Publikacja dystrybuowana jest bezpłatnie.
Zrealizowano przy współudziale
finansowym Gminy Olsztyn
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Aktywne Społeczności Warmii i Mazur
Społeczności, które mają gotowość
do rozwoju i są otwarte na wsparcie
animatora lub animatorki zapraszamy
do udziału w projekcie „Aktywne Społeczności Warmii i Mazur”. Oferujemy
wsparcie animatora/coacha dla 25
społeczności.
Kto może zgłosić swoja społeczność?
Organizacja pozarządowa, dom
kultury, ośrodek pomocy społecznej,
świetlica albo grupa nieformalna,
która w takich działaniach widzi realne
korzyści dla swojej społeczności. Zgłoszenia są przyjmowane do 25 sierpnia
na adres Formularz zgłoszeniowy
na stronie kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1655057.html.
Akademia Rozwoju Lokalnego
Akademia Rozwoju Lokalnego to cykl
5 trzydniowych, bezpłatnych spotkań
warsztatowych, których celem jest
zwiększenie kompetencji uczestników
w zakresie wspierania społeczności
lokalnych w ich rozwoju. Nabór obejmie 15 osób z woj. warmińsko-mazurskiego i będzie trwał do 25 sierpnia.
Zgłoszenia na adres: fas.stowarzyszenie@gmail.com.
Konferencja o dyskryminacji
W Centrum Wdrażania i Promocji
Innowacji przy ul. Jagiellońskiej 91A
w Olsztynie odbędzie się 31 sierpnia
(godz. 11-14) konferencja nt. działań
antydyskryminacyjnych w naszym
województwie. Będzie też można
przystąpić do Wojewódzkiej Sieci Konsultacyjno-Pomocowej Równości Płci.
Zgłoszenia do 27 sierpnia mailem na
adres: fika.olsztyn@gmail.com. Należy
podać imię i nazwisko, reprezentoCd. na str. 2

www.ocop.olsztyn.pl

Nowa ustawa do poprawki?

OKO o petycjach
Kolejna Olsztyńska Kawiarenka Obywatelska (OKO), która odbyła się 28 lipca w Centrum Organizacji Pozarządowych poświęcona była ustawie o petycjach, która wchodzi w życie 6 września (uchwalono ją w lipcu rok temu). Hasło spotkania brzmiało: „Ustawa o petycjach: wyzwanie dla samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych”. Uczestniczyli w nim przedstawiciele samorządów
terytorialnych oraz organizacji pozarządowych z Olsztyna i województwa.
Wprowadzenie do dyskusji przedstawił Tomasz Schimanek z Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie
(na zdjęciu, obok prowadząca spotkanie Monika Falej). Podkreślił, że
ustawa wynika z art. 63 Konstytucji
RP określającego, że każdy ma prawo składać „petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym
lub innej osoby za jej zgodą do
organów władzy publicznej oraz do
organizacji i instytucji społecznych
w związku z wykonywanymi przez
nie zadaniami zleconymi z zakresu
administracji publicznej”. Ustawy
doczekaliśmy się po…17 latach
z inicjatywy Senatu RP! Tomasz
Schimanek przedstawił również
wcześniejsze doświadczenia Senatu
RP w rozpatrywaniu petycji.
W ciągu sześciu lat wpłynęło ponad
tysiąc pism zatytułowanych „petycja”, ale rozpatrywano tylko 118.
Czym jest petycja?
Petycja jest kolejnym mechanizmem (wciąż ich mało!) demokracji bezpośredniej umożliwiającym
wpływ obywateli na proces sprawowania władzy. Przedmiotem petycji
mogą być propozycje podjęcia
konkretnego działania dotyczącego życia zbiorowego lub ochrony
wartości szczególnie cennych dla
społeczeństwa. Zatem mogą to
być wnioski lub postulaty zmiany
obowiązującego prawa lub podjęcia
określonej decyzji.

