
Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu 

Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie w roku 2018” 

 

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 1959/17 z dnia 25 września 2017 roku ogłosił przeprowadzenie 

konsultacji „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie w roku 2018”. 

Konsultacje przeprowadzone zostały w formie dwóch spotkań, w których konsultantami ze strony 

powiatu poznańskiego byli: Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu, Pełnomocnik Starosty do Spraw 

Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, pracownicy Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej. 

Spotkania odbyły się w sali posiedzeń 315 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu,  

ul. Jackowskiego 18 w dniach: 2 października 2017 roku, w godzinach od 14:00 do 16:45,  

 oraz w dniu 4 października 2017 roku, w godzinach od 10:00 do 13:00. 

Konsultacje przeprowadzono także w formie elektronicznej, w dniach od 2 do 8 października 2017 

roku. 

Konsultacje przeprowadzono dla organizacji, w celu poznania ich opinii w sprawie projektu „Rocznego 

Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018”. 

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Wydział Promocji i Aktywności 

Społecznej. 

Z wyżej wymienionych spotkań konsultacyjnych skorzystały następujące podmioty: 

- Klub Sportowy Canarinhos, Skórzewo 

- WSTiRW „Warta”, Poznań 

- Stowarzyszenie „Gloria in Musica”, Poznań 

- Uczniowski Klub Sportowy Czerwonak, Czerwonak 

- Fundacja Orchidea, Poznań 

- Fundacja Edukacji Społecznej EKOS, Swarzędz. 

 

 

 

 

 



Część I 

Uwagi dotyczące projektu Rocznego Programu Współpracy (…) 

- Stowarzyszenie Gloria in Musica: dodanie priorytetowego zadania publicznego dotyczącego 

upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania niepodległości, powstania wielkopolskiego i drogę Polaków  

do wolności. Postulat zostanie uwzględniony poprzez dodanie w dziedzinie kultury i sztuki 

priorytetowego zadania publicznego w brzmieniu: „wspieranie inicjatyw upamiętniających  

100. rocznicę odzyskania niepodległości i powstania wielkopolskiego”, 

- Fundacja Orchidea: dodanie zadania priorytetowego w obszarze pomocy społecznej: „Wspieranie 

rehabilitacji osób dorosłych, które nabyły niepełnosprawność w wyniku udaru/urazu/guza mózgu  

(z uwzględnieniem konieczności prowadzenia terapii w domu). Postulat zostanie uwzględniony 

poprzez zmianę priorytetowego zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej 

z dotychczasowego w brzmieniu „wspieranie rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami” 

na „wspieranie rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami”, 

- Fundacja Edukacji Społecznej EKOS: propozycja zmiany w zapisie priorytetowego zadania publicznego 

z „wspieranie działań edukacyjnych integrujących dzieci i młodzież z terenu powiatu poznańskiego (np. 

konkursy, programy edukacyjne, festiwale, cykle zajęć edukacyjnych odbywających się na terenie 

powiatu poznańskiego)” na „wspieranie działań edukacyjnych integrujących dzieci i młodzież z terenu 

powiatu poznańskiego (np. konkursy, programy edukacyjne, wydawnictwa, festiwale, cykle zajęć 

edukacyjnych odbywających się na terenie powiatu poznańskiego)”. Postulat zostanie uwzględniony 

poprzez zmianę w zapisie priorytetowego zadania publicznego według powyższej propozycji. 

Część II 

Uwagi niedotyczące bezpośrednio projektu Rocznego Programu Współpracy (…) 

- WSTiRW „Warta”: zaproponowano zorganizowanie szkolenia wspólnego dla przedstawicieli 

organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego,  

w zakresie jednolitej interpretacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

M.in. w odpowiedzi na powyższy postulat, w grudniu 2017 roku zostanie, we współpracy z PRDPP, 

zorganizowany II Dzień Organizacji Pozarządowych w powiecie poznańskim, 

- Klub Sportowy Canarinhos ze Skórzewa, Uczniowski Klub Sportowy Czerwonak: przedstawiciele pytali 

o ogólne warunki uczestnictwa w otwartych konkursach ofert (OKO) i terminarz OKO na rok 2018, 

- Stowarzyszenie Gloria in Musica: zaproponowano zorganizowanie koncertu muzyki klasycznej 

na terenie Dworu w Skrzynkach. 

 


