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PRAWO
Nowa ustawa o zgromadzeniach
W dn. 24 lipca 2015r. Sejm przyjął ustawę nową Prawo o zgromadzeniach,
która ma zastąpić wielokrotnie nowelizowaną ustawę Prawo o zgromadzeniach
z 5 lipca 1990 roku.
Celem nowej ustawy jest kompleksowe i spójne uregulowanie zasad i trybu
organizowania oraz odbywania zgromadzeń, ze szczególnym uwzględnieniem standardów
konstytucyjnych, a także międzynarodowych, w tym praw gwarantowanych przez Konwencję
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Nowa regulacja ma wdrożyć wyrok
Trybunału Konstytucyjnego z 18 września 2014 r. oraz wyrok Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka z 3 maja 2007 r.
Zaproponowane rozwiązania mają stworzyć takie warunki organizowania i odbywania
zgromadzeń, które z jednej strony pozwolą na pełne i efektywne korzystanie przez obywateli
oraz inne podmioty z konstytucyjnej wolności organizowania pokojowych zgromadzeń
i uczestniczenia w nich. Z drugiej zaś zagwarantują m.in. bezpieczeństwo uczestnikom
zgromadzenia i osobom postronnym, a także zapewnią ochronę porządku publicznego.
Nowa ustawa przewiduje trzy tryby organizacji zgromadzeń publicznych –
zwykły, uproszczony oraz możliwość odbywania zgromadzeń spontanicznych.
W pierwszym przypadku zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia
kierowane jest do gminy. Istotną nowością jest wprowadzenie w tym trybie sądowej
procedury odwoławczej od decyzji o zakazie zgromadzeń i o rozwiązaniu zgromadzeń.
Właściwy w tym zakresie będzie sąd okręgowy, w ramach procedury podobnej do procedury
wyborczej. Wprowadzenie tego rozwiązania zapewni efektywną procedurę odwoławczą
od decyzji o zakazie zgromadzenia.
Uwzględniając postulaty formułowane w ramach debaty publicznej przez stronę
społeczną, nowa ustawa przewiduje również uproszczoną formę notyfikacji zgromadzenia,
w której został skrócony do co najmniej 2 dni termin na jej dokonanie. Zgromadzenie,
by mogło zostać zgłoszone w trybie uproszczonym, nie może powodować utrudnienia
dla ruchu drogowego, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji. Ustawa nie
przewiduje możliwości zakazania odbycia zgromadzenia zgłoszonego w tym trybie.
Ustawa wprowadza do polskiego systemu prawnego instytucję zgromadzenia
spontanicznego. Jest to „zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym, nagłym
i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną,
którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia
debaty publicznej”. Tego rodzaju zgromadzenie nie będzie objęte obowiązkiem uprzedniego

złożenia zawiadomienia o zamiarze jego odbycia. Rozwiązanie to stanowi również realizację
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 września 2014r.
Wśród zaproponowanych w nowej regulacji rozwiązań jest także możliwość składania
zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie
do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Odformalizowanie sposobu
składania zawiadomień przyczyni się do przyspieszenia postępowania.
Źródło: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (https://mac.gov.pl)

Zobacz przebieg procesu legislacyjnego:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3518

Uproszczenia w księgowości
dla organizacji pozarządowych
W dniu 23 lipca Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy
o rachunkowości. Od 2016r. organizacje pozarządowe o przychodach do 100 tys. zł
rocznie będą mogły stosować uproszczoną księgowość.
Warunkiem stosowania uproszczonej księgowości przez organizacje pozarządowe
będzie nieprowadzenie działalności gospodarczej i nieposiadanie statusu OPP.
Więcej o http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1644118.html
Zobacz przebieg procesu legislacyjnego:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3352

KONKURSY
Dopalacze kradną życie
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło konkurs dla organizacji pozarządowych
na przygotowanie ogólnopolskich działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących
przeciwdziałania zażywania dopalaczy. Konkurs jest jednym z elementów startującej
dziś kampanii „Dopalacze kradną życie”.