Fot JJP

VII Kongres Kobiet
VII Kongres Kobiet odbędzie się
w Warszawie (Torwar) 11 i 12 września.
W programie sesje plenarne i panele
zgrupowane m.in. w centrach: zdrowia, edukacji, macierzyństwa (a nawet
rodzicielstwa), przedsiębiorczości i
innowacji, kultury, społeczno-politycznym, zielonym, duchowym i tym na
“f”, czyli feministycznym. O ich wysoki
merytoryczny poziom zadbają m.in. prof.
Magdalena Środa, prof. Monika Płatek,
ministra Małgorzata Fuszara, Henryka
Bochniarz, Ewa Woydyłło-Osiatyńska,
Agnieszka Graff, Barbara Nowacka i
Kazimiera Szczuka. Udział jest bezpłatny,
rejestracja na stronie Kongresu.
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Fot. JJP

Chcą miejskiego roweru
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Wizja Lokalna” zorganizowała
30 lipca debatę nt. perspektywy
wprowadzenia systemu olsztyńskiego roweru miejskiego. Oprócz tego
omawiano kwestie postrzegania ruchu
rowerowego jako środka transportu,
obywatelskich inicjatyw rowerowych
zgłoszonych do OBO, np. Łynostrada,
gminnych inwestycji rowerowych
i współpracy Urzędu Miasta z UWM
w kontekście realizacji przez uniwersytet koncepcji Green University.

Kto ma prawo składać petycję?
Petycje mogą składać – tylko
pisemnie! – zarówno obywatele
(grupy obywateli), jak i osoby
prawne i ich jednostki organizacyjne, w tym organizacje pozarządowe
(stowarzyszenia, fundacje), a także
przedsiębiorcy. Prawo do petycji
mają też cudzoziemcy zamieszkali
w Polsce.
W czyim interesie?
Petycje można składać w interesie
publicznym, swoim własnym lub
innej osoby, ale za jej pisemną zgodą. Petycja jest wolna od opłat.
Adresaci petycji
Adresatami petycji będą wszelkie
organy publiczne: Sejm, Senat,
premier, ministrowie, samorządy
terytorialne (wójt, burmistrz, rada
gminy) i ich jednostki (na przykład

ośrodki pomocy społecznej) oraz
organizacje pozarządowe w zakresie realizacji zadań publicznych.
Petycja nie może być anonimowa,
musi być podpisana!
Jak pisać?
Jak najprościej, bo decyduj treść
petycji, a nie forma. Postulat musi
mieć konkretnego adresata, mającego w swych zadaniach merytoryczną zawartość danej sprawy
i kompetencje do jej załatwienia.
W przeciwnym razie adresat
niekompetentny przesyła ją do
właściwego organu, co o 30 dni wydłuży proces rozpatrywania petycji.
Właściwy adresat ma na to aż trzy
miesiące, w wyjątkowych przypadkach nawet pół roku!
Jerzy Pantak
Dokończenie na str. 4.

Dok. ze str. 1

waną instytucję/organizację, adres,
telefon. Więcej na stronie: http://www.
wmaa.fika.pl/.
Projekt realizowany w ramach
programu Obywatele dla Demokracji
współfinansowanego z Funduszy EOG
i ze środków Samorządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Bezpłatne doradztwo dla NGO
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych oferuje bezpłatną pomoc
przy przygotowaniu ofert konkursowych. Kontakt: ocop.olsztyn@gmail.
com, tel. 503-680-500.
Bezpłatne doradztwo uzyskać można
również w zakresie m.in.: rozliczania
ofert z realizacji zadań publicznych
oraz pisania i rozliczania projektów.
Osoby zajmujące się w organizacji
sprawami księgowymi i finansowymi
zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego doradztwa w OCOP (ul. Tarasa
Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn) we
wtorki godz. 17-18.
Doradztwo jest organizowane przez
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” w ramach projektu „Olsztyńskie
Centrum Organizacji Pozarządowych”
realizowanego przy współudziale finansowym Gminy Olsztyn.
Doradztwo dla NGO
z Gminy Barczewo
Od marca do grudnia 2015 roku odbywa się stałe doradztwo indywidualne
dla organizacji pozarządowych
z gminy Barczewo adekwatne do zdiagnozowanych problemów w ramach
projektu „W kierunku profesjonalizacji
NGO” współfinansowanego ze środków otrzymanych z Gminy Barczewo.
Oferujemy bezpłatną pomoc przy
przygotowaniu ofert konkursowych,
rozliczaniu ofert z realizacji zadań
publicznych oraz pisania i rozliczania
projektów.
Kontakt: sekretariat.ocop@gmail.com,
tel. 515-501-369 lub 503-680-500.
Osoby zajmujące się w organizacji
sprawami księgowymi i finansowymi
zapraszamy mogą skorzystać
z bezpłatnego doradztwa w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych we wtorki godz.18-19. (ul.
Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn)
Wsparcie techniczne i instytucjonalne
Mieszkańców gminy Barczewo oraz
organizacje pozarządowe zachęcamy
także do korzystania z pomieszczeń
OCOP, biblioteczki oraz wypożyczania sprzętu jak np.: namiot, rzutnik,
krzesła, ekran, sztalugi, skarbony do
kwestowania.
Działania realizowane przez Związek
Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”
w ramach projektu „W kierunku
profesjonalizacji” przy współudziale
finansowym Gminy Barczewo
Doradztwo specjalistyczne
w RODM
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej oferuje 28 sierpnia
(piątek) w godz. 9-12 doradztwo
specjalistyczne dla przedsiębiorców
oraz przedstawicieli NGO. Miejsce:
OCOP, ul. Tarasa Szewczenki 1, 10274 Olsztyn.
Cd. na str. 3
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Nasze prezentacje – ludzie i inicjatywy

