Chojnice, 13.09.2013

Rada Miejska w Chojnicach
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Skarga na działanie burmistrza miasta Chojnice
Działając w oparciu o Dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego
wnosimy skargę na działanie burmistrza Chojnic Arseniusza Finstera w związku z:
1) dyskryminowaniem stowarzyszenia Projekt Chojnicka Samorządność;
2) impertynencką, agresywną i pełną insynuacji treścią pisma, jakie skierował
do przewodniczącego stowarzyszenia Projekt Chojnicka Samorządność
w odpowiedzi na list (adresowany do Starosty Chojnickiego) dotyczący reprezentacji
organizacji pozarządowych w chojnicko – człuchowskim Miejskim Obszarze
Funkcjonalnym oraz Zintegrowanym Porozumieniu Terytorialnym.
Burmistrz naruszył interes skarżącego odmawiając stowarzyszeniu PChS
- w sposób dyskryminujący - możliwości korzystania z mienia komunalnego (sali
konferencyjnej) oraz deprecjonując cele i działalność organizacji w oczach opinii
publicznej, a także w sposób nieuprawniony odmawiając jej członkom udziału w
życiu publicznym Miasta.

Uzasadnienie skargi
ad 1) Burmistrz Chojnic Arseniusz Finster (pismem z dnia 5.02.2013,
sygn. WKS.7021.8.2013) nie zezwolił na wykorzystywanie komunalnego mienia
przez działaczy stowarzyszenia Projekt Chojnicka Samorządność. Nie zgodził
się, aby organizacja ta nieodpłatnie korzystała z sali konferencyjnej
usytuowanej przy stadionie "Chojniczanki". Sala potrzebna była stowarzyszeniu
PChS raz w miesiącu przez dwie godziny. Służyć miała organizacji konferencji
prasowych. Burmistrz uznał działalność PChS za "polityczną" i na tej podstawie

odmówił użyczenia publicznego mienia. Cele PChS burmistrz Finster także określił
jako "polityczne". A nawet stricte polityczne.
W swoim liście do PChS burmistrz pisał: "(...) Podkreślam, iż nie realizujecie
Państwo żadnego z zadań określonych art. 7 Ustawy o samorządzie gminnym, do
którego realizacji niezbędna by była wskazana sala konferencyjna (...)". Jest to
nieprawda. Cytowana przez burmistrza ustawa we wskazanym artykule określa
zadania własne gminy. Czyli wymienia te wszystkie dziedziny życia wspólnotowego,
które zagospodarować powinny samorządy odpowiadając na potrzeby lokalnych
społeczności. Znajduje się tam m.in. zapis o współpracy z organizacjami
pozarządowymi. A także o wspieraniu i upowszechnianiu idei samorządowej.
Ponadto ustawa mówi o zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, nie zamykając
ich zbioru, a jedynie wskazując dwadzieścia (20) zadań, którymi w szczególności
powinny zająć się gminy. Warto też zauważyć, że art. 6.1 tejże ustawy (zakres
działania gminy) mówi, iż do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy
publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych
podmiotów.
Zadania organizacji pozarządowych, a taką jest PChS, zostały określone w
Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która reguluje zasady
prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe
w sferze zadań publicznych oraz współpracy organów administracji publicznej
z organizacjami pozarządowymi (art. 1.1). Działalnością pożytku publicznego jest
działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe
w sferze zadań publicznych określonych w ustawie (art. 3.1). Sfera zadań
publicznych, o której mowa w art. 3.1, szczegółowo określona została w art. 4.1
cytowanej ustawy. Obejmuje ona m.in. zadania w zakresie działalności
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; nauki, szkolnictwa
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego; upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka
oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; działalności na rzecz
organizacji pozarządowych. Łącznie Ustawa o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie wskazuje na trzydzieści trzy (33) zadania publiczne, które
realizować mogą organizacje pozarządowe chcąc prowadzić działalność pożytku
publicznego.
Czy stowarzyszenie Projekt Chojnicka Samorządność prowadzi działalność
pożytku publicznego i realizuje zadania publiczne wskazane w cytowanej powyżej
ustawie? Oczywiście! Zarówno działalność taką deklaruje w swoich celach
statutowych, jak i prowadzi w praktyce. Podczas swojej styczniowej konferencji
prasowej PChS poruszał problem mobbingu w chojnickich szkołach. To ewidentny
przykład próby przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Drugi
z poruszanych tematów - nieprawidłowości i brak transparentności w wydawaniu
publicznych pieniędzy na stypendia sportowe - odpowiada kolejnym obszarom
działalności pożytku publicznego i kolejnym zadaniom publicznym wskazanym
w ustawie, polegającym na działalności wspomagającej rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych, jak również na upowszechnianiu i ochronie wolności i praw
człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój
demokracji.

