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FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII
Program 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
(nazwa aktu podlegającego konsultacji)
Termin zgłaszania opinii do projektu aktu: 28.09.2012
Nazwa organizacji wnoszącej opinię:
Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne „Wspólna Ziemia”
Opinie/uwagi/propozycje zmian zapisów:
1) Przede wszystkim zabrakło inicjatywy i woli dialogu z działaczami pozarządowymi ze strony
urzędników Urzędu Miasta Chojnice odpowiedzialnymi za tworzenie Programu oraz współpracę z
organizacjami pozarządowymi. Pomimo wielu głosów krytycznych dotyczących sposobu oceniania
ofert konkursowych w roku 2012 i latach poprzednich, pracownicy Referatu Kultury, Sportu, Rekreacji
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz wiceburmistrz Miasta Chojnice odpowiedzialny za
prace tego referatu nie podjęli żadnych działań w celu próby wspólnego z aktywistami społecznymi
rozwiązania problemu. Żadne nowe rozwiązanie nie zostało także wskazane w projekcie Programu.
Czas konsultacji projektu Programu jest ekstremalnie krótki i nie przewiduje roboczego spotkania
urzędników z działaczami pozarządowymi, zatem de facto nie ma możliwości wypracowania
zadowalających obie strony rozwiązań. Projekt Programu jest wtórny wobec Programu obowiązującego
na rok 2012, nie odpowiada w żaden sposób na bieżące problemy, wynika z odtwórczej pracy miejskich
urzędników i nie ma w nim ani odrobiny zapisów wynikających z dialogu i współpracy z
organizacjami, ponieważ Referat Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy (?!) z Organizacjami
Pozarządowymi tejże współpracy nie realizuje.
2) Następujący zapis w projekcie Programu jest niezgodny z prawem:
Rozdział V Priorytetowe zadania publiczne
1.Uznaje się, że do zadań priorytetowych, które będą realizowane w 2013 r. przez adresatów programu
należą: (zadania priorytetowe realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w 2013 roku zostaną podane po opracowaniu
projektu budżetu gminy na 2013 rok, jak również w ogłoszeniu konkursowym).
Samorząd powinien wskazać w roku poprzedzającym wdrażanie Programu priorytetowe zadania
publiczne, tak, by organizacje mogły z wyprzedzeniem planować swoje działania. Jest to określone w
ustawie cytowanej w projekcie Programu. Zapis wskazujący zadania priorytetowe na rok 2013
powinien znaleźć się w odpowiedniej uchwale Rady Miejskiej przyjętej przed 30 listopada 2012 roku.
Ze swej strony proponujemy następujące zadania priorytetowe na rok 2013:
- społeczny monitoring wydatków publicznych w mieście Chojnice;
- społeczny monitoring aktywności władz wykonawczych, radnych miejskich i zarządów samorządów
osiedli w mieście Chojnice.

3) Następujący zapis w projekcie Programu, w świetle powyższej uwagi (nr 2), jest absurdalny:
2.Burmistrz Miasta może, na wniosek podmiotu Programu, rozszerzyć listę zadań realizowanych w
2013 roku po zasięgnięciu opinii komisji Rady Miejskiej właściwej dla dziedziny zadania
Jak można wnioskować o rozszerzenie czegoś, co nie zostało określone?
4) Następujący zapis w projekcie Programu jest niezgodny z prawem:
Rozdział VIII Wysokość środków przeznaczanych na realizację programu.
Wysokość środków finansowych przewidzianych na realizację zadań publicznych zleconych
organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
zostanie określona w uchwale Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie przyjęcia budżetu Gminy
Miejskiej Chojnice na 2013 rok.
Samorząd powinien wskazać w roku poprzedzającym wdrażanie Programu (w odpowiedniej uchwale
Rady Miejskiej) planowaną kwotę przeznaczoną na realizację zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe, tak, by organizacje te mogły z wyprzedzeniem planować swoje działania i budżety. Jest
to określone w ustawie cytowanej w projekcie Programu.
5) Proponujemy rozszerzyć następujący zapis w projekcie Programu:
10.Referat realizujący konkurs jest zobowiązany do przekazania informacji o otwartym konkursie ofert
oraz naborze na członków komisji konkursowych z organizacji pozarządowych i innych podmiotów.
Referat zamieszcza te informacje w:
- Biuletynie Informacji Publicznej,
- na tablicy ogłoszeń Urzędu
- na stronie internetowej miasta www.miastochojnice.pl
o następujący zwrot:
a także:
- przesyła na skrzynki e-mailowe organizacji pozarządowych, których bazę posiada;
- przesyła do lokalnych mediów z prośbą o upowszechnienie.
6) Zapisy w rozdziale
Rozdział XI Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w
otwartych konkursach ofert.
są bardzo ogólne i nie wskazują na konkretne narzędzia i kryteria, którymi posługiwać powinni się
członkowie komisji. W ten sposób wciąż pozostaje duża dowolność decyzji poszczególnych członków i
członkiń komisji, a tym samym organizacje pozarządowe po raz kolejny mogą czuć się ocenione bardzo
subiektywnie, ponieważ nie są znane zasady oceniania.
Chojnice, dnia 28.09.2012
Radosław Sawicki
(imię i nazwisko osoby zgłaszającej opinię,
uprawnionej statutowo do reprezentowania
organizacji pozarządowej lub upoważnionej w tym celu)