Zagłosujmy na projekty OBO
Ogłoszono listę projektów, które spełniły wymogi formalne III edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. O tym, który wniosek wygra zdecydują mieszkańcy Olsztyna podczas glosowania
w dniach 12-27 września. Zwycięskie projekty poznamy 5 października.
Wymogi formalne spełniło 29
wniosków ogólnomiejskich
(przedstawiamy je poniżej) oraz
111 osiedlowych. Wnioskodawcy
muszą teraz wypromować swoje
pomysły.
W III edycji OBO do dyspozycji są
3 mln 530 tys. złotych. Na projekt
ogólnomiejski przeznaczony jest
milion złotych, na każde z 23 osiedli po 110 tys. zł.
Wniosek nr 150 – „Rynek Sztuk”,
udostępnienie przestrzeni Starego
Miasta na działalność artystyczną
– 78 tys. zł;
152 – Utworzenie Parku Zacisze
– milion zł;
153 – Uruchomienie procedury ratunkowej dla jeziora Ukiel (Krzywe)
– milion zł;
157 – Aplikacja na urządzenia mobilne: Olsztyn Dzisiaj – 38 tys. zł;
158 – Remont ciągu ulic: Marcina
Kromera i Zyndrama z Maszkowic – milion zł; 159 – Kampania
promocyjna dla Olsztyna Lato 2016
– 755 tys. zł;
160 –Europejski Kongres Architektoniczny Olsztyn 2016 – milion zł;
167 – Rewaloryzacja zabytkowego
Parku Miejskiego w Jakubowie (Parku Jakubowo) etap II – milion zł;
171 –Wymiana kostki brukowej

z nową podsypka na ul. Gałczyńskiego 30 do 50 – 800 tys. zł;
173 – System Samoobsługowych
Wypożyczalni Rowerów Miejskich
– 470 tys. zł;
174 – Rowerowa obwodnica, droga
rowerowa wzdłuż ul. Krasickiego
i ul. Witosa – milion zł;
175 – Remont i wyposażenie
w urządzenia terenów rekreacyjnyco-sportowych na osiedlu Generałów – 928 tys. zł;
177– Łynostrada, aleja pieszo-rowerowa nad rzeką Łyną – milion zł;
178 – Łynostrada, budowa ciągu
rowerowo-pieszego po zachodniej
stronie Łyny i przy ul. Iwaszkiewicza – milion zł;
179 – Andergrant Music Festival
Vol 1. – 220 tys. zł;
181 – Betonowy Skate Park Olsztyn
– 700 tys. do miliona zł;
182 – Budowa fontanny w oczku
wodnym parku Janusza Kusocińskiego – 800 tys. zł;
183 – Scena koncertowa w parku
Kusocińskiego – milion zł;
184 – Zdrowe Olsztynianki. Akcja
szczepień przeciwko wirusowi
brodawczaka ludzkiego (HPV) dotycząca dziewczynek w wieku 9-15
lat – 765400 zł;
185 – Łyńska Trasa Rowerowa od
Parku Centralnego do mostu na

Łynie na os. Brzeziny (ul. Kalinowskiego) – 666 500 zł;
186 – Przewóz starszych i niepełnoprawnych osób w dniu Wszystkich
Świętych na olsztyńskich cmentarzach – 8 tys. zł;		
187 – Da się! W Olsztynie. Wzrost
kompetencji z zakresu przedsiębiorczości i rozwoju osobistego
i sieciowego mieszkańców
– 330340 zł;
189 – Nurkowisko miejskie nad
Jeziorem Ukiel przy ul. Bałtyckiej
– 250 tys. zł;		
190 – Budowa miasteczka ruchu
drogowego oraz placu zabaw przy
SP 34 – milion zł;
193 – Szkółka squasha – 100 tys. zł;
Fot. MP
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194 – Zajęcia ze strzelectwa sportowego dla młodzieży licealnej
– 130 tys. zł;		
196 – Publiczne obserwatorium
mobilności Olsztyna (audyt barier)
– 162 tys. zł;
198 – Bulodrom (do gry w kule)
w Parku Centralnym – 55600 zł;
199 – Psia strefa, miejsce przyjazne
psom – 300 tys. zł.
(Opr. jjp)