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych podpisany został pakt społeczny przeciwko
dopalaczom. Jego zamierzeniem jest wzmożenie działań profilaktycznych związanych
z
zażywaniem
tych
niebezpiecznych
substancji.
Prócz
zaplanowanych
przez współorganizatorów kampanii działań, MSW chce zachęcić do włączenia się do akcji
organizacje pozarządowe. Ogłoszony został otwarty konkurs na zadanie publiczne
pod nazwą „Dopalacze kradną życie”.
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, prowadzących
działalność pożytku publicznego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego
oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. Organizacja, która wygra konkurs, będzie
odpowiadała za przygotowanie i rozpowszechnienie materiałów informacyjnych dotyczących
symptomów zażycia substancji psychoaktywnych, zasad postępowania dla rodziców
i opiekunów w takich sytuacjach, ale także odpowiedzialności karnej za rozprowadzanie
nielegalnych substancji. Zadaniem kampanii ma być dotarcie do młodzieży – głównie
poprzez media społecznościowe, z których młodzież korzysta najczęściej. Głównym celem
działań ma być promowanie mody na życie bez używek oraz uświadamianie o szkodliwości
zażywania dopalaczy.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na ten cel planuje przeznaczyć 100 tys. złotych.
Oferty można składać do 19 sierpnia 2015 roku. Szczegółowe informacje znajdują się
na stronie: http://www.bip.msw.gov.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert/23635,Otwarty-konkursofert-na-realizacje-zadania-publicznego-quotDopalacze-kradna-zyc.html
Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (https://www.msw.gov.pl/pl)

INFORMACJE Z MIASTA
Nabór do Gorzowskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. ogłosił nabór kandydatów na członków Gorzowskiej
Rady Działalności Pożytku Publicznego na II kadencję
1. Szczegółowe zasady powoływania, organizacji i trybu działania Gorzowskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego określa uchwała Nr LIV/606/2013 Rady Miasta Gorzowa
Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2013r. (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego z dnia 05.09.2013r. pod poz. 1953), zmieniona uchwałą Nr XIII/121/2015 Rady
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 czerwca 2015r. (opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego z dnia 01.07.2015r. pod poz. 1238).

2. W skład Rady wejdzie dziesięciu członków, w tym:
1) dwóch przedstawicieli Rady Miasta Gorzowa Wlkp., wskazanych przez Przewodniczącego
Rady Miasta;
2) dwóch przedstawicieli Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., wskazanych przez Prezydenta
Miasta;
3) sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami pozarządowymi”, wyłonionych zgodnie
z zapisami uchwały Rady Miasta Gorzowa Wlkp., o której mowa w ust. 1.
Termin i tryb zgłaszania kandydatów z ramienia organizacji pozarządowych
1. Kandydatów na członków Rady, przedstawicieli organizacji pozarządowych, należy
zgłaszać
na
formularzu,
dostępnym
na
stronie
internetowej:
http://www.gorzow.pl/przystan/archiwum-aktualnosci/48-miasto/22977-nabor-kandydatowdo-grdpp
2. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:
1)
rekomendacje co najmniej trzech organizacji pozarządowych, działających
na terenie miasta Gorzowa Wlkp., z wyłączeniem organizacji zgłaszającej kandydata;
2) aktualny odpis z rejestru bądź ewidencji lub inny dokument, który potwierdza status
prawny organizacji oraz wskazuje na sposób reprezentacji i osoby właściwe do jej
reprezentacji lub wskazanie prawnie określonego powszechnie dostępnego miejsca
publikacji ww. danych.
3. Każdy z kandydatów do Rady winien być zgłoszony przez co najmniej jedną organizację
pozarządową spośród swoich członków, prowadzącą działalność na terenie miasta Gorzowa
Wlkp. przez okres co najmniej jednego roku.
4. Jedna organizacja pozarządowa nie może zgłosić więcej niż jednego kandydata.
5. Kandydatów na członków Rady można zgłaszać w terminie do 11 września 2015r.
(decyduje data wpływu). Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenia do Rady
Pożytku” na adres:
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji,
ul. Sikorskiego 3-4, Gorzów Wlkp. 66-400
- osobiście (w Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Sikorskiego 3-4) lub drogą pocztową.
7. W ciągu 30 dni od upływu terminu zgłaszania kandydatów na członków Rady,
na stronach internetowych www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/, www.gorzow.pl/przystan
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. opublikowana zostanie lista
zgłoszonych kandydatów oraz ogłoszone zasady oddawania na nich głosów.

