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Żeby robić więcej
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji wsi Glisno powstało w 2007 roku. Działa na 
terenie miejscowości liczącej około 800 mieszkańców, położonej 5 km od Lubniewic. Liczy 

– Naszym głównym celem jest 
rozwój miejscowości, integracja 
mieszkańców poprzez sport, kultu-
rę – wyjaśnia prezes stowarzyszenia 
Bożena Gorczyca-Zapart. – Wła-
śnie zakończyliśmy realizację pro-
jektu ' nansowanego ze środków 
unijnych w ramach działania 7.3, 

dzięki któremu wsparcie uzyskał 
nasz chór – dodaje. 

Stowarzyszenie liczy trzydziestu  
członków. Włącza się w organizację 
cyklicznych imprez, odbywających 
się w Gliśnie, takich jak dziesiąty już 
Festyn Rolniczy, czy piąty Przegląd 
Pieśni Patriotycznych. Dwa razy do 

roku wystawia się na targach rolni-
czych, m.in. sprzedając ciasto. Ma 
pod swoimi skrzydłami harcerzy 
i lokalny chór. – Staramy się brać 
udział również w innych wydarze-
niach. Należymy do Lokalnej Gru-
py Działania, skupiającej pięć gmin 
– mówi B. Gorczyca-Zapart. 

Chęć zdobycia wiedzy była 
główną motywacją zgłoszenia się 
stowarzyszenia do projektu „Po-
daj Dalej”. – Czasami brakuje nam 
doświadczenia. W organizacji dzia-
łają głównie osoby, które są już na 
emeryturach. Młodsi członkowie 
pracują, studiują i nie są aż tak ak-
tywni. Chcielibyśmy skorzystać z 
wiedzy doświadczenia tych, którzy 
już działają – wyjaśnia prezes. 

Członkowie stowarzyszenia mają 
bardzo konkretne marzenie, które 
chcieliby zrealizować. Są to wyjaz-
dy dla korzystających z ich pomocy 
chórzystów i harcerzy. – Chcieliby-
śmy wyjść poza naszą wieś, nawią-
zać nowe kontakty, otworzyć się na 
świat – tłumaczy B. Gorczyca-Za-

Dożynki wiejskie

- Jakie warunki muszą spełniać 

organizacje, żeby być partnerem 

dla samorządu? Czego oczekuje 

samorząd?

Przede wszystkim samorząd ocze-
kuje bardzo jasnych i czytelnych 
zasad współpracy – i tego również 
chciałyby organizacje. Pragniemy 
uporządkowania swojego działania, 
skrupulatności. Dokładnie przeglą-
damy dokumenty i chcemy, żeby 
dokumentacja była dobrze przygo-
towania. Jeśli mamy takie a nie inne 
oczekiwania co do sposobu rozli-
czania dotacji zakładamy, że nie ma 
żadnej taryfy ulgowej. Oczekujemy, 
że organizacje również to zrozu-
mieją. Jeśli mamy współpracować na 
zasadach partnerskich, one również 
mają prawo od nas wymagać - na 
przykład dobrego programu współ-
pracy, zapisania środków w budżecie.

Problemem w samorządach, przy-
najmniej z mojego punktu widzenia 
jest fakt, że jeśli pojawi się wiele or-
ganizacji, chcących aktywnie działać, 
to nie każdą możemy wesprzeć np. w 
postaci lokalu. Dlatego zastanawiam 
się nad stworzeniem Centrum Orga-
nizacji Pozarządowych, zlokalizowa-
nym w dużym obiekcie, na którego 
funkcjonowanie któraś z organizacji 
pozarządowych pozyskałaby pienią-
dze zewnętrzne, pozwalające na pro-

Podczas VI Crossu Lubniewickiego 2011 – 19 czerwca br. Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Glisno prowadziło sprzedaż ciast, wypieków itp. 
podczas Crossu Lubniewickiego. Od lewej: Helena Pisarewicz, Małgorzata Ku-
zajewska Moskwa, Wioletta Kiepura, Zofi a Wierzbińska.

wadzenie tego rodzaju działalności. 
Takie centra działają w Niemczech 
i myślę, że w tym kierunku powin-
niśmy podążać. Organizacje mogą 
przejmować pewne obszary działal-
ności, rozwijać się. 