Dwubój flisacki w Olsztynie
Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK w Olsztynie zaprasza miłośników dwóch kółek i kajaków na jednodniową wycieczkę rowerowo-kajakową „Dwubój flisacki”, organizowaną 30 sierpnia niedziela).
Impreza ma charakter rekreacyjny i nie wymaga dużego przygotowania kondycyjnego.
W imprezie mogą uczestniczyć
osoby pełnoletnie, osoby niepełnoletnie uczestniczą tylko pod opieka
opiekuna prawnego. Spotkanie
zapisanych uczestników o godz.
9 przed wypożyczalnią sprzętu
sportowego przy ul. Jeziornej 8,
na terenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego Ukiel.
Program: przejazd z CRS „Ukiel”
drogami dla rowerów wzdłuż

jeziora i ulic miasta do Parku
Centralnego (ok. 10 km). Rowery
zostają pod opieką w okolicy Muzeum Nowoczesności. Następnie
uczestnicy udają się autobusem
miejskim linii 36 do pętli Bartąska
(bilety zapewnia organizator). Od
Bartąga spływamy kajakami do
Parku Centralnego.
Po spływie chętni będą mogli
zobaczyć wystawy w Muzeum

Nowoczesności (z przewodnikiem).
Przewidywane zakończenie około
godz.15.
Na imprezę trzeba zapisać się drogą
elektroniczną oraz opłacić wpisowe
w wysokości 10 zł w biurze oddziału PTTK lub przelewem na konto
oddziału: Bank Zachodni 19 1500
1562 1215 6004 7189 0000. (PTTK)
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Święto Wojska Polskiego w Olsztynie
Na placu Konsulatu Polskiego pod
Kolumną Orła Białego zebrała
się grupka żołnierzy w stanie
spoczynku, rezerwistów i kombatantów, by oddać hołd żołnierzom
wszystkich frontów i osobom walczącym o niepodległość oraz odbudowę kraju ze zgliszcz II wojny.
Poczet honorowy ze sztandarem
wystawił ZW ZŻWP. Po krótkim
okolicznościowym wystąpieniu
prezesa ZW ZŻWP płka Romualda Jóźwiaka oraz b. wojewody
i senatora Janusza Lorenza, pod
pomnikiem złożono dwie skromne wiązanki. Przypomnijmy, że
Kolumna Orła Białego stanęła na
placu Konsulatu Polskiego w 2001
r. (po 3 latach budowy, orła dodano
w 2002 r.), m.in. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Olsztyna,
b. wojewody Janusza Lorenza

Fot. Maciej Pantak

Święto Wojska Polskiego w Olsztynie uczcili 15 sierpnia kombatanci i rezerwiści z inicjatywy Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Wiązankę w imieniu ZW ZŻWP w Olsztynie składali: prezes Romuald Jóźwiak,
wiceprezes Wacław Hojszyk i członek prezydium ZW ZŻWP Eugeniusz Grzybowski.

i kombatantów. W następnych
latach postawiono obok szklane tablice z datami historycznych walk,
a u podstaw pomnika wmurowano
tablice upamiętniające m.in. jed-

nostki wojskowe istniejące kiedyś
w Olsztynie, Polaków spod Znaku
Rodła oraz więźniów obozów
koncentracyjnych.
Tekst i zdkęcie JJP

