Interpelacja w sprawie współpracy z sektorem NGO,
27.05.2021 r.
Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Czas trwania pandemii odniósł też bardzo duże negatywne piętno na działalności organizacji
pozarządowych. Dla niektórych oznacza nawet widmo upadku, a dla wielu bardzo
skrępowane działanie. W naszym powiecie zarejestrowanych jest ich ponad 500, w tym 186
stowarzyszeń wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Poza tym są fundacje,
stowarzyszenia zwykłe zarejestrowane w Starostwie Powiatowym, kluby sportowe, jednostki
straży pożarnych i kół gospodyń wiejskich.
Mój głos dotyczy głównie organizacji mających swój numer KRS, czyli posiadających
osobowość prawną. 38 z nich ma także status organizacji pożytku publicznego, co wymaga od
nich zwiększonego wysiłku społecznego i wysokiej sprawozdawczości. Ogólną liczbę
członków w naszym powiecie można szacować na około od 6 do 8 tysięcy. W samej gminie
Żukowo jest ponad dwa tysięce członków zrzeszonych w sektorze NGO.
Ideą działania tych organizacji jest społecznikostwo. Nikt z członków nie otrzymuje żadnych
gratyfikacji z tytułu tej pracy. A warto podkreślić, że w naszym powiecie, generalnie na
Kaszubach, idea społecznikostwa jest bardzo żywa. Działalność ta jest znakomitą formą
edukacji. To właśnie bardzo często z organizacji rekrutują się sprawni parlamentarzyści,
samorządowcy, także naukowcy i artyści. Owocem pracy tego sektora jest na przykład
działalność licznych zespołów wszelkiego rodzaju, chórów, przygotowywanie festynów,
rozlicznych konkursów, festiwali (np. Festiwal Filmów Kaszubskich w gminie Żukowo),
funkcjonowanie klubów sportowych i wiele innych bardzo ważnych i ambitnych
przedsięwzięć, głównie o charakterze kulturalno-edukacyjnym.
Dlatego naszą szczególną troską powinna być dbałość o tą współpracę, a przez to kreowanie
pozytywnej obywatelskiej i patriotycznej postawy naszych mieszkańcow. Współpraca winna
obejmować zarówno finansowe, jak i merytoryczne, wsparcie inicjatyw wypływających z
sektora NGO. W tej współpracy mieści się także wspomaganie w korektach tak zwanych
błędów formalnych, a nie odrzucanie wniosków z takich powodów. Właśnie ta współpraca,
często określana też partnerstwem, polega na tym, by pomagać oddanym ludziom w udanej
realizacji ich dobrych idei dla pożytku powszechnego. Dlatego trudno przejść obojętnie
wobec wyników tegorocznego konkursu grantownego, w którym niemal połowie z około 80
wniosków odmówiono tej współpracy, czyli pozbawiono ich wsparcia. Ta kwestia na pewno
wymaga refleksji, być może doszacowania środków w kolejnych latach, a na pewno bardziej
równomiernego, sprawiedliwego ich podziału. Zwłaszcza w pierwszym rzędzie należy
uwzględniać te organizacje, które działają na większym obszarze niż jedna gmina. Każda
gmina bowiem zobowiązana jest – i słusznie! – do prowadzenia własnego gminnego
programu grantowego. Od wielu lat obserwuję poczynania w tej przestrzeni, dlatego mogę
pozwolić sobie na stwierdzenie, że Gmina Żukowo może stanowić wzór dla wielu innych
samorządów.
Chcę jednocześnie podziękować Zarządowi Powiatu, który w odpowiedzi na sygnał w tej
sprawie ze strony prezesa Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Baninie, pochylił
się nad tegorocznymi wynikami, dokonał korekt i jednocześnie poinformował - cytuję - że
organizacje pozarządowe, które nie otrzymały środków w ramach otwartego konkursu ofert
mogą składać oferty poza konkursem na podstawie art. 19 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Serdecznie dziękuję za uwagę!

