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………………………………………………………………………..     Charłub, 5 listopada 2015 r. 

(pieczęć organizacji pozarządowej)              (miejscowość i data) 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII 
 

 

Projekt uchwały: w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami 

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

i o wolontariacie, na rok 2016 

 

Termin zgłaszania opinii do projektu uchwały: 27 października do 10 listopada 2015r   

           

Nazwa i adres organizacji wnoszącej opinie: 

Stowarzyszenie Nasza Gmina 

Charłub12, 63-130 Książ Wielkopolski 

 

Opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem 

Roczny program współpracy... najogólniej sprawia wrażenie znakomicie przepisanych 

fragmentów ustawy o wolontariacie i w większości wygląda na pisany w oderwaniu od realiów 

naszej gminy, tj. bez uwzględnienia organizacji pozarządowych, które faktycznie na tym terenie 

działają. Zgodnie z ustawą o wolontariacie, mowa tu o klubach sportowych, parafiach, 

jednostkach OSP, kołach gospodyń wiejskich, PZW i Nurt, kole emerytów i pięciu bodajże 

stowarzyszeniach unikalnych: dwa na rzecz szkół – Włościejewice i Chrząstowo, przyjaźń z La 

Guerche, Bractwo Kurkowe i Nasza Gmina.  

 

VI. Priorytetowe zadania publiczne 

Która z wymienionych organizacji prowadzi działalność statutową w dziedzinie pomocy 

społecznej? Która pozyskuje wolontariuszy do szeroko pojętej pomocy społecznej? 

Wolontariuszami są, choć nikt tak nie myśli, przede wszystkim strażacy z OSP, ale nie o takim 

wolontariacie mowa w punkcie 2. Która organizacja prowadzi działalność turystyczno-

krajoznawczą? Być może jedynie stowarzyszenia wędkarskie, ale czy praktyka wykazuje, że 

organizują rajdy, wycieczki, konkursy i szkolenia w tej dziedzinie? Nie, bo nie w tym celu się 

zrzeszyli. Zatem i punkt 3. jest raczej wątpliwy. Przy okazji, wprowadzony w tym roku punkt 7. 

zdaje się dublować zapis w punkcie 3.b właśnie.  

Z kolei w punkcie 6. posłużono się dość dziwacznym skrótem art. 4 punkt 1.4 ustawy o 

wolontariacie i wyrażenie „sfera podtrzymania tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej” 

deformuje intencje ustawodawcy, który pisał o „rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej 

i kulturowej”. Program w punkcie 6.a bardzo mocno ogranicza rolę organizacji pozarządowych, 

które mogą jedynie „współorganizować” to, co zaplanuje samorząd, zatem ich własna inicjatywa 
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nie zostanie wsparta. Natomiast w punkcie 6.b słowo „propagujących” sugeruje, że gmina może 

wesprzeć finansowo organizację, która będzie jedynie głosić, że „polską kulturę i tradycję” 

trzeba podtrzymać i nie podejmie żadnych konkretnych działań. 

Nie ma wątpliwości co do punktów 4. i 5. 

 

VIII. Sposób realizacji programu 

Wątpliwości budzi punkt 2. Z jakich środków burmistrz przyzna dofinansowanie organizacji 

poza konkursem? Gdzie zostaną takie środki zapisane w budżecie? Jeśli mowa o pozycji 

„inicjatywy lokalne”, to pamiętać należy, że nie tylko organizacje pozarządowe aplikują o te 

środki, a kwotę 3000 zł dzielić na więcej niż 2 to już absurd. Na marginesie, w tym roku w 

ramach konkursu rozdzielono te skromne środki sensownie, po czym okazało się, że zostały 

wydane z innej puli. Burmistrz uruchomił na ten cel rezerwę ogólną, a właściwą pozycję w 

budżecie wyzerował – tak jakby żaden konkurs się nie odbył.  

 

IX. Wysokość środków 

Daje się nam do zaopiniowania kwotę w wysokości ....... 

Jasne, że jesteśmy przed tworzeniem budżetu, jednak jakieś oszacowanie mogłoby się znaleźć 

nawet w projekcie, bo to trochę nieelegancko w stosunku do tych, których prosi się o opinię. 