Informacji w sprawie powołania Gorzowskiej Rady Pożytku Publicznego udziela:
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
ul. Przemysłowa 53, II piętro, pok. nr 208
Tel. 95 735 55 91.

Generator e-NGO
Miasto Gorzów przystąpiło do ogólnopolskiego projektu „Generator e-NGO”,
realizowanego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA
PARTNER.
Głównym celem projektu jest poprawa warunków do prowadzenia efektywnej
i długofalowej polityki rozwoju lokalnego przez JST w Polsce poprzez zmianę formy realizacji
usług społecznych na kontraktowanie wraz z możliwością oszacowania korzyści
ekonomicznych i społecznych tej zmiany.
W ramach projektu Stowarzyszenie DELTA PARTNER udostępniło internetową
aplikację Generator e-NGO, która służy do kompleksowej obsługi kontraktacji zadań
publicznych za pośrednictwem Internetu realizowanych w oparciu o ustawę
z dnia 24 kwietnia 2013r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Aktualnie trwają prace związane z wdrożeniem i dostosowaniem Generatora e-NGO
do potrzeb Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Docelowo obsługa zadań publicznych zlecanych
do realizacji organizacjom pozarządowym przez poszczególne jednostki organizacyjne
Urzędu Miasta odbywać się będzie poprzez Generator e-NGO. W początkowym okresie
wdrożenia generatora wprowadzone zostaną okresy przejściowe, podczas których
dopuszczalne będzie przygotowywanie i wysyłanie ofert tradycyjnie oraz za pomocą
generatora.
W dniu 10 września br. w sali sesyjnej Urzędu Miasta (przy ul. Sikorskiego 3-4)
o godz. 15.00 planowane jest otwarte spotkanie wdrożeniowe aplikacji Generatore-NGO.

O aplikacji internetowej Generator eNGO
Aplikacja umożliwia składanie ofert na realizację zadania publicznego w formie
elektronicznej. Jej wykorzystanie ma na celu automatyzację procesu zlecania zadań
publicznych, w tym ułatwienie wypełniania i składania ofert przez organizacje pozarządowe
oraz eliminacje błędów formalnych w ofercie. Użytkownicy aplikacji (samorząd i organizacje
pozarządowe) muszą zalogować się do systemu, w którym dostępnych jest kilka paneli,
w tym panel „konkursy”. Po zakończonej procedurze wyboru ofert w otwartym konkursie ofert
jest możliwość automatycznego wygenerowania umowy. Jeśli oferta zostanie wybrana
do realizacji i podpisana zostanie umowa system udostępnia też opcję „sprawozdania”,
dzięki której użytkownicy będą mogli składać elektronicznie sprawozdania z realizacji
wybranego zadania.
Aplikacja zawiera również kalkulator eNGO, który umożliwia samorządom
i organizacjom pozarządowym obliczenie, ile zyskuje lub traci instytucja, która zleca
organizacji pozarządowej wykonanie zadania publicznego.

Konsultacje
wstępnej diagnozy społecznej Gorzowa
do Miejskiego Programu Rewitalizacji 2023+
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji serdecznie zaprasza przedstawicieli
gorzowskich organizacji pozarządowych na spotkanie, które odbędzie się 10 sierpnia 2015r.
o godz. 17.00 w siedzibie Fundacji „AD REM” przy ul. Łokietka 29.
Celem spotkania będzie przedstawienie wstępnej diagnozy społecznej Gorzowa,
będącej kluczowym elementem powstającego Miejskiego Programu Rewitalizacji Gorzów
2023+.
Wsparcie sektora pozarządowego jest niezwykle ważne dla powodzenia
planowanego procesu rewitalizacji, dlatego też zachęcamy do zgłaszania swoich uwag,
spostrzeżeń i propozycji na temat przygotowywanego dokumentu.

