Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Wejherowskiego
Wejherowo, dn. 28.10.2013 r.

Pan
Dietrich Krzebietke
Przewodniczący Rady Gminy Gniewino

W odniesieniu do art. 5 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873) a w nawiązaniu do Konsultacji
dotyczących Programu Współpracy Gminy Gniewino z Organizacjami Pozarządowymi na
rok 2014, przedstawiamy co następuje:
zakres szczegółowy dotyczący rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi mieści się m. in. w zapisach art. 5, art. 5 a, art. 11, art. 15 Ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96
poz. 873) – na bazie tych zapisów Rada dopatrzyła się, w konsultowanym Projekcie,
pewnych nieścisłości, zatem:
1. W Rozdziale III, „Zasady Współpracy”, zapis pkt. 1 mówiący o Zasadzie
Pomocniczości – w jego rozwinięciu czytamy: „które mogą wykonać sprawniej i
taniej niż instytucje gminy” – po pierwsze z treści Ustawy nie wynika zapis, iż
organizacje pozarządowe wykonują coś „taniej” – „taniej nie znaczy dobrze”.
Organizacje pozarządowe nie są organizacjami charytatywnymi (chyba, że tak
przewiduje Statut danej organizacji) a działającymi „non profit”, co nie znaczy za
darmo. Organizacje ponoszą koszty, opłaty jak inne podmioty życia gospodarczego,
natomiast w przeciwieństwie do tych drugich swoje dochody przeznaczają na cele
statutowe. Zatem nie należy postrzegać organizacji pozarządowych jako tych, które
wykonują zadania za darmo, a jedynie sprawniej i efektywniej, gdyż nie są obarczone
biurokracją. Zatem Rada postuluje zmianę zapisu taniej na „efektywniej”.
2. W Rozdziale VI, „Formy Współpracy i Sposoby Realizacji Programu” – Rada
dopatrzyła się zapisu pkt. 7 mówiącego, iż: „Program realizowany będzie w sposób
zgodny z przepisami Ustawy” – nawet gdyby usunąć zapis tego punktu w Programie,
art. 5 ust. 2 Ustawy przywołuje wprost siedem form współpracy z organizacjami

Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Wejherowskiego
Siedziba: 84-240 Reda, ul. Gdańska 55
www.roppw.manifo.com e-mail: roppw@wp.pl

pozarządowymi i są nimi: „1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom
wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w
ustawie; 2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;
3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji; 4) konsultowania projektów aktów
normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, z
radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia przez
właściwe jednostki samorządu terytorialnego; 5) tworzenia wspólnych zespołów o
charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji
pozarządowych, podmiotów wy- mienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli
właściwych organów administracji publicznej; 6) umowy o wykonanie inicjatywy
lokalnej na zasadach określonych w ustawie; 7) umów partnerstwa określonych w
ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z
2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241)”. W Projekcie natomiast zabrakło
trzech istotnych punktów, tj. pkt. 1, 4, 6 ust. 2 art. 5 Ustawy i ograniczeniu uległ
pkt. 3 Programu poprzez dopisanie „w miarę potrzeby” – co znów nie ma odniesienia
w Ustawie. Zatem Rada wnioskuje o uzupełnienie brakujących zapisów, jak też
usunięcia zapisu ograniczającego pkt. 3 Programu. Natomiast rozszerzenie formy
ujętej w art. 5 ust. 2 pkt. 1 Ustawy, znajdujemy w art. 5 ust. 4 Ustawy i jest to: „1)
powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie ich realizacji, lub 2) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji” – czego również zabrakło w
Programie. Jednocześnie Rada wnioskuje o rozszerzenie zapisu pkt. 5 Programu ust.
e – poprzez dodanie: „w szczególności na stronach Urzędu Gminy jak i jednostek
podległych”.
3. Zapisy: Rozdziału VII „Wysokość środków …”, Rozdziału VIII „Priorytetowe
zadania publiczne” i Rozdziału XII „Sposób oceny realizacji Programu” – stoją
jakby a contrario do siebie, ponieważ Rozdział VII mówi, iż Gmina w 2014 r. nie
przewiduje powierzania ani wspierania realizacji swoich zadań przez organizacje
pozarządowe; Rozdział VIII przewiduje priorytetowe formy współpracy pomiędzy
Gminą a organizacjami pozarządowymi, które mieszczą się w sferze zadań
publicznych zawartych w art. 4 Ustawy i podlegającym wsparciu JST zgodnie z
zapisami art. 11 ust. 1 Ustawy; natomiast Rozdział XII Programu mówi o ewaluacji i

Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Wejherowskiego
Siedziba: 84-240 Reda, ul. Gdańska 55
www.roppw.manifo.com e-mail: roppw@wp.pl

ocenie Projektu. Jeżeli Gmina nie przewiduje Konkursu ofert na realizację zadań
publicznych, przekazania na ten cel środków budżetowych – ocenie może podlegać
jedynie praca urzędników UG.
4. W Rozdziale IX, „Tryb Powoływania …” pkt. 2 autor Projektu do składu Komisji
powołuje tylko 3 pracowników UG Gniewino – co jest sprzeczne, po pierwsze z
Zasadami: partnerstwa i uczciwej konkurencji, po drugie z zapisami art. 15 ust. 2 d
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie, który mówi o reprezentacji organizacji pozarządowych w komisji
konkursowej. Dlatego Rada wnioskuje o uwzględnienie w składzie Komisji
przedstawicieli organizacji pozarządowych. W jednym z kolejnych punktów tego
Rozdziału powinien znaleźć się zapis dotyczący zgłaszania przedstawicieli
organizacji pozarządowych jak i formy kontaktu z organizacjami pozarządowymi.
Ponadto treść Programu daje do zrozumienia (Rozdział VII i VIII), iż realizacja
ustawowych zadań publicznych będzie organizowana i prowadzona w ramach struktur
samorządowych, nie pozostawiając praktycznie żadnej swobody i miejsca dla aktywności
obywatelskiej oraz budowania poczucia wspólnoty. Odbiera to obywatelom ich
konstytucyjne prawa oraz ogranicza do roli „maszyny wyborczej”. Wypiera się przez to
niejako zorganizowane wspólnoty obywateli z ich obszarów aktywności, pozbawiając
możliwości i środków do działania.
Mając uzasadnione wątpliwości do co treści Programu i przedstawiając powyższe
argumenty stanowisko Rady jest zasadne i usprawiedliwione.
Rada

Organizacji

Pozarządowych Powiatu

Wejherowskiego

jest

Organem

reprezentującym Organizacje Pozarządowe Powiatu Wejherowskiego i między innymi w
takim celu została powołana. Rada składa się z 10 przedstawicieli Organizacji
Pozarządowych, wybranych w wyborach 22.10.2013 r. na Walnym Zgromadzeniu
Organizacji Pozarządowych Powiatu Wejherowskiego.
Z poważaniem,
V-ce Przewodniczący Rady
Michał Schröder
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