Na przykład, dziś w gminie Kro-
sno Odrzańskie działalność arty-
styczną zabezpiecza Centrum Ar-
tystyczno-Kulturalne „Zamek”. Nie 
wykluczam możliwości, że moje 
usługi artystyczne będzie prowadziła 
organizacja pozarządowa. Budżet tej 
instytucji to 500-600 tys. zł rocznie, 
a jeżeli organizacja będzie w stanie 
wykonać to za 400 tys. zł, do tego 
przedstawi bogatszą ofertę – dlacze-
go nie. 

- Czy dla miasta ma sens prze-

kazanie zadania tylko pod warun-

kiem, że będzie ono dużo tańsze?

- Tak, musi być taniej, tylko wte-
dy to ma sens. Nie przekażę zadania 
własnego gminy, jeśli mam za to dać 
takie same pieniądze. Nie będę miał 
już na to wpływu, organizacja działa 
według zapisanego projektu, ale na 
własne konto. Ma również możli-
wość robienia innych rzeczy. Nie ma 
sensu oddawania zadania całkowi-
cie, jeśli z tego powodu nie ma być 
oszczędności. Nie można również 
zapominać o odpowiedzialności 
związanej z prowadzeniem tego ro-
dzaju zadań.

- Na czym ona polega?

- Obecnie, żeby móc starać się 
o środki zewnętrzne, należy zare-
jestrować stowarzyszenie w KRS, 
prowadzić pełną księgowość. Nazy-
wając sprawę po imieniu – mamy do 
czynienia ze środkami publicznymi. 
W ich wydawaniu najważniejsza 
jest transparentność. Tu wrócę na 
moment do zagrożeń. Bene' cjent 
otrzymuje pewną kwotę pieniędzy. 
Grantodawca może skontrolować 
faktury, które były związane w wy-
dawaniem tych środków. Pytanie, co 
zrobić, jeśli występuje jakakolwiek 
koligacja między bene' cjentem a 
grantodawcą? Obecnie jedyną in-
stytucją, którą może skontrolować 
stowarzyszenie jest grantodawca. 
Samorząd, czy Urząd Marszałkow-
ski – tylko on zagląda w dokumen-
ty. Nie ma dziś pełnej kontroli nad 
stowarzyszeniami, chyba, że wpłynie 
zawiadomienie o możliwości popeł-
nienia przestępstwa. 

- Czy uważa Pan, że jest potrzeb-

na jeszcze jedna instytucja kontro-

lująca?

- Szukam odpowiedzi na to pyta-
nie. W czasie gdy jeszcze nie byłem 
burmistrzem, w jednym ze stowa-
rzyszeń doszło do nieprawidłowo-
ści, które wykazała dopiero krzyżo-
wa kontrola faktur – okazało się, że 
w ' rmie, która miała je wystawić, 

part. – Młodzi ludzie z naszej wsi 
mają kontakt z miastem, ale wciąż 
brakuje im „otrzaskania”. Żeby po 
wyjeździe do szkoły średniej czy na 
studia, nie czuli się gorsi. 

Od dwóch lat w głowach człon-
ków stowarzyszenia tli się pomysł 
uczynienia z Glisna wsi tematycz-
nej pod hasłem „wieś lawendo-
wa”. – Mamy u nas młodych ludzi 
uzdolnionych w kierunku malar-
stwa, garncarstwa, metaloplastyki, 
pisania wierszy… Na razie nasz 