Nowe prawo o zgromadzeniach

Można spontanicznie
Sejm RP przyjął 24 lipca nowy rządowy projekt ustawy – Prawo o zgromadzeniach. Jego celem jest
kompleksowe i spójne uregulowanie zasad i trybu organizowania oraz odbywania zgromadzeń, ze
szczególnym uwzględnieniem standardów konstytucyjnych, a także międzynarodowych. Potrzebny
jeszcze tylko podpis Prezydenta RP.
Nowe prawo o zgromadzeniach ma
zastąpić wielokrotnie nowelizowaną
już Ustawę Prawo o zgromadzeniach
z 5 lipca 1990 r. Zaproponowane
rozwiązania mają stworzyć takie
warunki organizowania i odbywania zgromadzeń, które pozwolą na
pełne i efektywne korzystanie przez
obywateli oraz inne podmioty z konstytucyjnej wolności organizowania
pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Zagwarantują też
m.in. bezpieczeństwo uczestnikom
zgromadzenia i osobom postronnym,
a także zapewnią ochronę porządku
publicznego.
Nowa ustawa przewiduje trzy
sposoby organizacji zgromadzeń
publicznych – zwykły, uproszczony oraz spontaniczny.
Zwykły sposób obejmuje zawiadomienie władz gminy o zamiarze
zorganizowania zgromadzenia. No-

wością jest wprowadzenie sądowej
procedury odwoławczej (do sądu
okręgowego) od decyzji
o zakazie zgromadzeń i o rozwiązaniu zgromadzeń.
Ustawa przewiduje również
uproszczoną formę zgłoszenia
zgromadzenia, co najmniej 2 dni
wcześniej. Zgromadzenie takie nie
może powodować utrudnienia dla
ruchu drogowego, a w szczególności powodować zmiany w jego
organizacji. Nie ma możliwości
zakazania odbycia zgromadzenia
zgłoszonego w tym trybie.
Ustawa wprowadza do polskiego
systemu prawnego nową 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 zawiadomienia o
zamiarze jego odbycia (to efekt
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 września 2014 r.)
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.
Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.
(opr. jjp)
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Bezpłatne porady Fundacji FIKA
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA zaprasza na bezpłatne
porady prawne w środy, a w piątki na
porady prawne i mediacje – w oba dni
w godzinach 11-14. Miejsce: OCOP,
10-274 Olsztyn, ul. Tarasa Szewczenki
1, tel. 505-344-605.

Konkurs Fundacji Tesco Dzieciom
Organizacje pozarządowe mogą wziąć
udział w konkursie grantowym Fundacji Tesco Dzieciom! Pula nagród na 25
projektów – 250 tys. złotych zostanie
przeznaczona na dofinansowanie projektów skierowanych do dzieci
i młodzieży dotyczących walki z marnowaniem żywności. Aplikacje można
składać do 31 sierpnia.
Dokumenty i informacje o konkursie
znajdują się na stronie www.fundacjatesco.pl/spolecznosci-lokalne/program-grantowy-trzecia-edycja.php.
Spółdzielnia Pomysłów
Konkurs „Spółdzielnia pomysłów”
jest kierowany do osób fizycznych oraz stowarzyszeń i fundacji
mających pomysł i chęć dokonania
pozytywnej zmiany w swojej okolicy,
która przyniesie korzyści dla lokalnej
społeczności. Przyjmowanie zgłoszeń
i głosowanie publiczności trwa do 3
września. Więcej na stronie serwisu
internetowego Społecznik 2.0. dostępnego pod adresem internetowym:
www.spolecznik20.pl.
„Europa dla Obywateli” tylko
do 1 września
Do 1 września samorządy i reprezentujące je jednostki i organizacje mogą
składać wnioski o dofinansowanie
europejskich projektów w obszarze
zaangażowania demokratycznego
i obywatelskiego w ramach Komponentu 2. programu „Europa dla
obywateli”, Działanie 2.1. Partnerstwo
miast oraz Działanie 2.2. Sieci miast.
Szczegóły na stronie: www.europadlaobywateli.pl/index.php
(mp, jjp, fm)

„Donosiciel Pozarządowy. Biuletyn
olsztyńskich organizacji”.
Redaguje zespół, redaktor odpowiedzialny
Jerzy Pantak (jpantak@wp.pl). DTP: Lik.
Wydawca: Związek Stowarzyszeń
„Razem w Olsztynie”, Olsztyńskie
Centrum Organizacji Pozarządowych,
ul. Tarasa Szewczenki 1.
Donosiciel Pozarządowy jest wydawany w ramach projektu „Olsztyńskie
Centrum Organizacji Pozarządowych”.
Zrealizowano przy współudziale finansowym Gminy Olsztyn.

Znajdziecie nas w postaci PDF
na stronie www.ocop.olsztyn.pl.
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Nasze prezentacje – ludzie i inicjatywy
Dokończenie ze str.1

Nowa ustawa do poprawki?