Wzorem lat ubiegłych będzie to zapewne kwota około 78 tys., rozdysponowana jak następuje: 

PKPS – usługi opiekuńcze – 55 tys. – w odrębnym konkursie, w który nie ingerujemy zupełnie 

Gminny Szkolny Zespół Sportowy – 9 tys. 

Klasa „W” – 7 tys. 

PZW – 4 tys. 

Dla wszystkich pozostałych organizacji pozostanie 3 tys. zł. Nawet jeśli projekty zgłoszą 

zaledwie trzy z wszystkich uprawnionych, nawet jeśli będzie to 4 tys. zł do podziału, to i tak 

średnia jest porażająco niska, a samorząd wygląda dość blado, przeznaczając na zrealizowanie 

ambitnych zadań własnych gminy z punktów 1-3 i 5-7 tak znikome środki.  

Proszę nie zrozumieć, że kwoty na sport są kwestionowane. Przeciwnie, są bardzo niskie. 

Kwestia dotyczy „Sposobu realizacji programu”, tj. łączenia w jednym konkursie zadań z zakresu 

sportu z pozostałymi projektami organizacji pozarządowych. Taka konstrukcja przeczy zasadzie 

konkurencyjności – GSZS, Klasa „W” i PZW od kilku lat otrzymują około 80% środków 

dostępnych w konkursie (2013 – 85%, 2014 – 77%, 2015 – 82%). Należałoby zatem ogłaszać 

odrębny konkurs na te (maksymalnie) 4 tys. zł, w którym wśród zadań własnych sport nie 

będzie wymieniony. 

Z drugiej strony, jeśli na wszystkie inicjatywy lokalne, proponowane przez organizacje 

pozarządowe i nieformalne grupy (mażoretki, Książ Rock Zone, Czasówka Włościejewki itp.) jest 
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w budżecie 6-7 tys. zł, to doprawdy nie ma się nad czym pochylać, a cały Roczny program 

współpracy...  napisany jest tylko po to, by samorząd mógł bezpiecznie finansować działalność 

klubów sportowych. A skoro tak, to wszystkie powyższe uwagi są nikomu do niczego nie 

potrzebne.  

 

Mimo to  

Program mógłby być innowacyjny, bardziej odważny i zawierać więcej konkretów. Jaka pomoc 

samorządu jest organizacjom potrzebna? Oto kilka przykładów: 

Nie wszystkie organizacje stać na utrzymanie stron internetowych. Samorząd mógłby wykupić 

usługę hostingową wspólną dla wszystkich lub prawie wszystkich. To koszt nieco ponad 700 zł 

brutto na rok.  

W interesie samorządu jest także najdalej idąca pomoc dla organizacji w pozyskiwaniu funduszy 

na zewnątrz, i to wcale nie europejskich, bo stopień skomplikowania wniosków jest zupełnie nie 

adekwatny do skali działania lokalnych organizacji.  

Samorząd mógłby także organizować spotkania organizacji pozarządowych, żeby się nawzajem 

informowały o swoich działaniach i nawiązywały współpracę, a także żeby samorząd miał 

rozpoznanie na poziomie operacyjnym, która z organizacji może przejąć realizację konkretnego 

zadania własnego gminy. Po to właśnie te organizacje są. 

Takie i być może inne konkretne rozwiązania i deklaracje powinny się znaleźć w Rocznym 

programie współpracy... Gmina jest mała i sytuacja w tym względzie jest w 100% rozpoznana. 

Możemy mówić bez ogólników ustawy o wolontariacie.  

 

Katarzyna Gwincińska, prezes Stowarzyszenia Nasza Gmina 

 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej opinię, uprawnionej  

              statutowo do reprezentowania organizacji pozarządowej 

   lub upoważnionej w tym celu 

 

 

Uwaga: 

Formularz zgłoszenia opinii należy przesłać na adres: Urząd Miejski w Książu Wlkp. ul. Stacha Wichury 11a,  

63-130 Książ Wlkp. (decyduje data wpływu opinii do Urzędu) lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie  albo przesłać 

zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: agata.weiss@ksiaz-wlkp.pl. 