pomysł „wisi w powietrzu”. Chcie-
libyśmy pokazać mieszkańcom, że 
w ten sposób mogliby promować 
siebie – wyjaśnia B. Gorczyca-Za-
part. Członkowie Stowarzyszenia są 
już po drugim spotkaniu z doradcą, 
którym jest Renata Wcisło. – Do-
wiedziałyśmy się na przykład, w jaki 
sposób możemy pozyskać niedrogą 
stronę internetową. Cieszymy się, 
że możemy korzystać z doświad-
czeń innych – dodaje.  
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brakowało duplikatów. Gdyby nie 
złożone zawiadomienie o możliwo-
ści popełnienia przestępstwa, nigdy 
nie doszłoby do odkrycia tej sytu-
acji. Powiem tak: moimi organami 
nadzorczymi są Komisja Rewizyjna 
Rady Miejskiej, Regionalna Izba 
Obrachunkowa, Najwyższa Izba 
Kontroli, mam również organy kon-
trolne ze strony wojewody. A jeśli 
chodzi o organizacje pozarządowe, 
jest tu pewien problem. Nie chcę ni-
kogo oskarżać, ale i ja wydaję środki 
publiczne, i organizacje. Powinniśmy 
zastanowić się, jak powinien wyglą-
dać prawidłowy nadzór nad wydat-
kowaniem tych pieniędzy. Formalnie 
nad realizacją projektu nikt nie czu-
wa. Faktury i sprawozdania często 
nie oddają rzeczywistości. To jest 
niebezpieczeństwo – jak sprawować 
nadzór nad wydatkowaniem, jeśli 
chcemy dziś większą pulę środków 
wydawać przez organizacje? To 
może kusić. 

- Czy działalność w organizacji 

pozarządowej może być dobrą „od-

skocznią” do polityki?

- Gdy byłem radnym i nie mo-
głem tam „przebić się” z pewnymi 
ideami, pomysłami, postanowiłem z 
grupą entuzjastów założyć organi-
zację pozarządową. Uzyskanie tego 
statusu pozwoliło nam po sięgnięcie 
po środki zewnętrzne i pokazanie, że 
jesteśmy wiarygodni. Zyskałem na 
popularności, organizowaliśmy wie-
le imprez. Skrzyknąłem grupę ludzi 
i nauczyliśmy się razem pracować. 
Celem nas wszystkich było to, żeby 

udały się  przedsięwzięcia, nieważne, 
czy był to 8 is odrzański czy 60-lecie 
para' i. Wszyscy wiedzieliśmy do 
czego zmierzamy, jednoczyliśmy się 
wokół idei. 

Na pewno organizacja pozarządo-
wa uczy systematyzować działania, 
uczy działania projektowego, które 
sprawdza się wszędzie – w samo-
rządzie, polityce, życiu osobistym. 
Jest dobrą „odskocznią”, do polityki 
na pewno również. Z tymi doświad-
czeniami, jakie dzisiaj mam, mogę 
lepiej rozumieć świat. Byłem w sa-
morządzie, czyli w organie uchwa-
łodawczym, potem w organizacji 
pozarządowej, w Sejmie RP - orga-
nie ustawodawczym, ale byłem też 
przedsiębiorcą. Dziś mogę spoglądać 
na wszystko z różnych stron. Jest mi 
dużo łatwiej działać jako samorzą-
dowcowi. Rozumiem, co kryć może 
się za decyzją, żeby np. podnieść 
przedsiębiorcom opłatę o 1 zł za m2 

powierzchni pod działalność gospo-
darczą. Widzę wszystkie aspekty tej 
jednej złotówki. Dużo łatwiej mi się 
rozmawia o tym, jak będziemy two-
rzyli program współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi na następny 
rok. Sam byłem w organizacji, wiem, 
co nam wtedy doskwierało. A będąc 
w Sejmie RP, dowiedziałem się, jak 
jest tworzone prawo i wiem dokład-
nie czego mogę się spodziewać po 
ustawodawcy, a czego się nie docze-
kam. Dzisiaj podchodzę bardzo spo-
kojniej do wielu rzeczy.  

Rozmawiała 

Katarzyna Buchwald-Piotrowska

Dokończenie ze strony 7

Aktywność znaczy też odpowiedzialność
Rozmowa z MARKIEM CEBULĄ, Burmistrzem Krosna Odrzańskiego
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