OKO o petycjach

Kolejna Olsztyńska Kawiarenka Obywatelska (OKO), która odbyła się 28 lipca w Centrum Organizacji Pozarządowych poświęcona
była ustawie o petycjach, która wchodzi w życie 6 września (uchwalono ją w lipcu rok temu). Hasło spotkania brzmiało: „Ustawa
o petycjach: wyzwanie dla samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych”.

Nowe zadania i obawy
Teraz wszystkie instytucje publiczne, w tym
samorządy i organizacje realizujące zadania
publiczne powinny dostosować swoje statuty
i regulaminy do treści ustawy. A to może
potrwać, więc dyskutanci wykazali kilka
mankamentów ustawy. Np. nie ma sankcji za
nierozpatrzenie petycji. Zatem jak zmobilizować
samorządy do zmiany statutów, regulaminów
oraz postępowania w rozpatrywaniu petycji? Ludzie, np. na wsi wolą bezpośredni, ustny kontakt
z władzą niż pisanie.
Poza tym pytali o słownik pojęć użytych w ustawie: co to jest „skan”? co to jest „odwzorowanie
cyfrowe”, co to jest „strona internetowa”? Czy
chodzi tu o BIP, czy o coś innego? Jak wyegzekwować obowiązek np. posiadania BIP przez
stowarzyszenie? Niektórzy uważali wręcz, że
ustawa nie będzie spełniała swej roli, więc trzeba
będzie złożyć… petycję w sprawie zmiany ustawy o petycji. Niektórzy uznali ustawę z falstart i
pytali, dlaczego tak późno rozpoczęto kampanie
o jej wdrażaniu?
Inni tonowali: poczekajmy z oceną, nowe
narzędzia przywracają równowagę sił, zwłaszcza
jawność działania władzy, to możliwość prawdziwego dialogu.
W dyskusji uczestniczyli m.in. Anna Zofia Ulanowska z Instytutu Nauk Prawnych PAN, Marek
Jurzyński z Fundacji Inicjatyw Prospołecznych
w Olsztynie, Monika Falej z OCOP (prowadząca
OKO), radny Olsztyna Tomasz Głażewski, Bogdan Bachmura ze Stowarzyszenia „Święta Warmia”, Zbigniew Glezman z Grupy Odnowy Wsi
w Ługwałdzie (radny gminy Dywity), Sebastian
Cichocki wójt gminy Iłowo-Osada, Agnieszka
Zabłocka z Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie,
Ewa Domaradzka-Ziarek z Międzynarodowego
Forum Kobiet i portalu Moda na Warmię i Ma-
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Fot JJP

Tomasz Schimanek podkreślił przejrzystość
ustawy, czyli konieczność publikowania treści
petycji i trybu jej załatwiania. Adresat petycji
musi poinformować nadawcę o sposobie jej
rozpatrzenia oraz wszelkie związane z tym informacje (w tym skan petycji) umieszczać na swojej
stronie internetowej. Autora petycji podaje się za
jego zgodą.

zury, Henryk Pach ze stowarzyszenia „Zielona
Dolina Wadąg-Łyna” w Różnowie (gm. Dywity).
Uczestnicy OKO otrzymali foldery informacyjne
i gadżety promujące petycje.
Przypomnijmy, że OKO to inicjatywa na rzecz
rozwoju debaty publicznej poruszająca ważne
dla mieszkańców regionu tematy. Lipcowa
kawiarenka była jedną z inicjatyw realizowanych
z okazji 10-lecia istnienia Związku Stowarzyszeń
„Razem w Olsztynie”. Organizatorem wydarzenia był Związek Stowarzyszeń „Razem
w Olsztynie” we współpracy
z Instytutem Spraw Publicznych. Inicjatywa została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta
Olsztyna.
Spotkanie zorganizowano w ramach kampanii
„PETYCJA -TWOJE PRAWO” prowadzonej
przez Kancelarię Senatu RP wspólnie z Instytutem Spraw Publicznych i Biurem Rzecznika
Praw Obywatelskich.
O Kawiarence informowała TVP Olsztyn
w programach OPINIE
http://olsztyn.tvp.pl/21011369/28715
oraz INFORMACJE http://olsztyn.tvp.
pl/21011394/28715-godz-1830
Jerzy Pantak
Spotkanie jest współfinansowane ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
w ramach projektu Instytutu Spraw Publicznych
„Upowszechnienie wiedzy na temat petycji, jako
instrumentu zwiększającego wpływ obywateli
na decyzje podejmowane przez administrację
publiczną”