INFORMACJE OD ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH
Inicjatywa obywatelska
– Gorzowska Karta Seniora
Gorzowska Fundacja Fabryka Aktywności Młodych (FAM) przygotowała
obywatelski projekt uchwały wprowadzającej w Gorzowie Wielkopolskim Kartę Seniora.
Program Gorzowska Karta Seniora zakłada włączenie miejskich jednostek organizacyjnych
i instytucji kultury oraz firm prywatnych do działań służących poprawie jakości życia
i aktywizacji seniorów. Program jest skierowany do osób, które ukończyły 60 lat.
Dzięki uczestniczeniu w programie seniorzy będą mogli skorzystać z promocji i ofert
przygotowanych przez firmy i instytucje specjalnie z myślą o nich. Każdy mieszkaniec
miasta i osoby przyjezdne, które ukończyły 60 lat, będą mogły przystąpić do programu
bez żadnych warunków wstępnych – wypełniania formularzy czy rejestracji
i skorzystać z atrakcyjnych ofert i rabatów. Udział w programie jest bezpłatny. Seniorzy
będą mogli w prosty sposób skorzystać z ulg i zniżek Programu poprzez okazanie
dokumentu poświadczającego wiek w punktach firm, które włączyły się do Programu.

Głównym celem Programu jest pobudzenie aktywności wśród gorzowskich seniorów
oraz rozwój polityki senioralnej w naszym mieście. Program Gorzowska Karta Seniora jest
elementem polityki społecznej realizowanej przez miasto. Jest programem osłonowym,
zgodnie z art. 17, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
skierowanym do grupy defaworyzowanej jaką są osoby starsze.
Kartę Seniora posiada już wiele miast w Polsce: Tychy, Szczecin, Gdańsk,
Szczecinek, Sochaczew, Poznań, Kołobrzeg, Kluczbork. Chcemy, żeby Gorzów do nich
dołączył.
Aby Karta Seniora odpowiadała na rzeczywiste potrzeby gorzowskich seniorów jej
regulamin konsultowano z organizacjami seniorskimi w Gorzowie – Uniwersytetem III wieku i
Klubem Seniora „Złoty Kłos”. Z seniorami animatorzy FAM rozmawiali również w dniach
26.06-28.06.2015 r. na gorzowskim bulwarze podczas Dni Gorzowa.
Z projektem obywatelskiej uchwały można zapoznać się pod tym linkiem:
http://www.kartaseniora.fam.org.pl/obywatelski-projekt-uchwaly/
Aby złożyć obywatelski projekt uchwały pod obrady Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
konieczne jest zebranie list poparcia pod projektem Uchwały z podpisami co najmniej
400 gorzowian. Inicjatorom akcji udało się zebrać minimalną wymaganą liczbę podpisów,
ale nadal można złożyć swój podpis pod petycją o wprowadzenie w naszym mieście
Gorzowskiej Karty Seniora. Petycję można pobrać klikając w link:
POBIERZ PETYCJĘ
Apelujemy o podpisanie petycji i zachęcanie znajomych, bliskich do podpisania.
Odnośnie odbioru podpisanych list prosimy kontaktować się tel. pod nr 666-882-111.
Zapraszamy również gorzowskie firmy zainteresowane udziałem w programie Karta
Seniora. W zamian za udział w programie organizatorzy gwarantują bezpłatną promocję
w środowiskach senioralnych oraz na stronach internetowych, w mediach i materiałach
promocyjnych. Państwa firma uzyska tytuł „Firmy przyjaznej seniorom”. Państwa produkty
i usługi zostaną zaprezentowane w cyklicznych programach telewizyjnych, które zostaną
wyemitowane w TV TELETOP. Lista firm, które włączą się w projekt będzie dostępna
na stronie internetowej programu, w ulotkach i na plakatach tak, że każdy senior będzie mógł
się z nią zapoznać. „Firmy przyjazne seniorom” otrzymają również samoprzylepne nadruki
do umieszczenia na witrynie wystawowej aby każdy zainteresowany wiedział, że w danym
miejscu po okazaniu dokumentu potwierdzającego wiek może liczyć na korzystne zniżki
i rabaty.
Mariusz Sobkowiak, Fabryka Aktywności Młodych

