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W imieniu Forum Dobrego Prawa zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie przez Radę Miejską 

zmiany w projekcie Programu współpracy Gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2021, 

polegającej na przeznaczeniu na tzw. tryb uproszczony 20% kwoty środków przeznaczonych na otwarte 

konkursy ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Zwracamy uwagę, że udział w standardowej ścieżce konkursowej stanowi problem: [1] po 

pierwsze dla organizacji małych bądź młodych, które nie dysponują potencjałem niezbędnym do spełnienia 

wymagań konkursowych, a chcą realizować swoje inicjatywy, [2] po drugie zaś dla działań stosunkowo 

niewielkich, np. jednorazowych imprez kulturalnych, których koszty są nieduże, a nakład pracy związany 

z procedurami konkursowymi i ryzyko planowania z często ponad półrocznym wyprzedzeniem nie sprzyjają 

charakterowi podejmowanych działań. W naszej opinii, przeznaczenie 20% kwoty środków przeznaczonych 

na otwarte konkursy ofert przyczyni się do zwiększenia liczby małych inicjatyw realizowanych przez 

organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców Gminy. Ten sposób pozyskiwania dofinansowania jest dla 

nich po prostu optymalny, prostszy, bardziej dopasowany do możliwości i oczekiwań, niż standardowa 

ścieżka konkursowa. Mając na uwadze główny cel Programu, którym jest budowanie i umacnianie 

partnerstwa pomiędzy Gminą Koronowo, a organizacjami pozarządowymi oraz zwiększenie stopnia 

zaspokojenia potrzeb społecznych, powyższa zmiana pozytywnie wpłynie na realizację zadań publicznych 

przez organizacje pozarządowe. 

 Wnosimy, aby w projekcie Programu, w rozdziale IX pkt 1 został dodany zapis: „Na realizację zadań 

w tzw. trybie uproszczonym zostanie przeznczone 20% tej kwoty”. Wyraźne wskazanie kwoty przeznaczonej 

na tzw. tryb uproszczony pozwoli nie tylko zagwarantować jej przeznaczenie, lecz także zmobilizować 

organizacje pozarządowe do planowania i realizowania małych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej.  

Forum Dobrego Prawa to grupa osób związanych z organizacjami pozarządowymi z województwa 

kujawsko-pomorskiego. Stanowi zaplecze eksperckie III sektora w regionie i podejmuje działania zmierzające 

do podniesienia jakości prawa w zakresie związanym z jego funkcjonowaniem. Forum działa przy Kujawsko-

Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Ze szczegółami dotyczącymi można zapoznać się na 

stronie internetowej www.federacja-ngo.pl/monitorujemy 

Z uwagi na doświadczenie naszego Zespołu i bieżący kontakt z działającymi na terenie Gminy 

Koronowo organizacjami pozarządowymi oferujemy nieodpłatną pomoc przy opracowaniu regulaminu 

naboru w trybie uproszczonym. W tym celu prosimy o kontakt z p. Witoldem Jankowiakiem (tel. 607 191 484; 

e-mail: rzecznictwo@federacja-ngo.pl) 
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