pozarządowych, które ma odbyć się w Starostwie 
Powiatowym o tematyce dotyczącej rozliczania dotacji, tworzenia statutu i spraw 
organizacyjnych. 
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