
Notatka ze spotkania w dniu 12 kwietnia 2022 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie 

Udział w spotkaniu wzięło 13 przedstawicieli NGO oraz 4 osoby ze strony samorządu powiatowego. 

Celem spotkania było omówienie sposobu wypracowania Programu Współpracy na rok 2023 

Ustalenia: 

1. Przedstawiciele Starostwa podejmą kroki w kierunku utworzenia Zespołu, który zajmie się 
wypracowaniem Programu Współpracy na rok 2023. W skład Zespołu weszliby przedstawiciele III 
sektora oraz Starostwa. Nabór do Zespołu będzie publiczny. Sprawa wymaga uzgodnienia 
z władzami powiatu. 

2. Obecni na spotkaniu przedstawiciele organizacji pozarządowych wyrazili chęć włączenia się 
w prace Zespołu.  

3. O podjętych krokach uczestnicy spotkania będą na bieżąco informowani z wykorzystaniem 
udostępnionych na liście obecności danych kontaktowych. 

4. Kwestię powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku publicznego odłożono. Powrócimy do 
niej na podstawie wniosków z pracy ww. Zespołu.   

Pozostałe  tematy, uwagi i sugestie. 

1. Doceniono, że organizacje pozarządowe są bezpośrednio - za pośrednictwem poczty 
elektronicznej – informowane przez Starostwo informowane o prowadzonych konsultacjach 
społecznych. 

2. Podkreślono, że w trakcie konsultacji społecznych warto wykorzystać najprostszą z tzw. technik 
aktywnych, czyli spotkanie otwarte z interesariuszami, mimo, że nie jest wymagana przepisami 
prawa.  

3. Zwrócono uwagę, że obowiązujące przepisy (Uchwała nr VIII/ 72 /2011 Rady Powiatu Chełmińskiego 
z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów 
aktów prawa miejscowego z Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych, organizacjami 
pozarządowymi etc.) dają możliwość wykorzystania tzw. technik aktywnych w czasie konsultacji 
społecznych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe. Ich wykorzystanie jest kwestią dobrej 
praktyki. Zasugerowano, że warto rozważyć wprowadzenie zapisu obligującego organizatorów 
konsultacji do np. wykorzystania technik aktywnych oraz publikowania raportów z konsultacji 
społecznych, zawierających zestawienie zgłoszonych uwag oraz informację o ich uwzględnieniu 
wraz z uzasadnieniem. 

4. Przypomniano o konsultach społecznych prowadzonych przez PCPR (m.in. Strategia 
Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Program Działań na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych).  

5. Można przemyśleć utworzenie platformy kontaktu pomiędzy organizacjami pozarządowymi 
działającymi na terenie powiatu (np. grupa na FB), z zastrzeżeniem, że role animatora powinien 
pełnić przedstawiciel strony pozarządowej. 
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