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Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
Pan Tadeusz Szymanek
ul. Poznańska 8
62-250 Czerniejewo

Uprzejmie prosimy o podjęcie zdecydowanych działań w poniższej sprawie.
W  ostatnim  czasie  na  stronie  internetowej  Gminy  Czerniejewo  w  zakładce 

„Stowarzyszenia” przestały działać przekierowania na strony internetowe poszczególnych 
stowarzyszeń.  Obecnie  istnieje  tam  wyłącznie  ich  spis  zawierający  nazwy,  bez 
jakichkolwiek danych kontaktowych.

Rada Miasta  podjęła  w dniu  27  listopada 2013 r.  uchwałę  nr  XXXVII/247/13 w 
zakresie  współpracy  Gminy  Czerniejewo  z  organizacjami  pozarządowymi,  której 
załącznikiem jest ambitny program. 
Stowarzyszenia i ich działalność wpisują się w zakres art. 3 ust. 1 pkt. 2   ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wykonanie  uchwały  powierzono  Burmistrzowi,  co  już  czyni  dezaktywując  „linki” 
przekierowujące  społeczeństwo  na  strony  internetowe  organizacji,  których  działania 
Gmina zamierza wspierać.

Program  współpracy,  już  na  wstępie  podkreśla  duże  znaczenie  inicjatyw 
społecznych. Jednym z celów programu jest „promocja organizacji pozarządowych” (patrz:  
cele szczegółowe pkt. „d” ; działania informacyjne „publikowanie informacji na stronach  
internetowych Gminy”  i  „promocja organizacji pozarządowych” - VI formy współpracy pkt.  
16 lit. a i d;  ).

Trudno  się  nie  zgodzić  z  tym,  że  dezaktywacja  linków  do  stron  internetowych 
Stowarzyszeń  jest  zaprzeczeniem  założeń  uchwalonego  programu  i  ograniczeniem 
dostępu społeczeństwa do organizacji pozarządowych jako czynnika społecznego.

W związku z zastaną sytuacją wnioskujemy, aby na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Czerniejewa, w zakładce „Stowarzyszenia” znalazły się przejrzyście zredagowane 
następujące informacje dotyczące wszystkich działających Stowarzyszeń:

1. Nazwa organizacji.
2. Dane adresowe (pocztowe) organizacji.
3. Adres do kontaktu elektronicznego z organizacją (e-mail).
4. Dane do kontaktu telefonicznego z reprezentantem organizacji.
5. Adres  strony  internetowej  organizacji  (jeśli  istnieje),  z  aktywnym  linkiem 

przekierowującym na stronę internetową organizacji. 

Nasz wniosek jest zgodny z ideą zainicjowaną przez Radę Miasta i Gminy Czerniejewo w 
podjętej uchwale nr   XXXVII/247/13 z dnia 27 listopada 2013 r.

Prosimy o pozytywne załatwienie niniejszego wniosku oraz zwrotną informację w 
sprawie.

Z poważaniem
Przedstawiciel Stowarzyszenia


