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PROTOKÓŁ KONSULTACJI

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 r.

Uchwałą Nr 392/10 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 7 października 2010 r. zarządzono 

konsultacje rocznego programu współpracy powiatu brzeskiego z organizacjami pozarządowymi 

na 2011 r., przygotowanego przez Wydział Organizacyjno-Prawny Starostwa Powiatowego w Brze

gu, a zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu Brzeskiego jako projekt uchwały Rady Powiatu Brze

skiego, zwanego dalej „programem”.

Ustalono, że konsultacje odbędą się w formie wspólnej konferencji z udziałem przedstawi

cieli  organizacji  oraz  powiatu  brzeskiego  15 października  2010 r.  o  godzinie  10:00  w Brzegu 

przy ul. Wyszyńskiego 23 w sali konferencyjnej Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach 

Europejskich (LPI) Starostwa Powiatowego w Brzegu.

Informację o konferencji wraz z treścią projektu programu zamieszczono na stronie interne

towej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele powiatu brzeskiego:

1) Krzysztof Konik — Przewodniczący Zespołu ds. zlecania realizacji zadań pu

blicznych organizacjom pozarządowym, zwany dalej „Zespołem”,

2) Tomasz Pieszyński — Zastępca Przewodniczącego Zespołu,

3) Maciej Róg — Referent prawny, Starostwo Powiatowe w Brzegu,

4) Ewa Klekot — sekretarz,  Starostwo Powiatowe w Brzegu;

oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych w osobach:

1) Teresa Babińska — Brzeskie Stowarzyszenie Amazonek (BSA),

2) Przemysław Wysocki — Fundacja „Centrum Aktywnego Wsparcia” w Brzegu,

3) Walerian Twardzik — Polski Czerwony Krzyż rejon w Brzegu,

4) Wioletta Wrębiak- Zięba — Polski Czerwony Krzyż rejon w Brzegu,

5) Stefania Iwanicka — Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Po

móżmy IM” z siedzibą w Lewinie Brzeskim.
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Celem przeprowadzonych konsultacji było umożliwienie wyrażenia przez organizacje poza

rządowe opinii i uwag co do projektu programu.

Konsultacje rozpoczął Przewodniczący Zespołu, Krzysztof Konik, przedstawiając i omawia

jąc projekt programu ze szczególnym naciskiem na: 

1) cele główne i szczegółowe programu,

2) podmioty współpracy,

3) przedmiot współpracy,

4) priorytety w okresie obowiązywania programu,

5) zasady współpracy,

6) zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom, 

7) możliwość powoływania wspólnych zespołów doradczych,

8) źródła finansowania,

9) tryb oceny realizacji programu.

Referent prawny Maciej Róg uzupełniając wypowiedź Przewodniczącego Krzysztofa Koni

ka omówił zasady i tryb powoływania komisji konkursowych, w których skład od przyszłego roku 

wchodzić będą również przedstawiciele organizacji pozarządowych. Omówił również przepisy do

tyczące tworzenia powiatowych rad działalności pożytku publicznego.

Następnie zaproponowano dyskusję nad projektem programu.

Jako pierwszy w dyskusji głos zabrał pan Walerian Twardzik (PCK), wskazując na potrzebę 

poszerzenia priorytetowych zadań publicznych (§ 7 pkt 1 programu). Polski Czerwony Krzyż pla

nuje  przeprowadzić  certyfikowany  kurs  pierwszej  pomocy  dla  młodzieży  ze  szkół  średnich. 

Pan Walerian Twardzik zaproponował rozważenie dodatkowego priorytetu z zakresu ochrony i pro

mocji zdrowia. Przewodniczący Zespołu przychylił się do przedstawionego wniosku, informując 

zebranych, że taki wniosek przedstawi Zarządowi Powiatu Brzeskiego.

Pan Przemysław Wysocki (Centrum Aktywnego Wsparcia) poprosił o wytłumaczenie zasad 

podziału środków (§ 10 programu) pomiędzy zlecone zadania publiczne i realizujące je organizacje. 

Przewodniczący Zespołu, pan Krzysztof Konik, wyjaśnił, że składane wnioski grupowane są we

dług priorytetów (§ 7 programu), a dalej na podstawie ilości wniosków ustalane jest społeczne za
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potrzebowanie na poszczególne priorytety i  rodzaje zadań publicznych, przy czym grupy zadań 

o największym zapotrzebowaniu otrzymują największą dotację, a na wysokość przyznanej dotacji 

wpływa również własne zaangażowanie organizacji i pozyskane inne źródła zewnętrzne.

Po tym wyjaśnieniu pan Przemysław Wysocki przedstawił zebranym zadania realizowane 

przez reprezentowaną przez niego fundację oraz dotychczasowe wykorzystanie otrzymanej dotacji 

w  2010  r.  Postulował  o  zwiększenie  w 2011 r.  dotacji  na  rzecz  jego  fundacji  z  2  000  zł 

do ok. 10 000 zł.

Zastępca Przewodniczącego Zespołu, pan Tomasz Pieszyński, podkreślił, że jeśli oferta or

ganizacji  pozarządowej spełnia wymagania programu, może liczyć na pozytywną rekomendację 

przedkładaną  przez  Zespół  do  Zarządu  Powiatu  Brzeskiego,  jednak  wysokość  dotacji  zależy 

od środków dostępnych  do  podziału,  a  Zespół  nie  segreguje  ofert  w  kolejności  od  najbardziej 

do najmniej słusznej, ani nie odrzuca w związku z tym ofert mniej słusznych w takim celu, by po

zostałym bardziej słusznym ofertom przypadała większa kwota do podziału.

Przewodniczący Zespołu zadeklarował, że zapozna Zarząd Powiatu Brzeskiego z wnioskiem 

o zwiększenie ogólnej kwoty na realizację programu, zastrzegając jednak, że decyzja należy do Za

rządu Powiatu Brzeskiego i zależy od zwiększenia planowanych dochodów budżetowych powiatu.

Na powyższych ustaleniach zakończono wspólną konferencję w sprawie konsultacji progra

mu. 

Krzysztof Konik (–)

Tomasz Pieszyński (–)

Maciej Róg (–)

Protokół sporządziła:

Ewa Klekot
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