Nowelizacja ustawy o stowarzyszeniach
Jako Federacja Lubuskich Organizacji Pozarządowych przesłaliśmy do posłów
Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka pismo,
w którym wyrażamy poparcie dla zmian w ustawie o stowarzyszeniach i zwracamy uwagę na
to jak ważne jest, aby ustawa w niezmienionym kształcie przeszła przez wymienione
komisje. Projekt nowelizacji został skierowany do Sejmu 15 grudnia 2014r. Przez ponad pół
roku pracowała nad nim nadzwyczajna podkomisja. 9 lipca przewodniczący podkomisji
skierował efekty tych prac do komisji, od których decyzji zależą dalsze losy projektu.

Nowelizacja ustawy o stowarzyszeniach (nr druku sejmowego 3019) wprowadza
wiele pozytywnych zmian, m.in.: wzmacnia role członków stowarzyszenia, zmniejsza liczbę
osób koniecznych do rejestracji (z 15 osób – jedna z najwyższej wymaganej liczby członków
założycieli w Europie) do 7, wzmacnia stowarzyszenia zwykłe.
Zaznaczamy, że po zmianach w Parlamencie na skutek zbliżających się wyborów
prace nad projektem ustawy nie będą kontynuowane, dlatego wszystkim nam powinno
zależeć na tym, aby udało się przyjąć ten akt prawny w obecnej kadencji, gdyż obecnie
obowiązująca ustawa, która powstała w 1989r. (sic!) nie pasuje do zmieniającej się
rzeczywistości. Wszystkie nasze organizacje członkowskie (ponad 40) wysłały pismo
z apelem o przyjęcie projektu ustawy do posłów z Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
Wszystkie lokalne NGO's w Gorzowie Wlkp. zachęcamy do przesłania pism. Trzeba
posłom przypomnieć, że strona społeczna nie śpi, czuwa i pamięta. Każda organizacja się
liczy.
Mariusz Sobkowiak, Federacja Lubuskich Organizacji Pozarządowych

Gorzowskie i Zielonogórskie NGO’s
ramię w ramię w Federacji
17 lutego 2015 r. Krajowy Rejestr Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze
zarejestrował Federację Lubuskich Organizacji Pozarządowych. Zrzeszający obecnie
ponad 40 organizacji związek stowarzyszeń ma pokazać, że współpraca między Gorzowem
Wielkopolskim a Zieloną Górą na niwie samorządowej jest możliwa. Powstanie Federacji
zainicjowały – Fundacja Fabryka Aktywności Młodych z Gorzowa Wielkopolskiego i
Stowarzyszenie Lubuska Grupa Eksploracyjna „Nadodrze”. Dzięki wieloletniej współpracy
Prezesa FAM Jarosława Marciniaka i Prezesa Stowarzyszenia „Nadodrze” do związku
dołączyło wiele innych fundacji i stowarzyszeń z obu stolic Lubuskiego. Federacja ma, m.in.
reprezentować interesy NGO’s w naszym województwie, działać na rzecz rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego, animować aktywność obywatelską, opiniować akty prawne
dotyczące sfery pozarządowej.
Zapraszamy organizacje pozarządowe z Gorzowa Wielkopolskiego do dołączenia
do FLOP. Razem możemy więcej! By dowiedzieć się więcej zapraszamy na stronę
www.flop.org.pl i Facebooka Federacji https://www.facebook.com/federacjaflop.

Mariusz Sobkowiak, Federacja Lubuskich Organizacji Pozarządowych