A jakie cele obrał i wskazał w swoim regulaminie PChS? Oto one:
popularyzacja wiedzy o samorządności; aktywizacja członków lokalnej społeczności
w kierunku partycypacji w działaniach samorządu; prowadzenie prelekcji, spotkań,
konferencji służących edukacji do aktywnej partycypacji obywateli w życiu
samorządu; promocja i popieranie postaw obywatelskich; organizacja forum wymiany
idei obywatelskich pomiędzy zainteresowanymi osobami i instytucjami. Jakie
z powyższego płyną wnioski? Stowarzyszenie PChS jest organizacją pozarządową,
która realizuje swoje cele statutowe oraz zadania publiczne wskazane w Ustawie
o pożytku publicznym i o wolontariacie. Natomiast burmistrz utrudnia jej tę
aktywność.
Jak zatem Arseniusz Finster i pozostali urzędnicy powinni traktować
stowarzyszenie Projekt Chojnicka Samorządność? Zgodnie z prawem, które
szczegółowo określa zasady współpracy samorządu terytorialnego z sektorem
pozarządowym. Art. 5.1 Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie mówi: "(...)
Organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych,
o której mowa w art. 4, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadzącymi, odpowiednio do
terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej, działalność
pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.". Zadania
własne gminy oraz zadania publiczne w sferze pożytku publicznego opisane zostały
powyżej; w obu przypadkach działalność PChS wpisuje się w nie doskonale.
Burmistrz pisał również: "(...) Organizacja konferencji prasowych bez
wątpienia służy tylko i wyłącznie Państwa stowarzyszeniu i to w zakresie realizacji
celów stowarzyszenia całkowicie rozbieżnych z celami Gminy Miejskiej Chojnice
(...)". Cele PChS, które organizacja ta zawarła w swoim regulaminie, zacytowane
zostały powyżej. Czy burmistrz Finster zatem publicznie przyznaje, że jest przeciwny
popularyzacji wiedzy o samorządności; aktywizacji członków lokalnej społeczności
w kierunku partycypacji w działaniach samorządu; promocji i popieraniu postaw
obywatelskich etc.?
Warto też zerknąć do Programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok. Rozdział
drugi tegoż programu mówi: "(...) Głównym celem programu współpracy samorządu
Gminy Miejskiej Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy jest kształtowanie ładu społecznego w
środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między administracją
publiczną i organizacjami pozarządowymi działającymi na obszarze gminy poprzez
wspieranie tych organizacji w realizacji ważnych celów społecznych oraz stwarzanie
warunków dla powstawania różnorodnych inicjatyw i struktur działających na rzecz
lokalnej społeczności a także integrowanie różnych podmiotów polityki lokalnej
obejmującej swym zasięgiem sferę zadań publicznych".
Program wskazuje także szczegółowe cele jego utworzenia, do których
należą: "(...) 1) poprawa jakości życia i pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych
mieszkańców Gminy Miejskiej Chojnice; 2) większa efektywność wydatkowania
środków publicznych; 3) zwiększanie ilości i jakości usług świadczonych na rzecz
mieszkańców; 4) stałej partnerskiej współpracy samorządu z organizacjami

pozarządowymi; 5) udział zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu programu
współpracy". Idźmy dalej. Program współpracy wymienia konkretne przykłady
wsparcia dla organizacji pozarządowych. Oprócz finansowego, mogą to być także
inne formy pomocy, które polegać mogą np. na "(...) udzielaniu organizacjom
wsparcia poprzez nieodpłatne użyczenie sprzętu czy udostępnienie sali (w budynku
Urzędu Miejskiego lub jednostek podległych), na doraźne potrzeby organizacji".
Cytowany dokument określa też, że "(...) zakres przedmiotowy programu określa art.
4 ustawy {o pożytku publicznym i o wolontariacie}, który wyznacza zakres sfery
zadań pożytku publicznego i obejmuje praktycznie wszystkie istotne przedmioty
realnego i potencjalnego wspólnego zainteresowania samorządu terytorialnego
i organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających w sferze pożytku
publicznego". Program zatem wyraźnie wskazuje, że współpraca gminy i organizacji
może wykraczać poza dwadzieścia zadań własnych gminy, określonych w Ustawie
o samorządzie gminnym.
Program współpracy mówi też o suwerenności stron, która oznacza, że
stosunki pomiędzy Gminą Miejską Chojnice a organizacjami kształtowane będą
z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności
statutowej; oraz o uczciwej konkurencji i jawności, która zakłada kształtowanie
przejrzystych zasad współpracy opartych na równych, jawnych kryteriach wspierania
organizacji pozarządowych. Tymczasem burmistrz Finster niektórym organizacjom
zezwala na korzystanie z publicznego mienia, innym odmawia.
Warto też przypomnieć, że zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej
wszyscy są równi wobec prawa. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez
władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym,
społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
Burmistrz powinien kierować się prawem, które także współtworzy, a nie
swoimi własnymi dowolnymi interpretacjami, domniemaniami czy też prywatnymi
antypatiami. Odmówił udostępnienia mienia gminnego stowarzyszeniu PChS
w oparciu o zarzut prowadzenia przez tę organizację "działalności politycznej". Nie
rozwinął swej myśli, nie przedstawił aparatu pojęciowego, którym się posłużył. Czy
nawiązywał do pojęcia polityki w rozumieniu zaproponowanym przez Arystotelesa,
czy też może nawiązywał do teorii Maxa Webera? Tymczasem działalność polityczna
- rozumiana jako aktywność na forum publicznym, w tym również zapowiedź
aktywnego uczestnictwa w wyborach samorządowych - nie jest zabroniona i mogą ją
prowadzić także organizacje pozarządowe. Według wielu – członkowie PChS
zaliczają się do tej grupy - jest to nawet wielce pożądane pro publico bono.
Jak instruuje publikacja Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej
pt. "Edukacja antydyskryminacyjna i jej standardy jakościowe" administracja
publiczna powinna pełnić liderską rolę w podejmowaniu inicjatyw przeciwdziałających
wszelkiej dyskryminacji.
Ad 2) W odpowiedzi na list wystosowany przez przewodniczącego
stowarzyszenia Projekt Chojnicka Samorządność do Starosty Chojnickiego,
dotyczący reprezentacji organizacji pozarządowych w chojnicko – człuchowskim
Miejskim Obszarze Funkcjonalnym oraz Zintegrowanym Porozumieniu Terytorialnym,
burmistrz Arseniusz Finster napisał m.in: ”(…) PChS, to stowarzyszenie polityczne,

