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Szanowny Pan 
Prof. Piotr Gliński
Przewodniczący
Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
Wiceprezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,

zwracam się z prośbą o interpretację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie związanym z otwartymi konkursami ofert przeprowadzanymi
przez samorządy województw.

W maju bieżącego roku zaproponowaliśmy Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeprowadzenie otwartego konkursu ofert, w ramach
którego organizacje pozarządowe mogłyby starać się o sfinansowanie prowizji i odsetek bankowych od pożyczek lub kredytów zaciąganych na realizację celów
statutowych (a niezwiązanych z ewentualnie prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą). Jednak wedle stanowiska urzędowego radcy prawnego zaproponowane
przez nas wsparcie nie może zostać udzielone ze względów formalnych. Jego zdaniem finansowanie prowizji i odsetek bankowych od pożyczek lub kredytów zaciąganych
przez organizację pozarządową na realizację celów statutowych nie jest realizacją zadania publicznego, a związku z tym nie znajduje oparcia w zapisach ustawy. 

Z kolei ze zleconej przez nas opinii prawnej wynika, że nie istnieją formalne przeszkody dla ogłoszenia konkursu na sfinansowanie odsetek oraz prowizji bankowych od
kredytów bądź pożyczek zaciąganych przez organizacje pozarządowe na realizację celów statutowych i pod pewnymi warunkami proponowane wsparcie może zostać
udzielane. Niestety, przedstawiona przez nas opinia prawna nie przekonała urzędowego radcy prawnego. W załączeniu przekazuję wszystkie trzy opinie prawne wydane w
tej sprawie.

W związku z zaistniałą sytuacją zwracam się z prośbą o interpretację ustawy i odpowiedź na pytanie: czy istnieją formalne przeszkody, aby samorząd województwa w
ramach otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sfinansował odsetki i prowizje bankowe od
kredytów lub pożyczek zaciąganych przez organizacje pozarządowe na realizację celów statutowych (a niezwiązanych z ewentualnie prowadzoną przez nie działalnością
gospodarczą).

Łączę wyrazy szacunku,

Jan M. Grabowski
Prezes Zarządu Federacji
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