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Rada Miasta i Gminy Czerniejewo
ul. Poznańska 8
62-250 Czerniejewo

Monit

Prosimy po raz kolejny o zajęcie oficjalnego stanowiska, poprzez udzielenie odpowiedzi na 
nasze pismo z dnia 3 lutego 2014 r. (w załączeniu)

W dniu 30 kwietnia 2014 r. otrzymaliśmy do wiadomości informację, iż Rada skierowała po 
trzech miesiącach, zapytanie w niniejszej sprawie do Burmistrza.
Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy od Rady Miasta żadnego pisemnego stanowiska.
Wcześniejsze  komentarze  Burmistrza,  dotyczące  faktu  administrowania  przez  niego  stroną 
internetową nie stanowią merytorycznego rozwiązania problemu.

My już wiemy, że Burmistrz Danuta Grychowska nie będzie promować Stowarzyszeń, 
nawet przez umieszczenie ich danych  na stronie internetowej Gminy Czerniejewo.
Nie, bo nie. Być może są to zasady wyniesione jeszcze z piaskownicy.

Wiemy także,  że Radni są bezradni,  pozwalając na jawne ignorowanie przez Burmistrza 
założeń  podjętej  przez  nich  samych  uchwały  Rady  nr  XXXVII/247/13  w  sprawie  „Programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi”. 
Chęci  Radnych są wielkie,  lecz  ostrożność podpowiada,  że lepiej  jest  „nie  wychylać  się  przed 
szereg”,  bo można coś stracić,  narażając się wszechobecnej  Burmistrz,  której  palec wskazujący 
może wyłącznie pogrozić.

Powyższą tezę uzasadniają ostatnie fakty dotyczące nieformalnych zależności personalnych 
w Gminie Czerniejewo, do których ujawnienia przyczyniło się nasze Stowarzyszenie.
Prosimy ponownie o wskazanie sposobu pozwalającego na realizację celów programu zawartego w 
uchwale Rady Miasta nr XXXVII/247/13, a w szczególności:

– „kształtowania  współpracy  z  organizacjami  na  zasadach:  pomocniczości,  partnerstwa  i  
jawności.”

– „umacnianie partnerstwa między Gminą, a organizacjami pozarządowymi”
– „promocja organizacji pozarządowych”

Jeśli Rada Miasta i Gminy wprowadza w życie akty stanowiące prawo lokalne, zatwierdza 
uchwałami  programy  kształtujące  zasady  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi,  to 
obowiązkiem Rady Miasta jest stworzenie warunków umożliwiających realizację tych założeń.

Naszym zdaniem, prawie pięć miesięcy, które upłynęło od złożenia naszego pisma, powinno 
wystarczyć Radzie Miasta na zajęcie stanowiska.

Z poważaniem

Przedstawiciel Stowarzyszenia