którego celem są wybory samorządowe. To konglomerat kilku organizacji
pozarządowych, które tworzą, moim zdaniem, kuriozalne stowarzyszenie zajmujące
się polityką. Pisze Pan o Radzie Organizacji Pozarządowych, której nie ma!
Przypominam, że kilkanaście miesięcy temu chciał Pan ją powołać, ale
najprawdopodobniej Pana zaangażowanie polityczne odstrasza organizacje
pozarządowe, które do polityki mieszać się nie chcą.” oraz „(…) Dodam, że Pana
udział i każdego członka PChS-u w tym gremium byłby przeze mnie oprotestowany
i jestem przekonany, że członkowie MOF przyjęliby moją argumentację – oczywiście
po analizie Pana zachowań i dokonań, a także, w co wierzę, po wysłuchaniu Pana
racji.”
Cele stowarzyszenia PChS przedstawione zostały w pierwszej części
niniejszego pisma. Nie należy do nich udział w wyborach samorządowych.
Ewentualne aktywne uczestnictwo członkiń i członków PChS w wyborach uznać
można za narzędzie do realizacji celów organizacji, nie zaś za cel sam w sobie.
W pierwszej części niniejszego pisma wyjaśnione i udowodnione zostało
także, że zajmowanie się „polityką” nie jest zabronione. I jako takie nie powinno być
karane. Natomiast burmistrz Arseniusz Finster z powodu „zajmowania się polityką” w
sposób jawny i oficjalny atakuje zarówno stowarzyszenie Projekt Chojnicka
Samorządność, jak i jego poszczególnych członków.
Reasumując: burmistrz Arseniusz Finster dyskryminuje stowarzyszenie PChS
poprzez odmawianie mu przywilejów dostępnych innym organizacjom
pozarządowym (sala konferencyjna), a wynikających z aktów prawnych regulujących
zasady współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi; deprecjonuje
publicznie cele i aktywność stowarzyszenia PChS (np. poprzez stwierdzenie, że jest
to organizacja „kuriozalna”) oraz wyklucza PChS z życia publicznego Miasta (warto
raz jeszcze zacytować w tym miejscu jego deklarację: „Dodam, że Pana udział i
każdego członka PChS-u w tym gremium byłby przeze mnie oprotestowany.”).
W związku z powyższym zdecydowaliśmy się złożyć niniejszą skargę do Rady
Miejskiej w Chojnicach, jako organu nadzorującego pracę burmistrza. Jednocześnie
wnioskujemy do Rady Miejskiej o zdyscyplinowanie burmistrza i nakazanie mu, aby
cofnął swój dyskryminujący zakaz korzystania przez stowarzyszenie PChS z mienia
miejskiego, a także o pouczenie go, by zaniechał w swej służbowej korespondencji
i w wypowiedziach publicznych używania języka przepełnionego arogancją i agresją.
Przypominamy, że burmistrz utrzymywany jest z podatków obywateli i jest to jeden
z wielu powodów, dla których powinien tych obywateli szanować.
Radosław Sawicki, przewodniczący
do wiadomości:
- Arseniusz Finster, burmistrz miasta Chojnice;
- media.
adres korespondencyjny: Stowarzyszenie Projekt Chojnicka Samorządność
ul. Książąt Pomorskich 42/35, 89 – 600 Chojnice

