PnrzvnENr I4rnsrn Goyxl
Bt-j\z Gdlnia, AI. Marszalka

gog,

oao/,4\Q,

Pilsudskiego 5z/54

58-66-88-ooo;rfax: 58-62-o9-798; e-mail: umgdynia@gdlnia,pl; www.gdlnia.pl
,(centrala):

Gdynia, dnia 2B listopada 20LB roku

Pan

Ireneusz Trojanowicz
Radny Miasta Gdyni
W odpowiedzi na interpelacjq z dnia 21,.11,.2018 roku w sprawie u?yczenia przestrzeni
w GCOP dla Stowarzyszenia Ruch MiejskiWsp6lna Gdynia informujg, ze;
1) podzielam ocenq realizatora zadania polegajqcego na prowadzeniu GCOP o
politycznym zaangahowaniu ww. stowarzyszenia. Opr6cz obiektywnie jednoznacznych
argument6w przytoczonych jui przez operatora centrum takich jak prezentac)a przez
stowarzyszenie kandydat6w na prezydenta oraz radnych, zaproszenia na konferencje
wyborcze czy prezentacja programu wyborczego doda6 mo2na fakt, i2 6wczesny adres
strony internetowej czy adres poczty elektronicznej Stowarzyszenia Ruch Miejski
Wsp6lna Gdynia jest aktualnie adresem strony internetowej i adresem poczty
elektronicznej Komitetu Wyborczego Wyborc6w Wsp6lna Gdynia;
2) Prezydent Miasta Gdyni nie jest autorem zaloLenia, o kt6re Pan pyta. Przekazanie
prowadzenia GCOP organizacji pozarz4dowej [kiedy5 byto kom6rk4 UM), mialo na celu
scedowanie na III sektor niekt6rych dzialafi i decyzji. Byi to postulat wyraiany przez
przedstawicieli wielu gdyriskich organizacji i zostal przez prezydentazrealizowany. St4d
decyzje, kt6re obecnie podejmowane sE przez operatora nale?y traktowad jako
suwerenne uprawnienie tego podmiotu, w kt6re prezydent moZe ingerowa6 w
sytuacjach w4tpliwych. Jednak taka sytuacja nie ma miejsca w tym przypadku, co
wyja6nilem w pkt 1.
3) Brak jest a2 tak szczeg6*owych regulacji, dotyczEcych karencji, o kt6rE Pan pyta jednak wlaSciwym wydaje siq takie podejScie, Le fakt aktywnego zaangazowania
organizacji pozarz4dowej w ostatnich wyborach Swiadczy o politycznym charakterze
dzialafi organizacji i przypus zczam, 2e taka zasada zostala zastosowa na przez centrum
organizacji pozarzqdowych, Stowarzyszenie SOS Gdynia nie bralo udzialu w wyborach
przynajmniej od B lat, zaS Stowarzyszenie Ruch Miejski Wsp6lna Gdynia bralo aktywny
udzial w dopiero co zakoflczonej kampanii wyborczej - mail z pro|bE o udostgpnienie
sali wyslany zostal jeden dzien po drugiej turze wybor6w samorz4dowych.

Gdytiskie Centrum Organizacji Pozarz4dowych ma pozosta6 miejscem wolnym
od spor6w o charakterze politycznym iokolopolitycznym, st4d odmowy uiyczenia
przestrzeni dla organizacji czy partii politycznych, kt6re w swoim chod czqsciowym, czy
poSrednim dzialaniu bior4 aktywny udzial w wyborach czy procesie wyborczym.
Decyzja operatora o zaproponowaniu takiego punktu w regulaminie niesie w sobie
troskq o miejsce, kt6re kaZdego dnia tqtni zyciem przedstawicieli sektora tak wiele
znacz4cego dla naszego miasta.

i

cefirezy.l enf

l\,'1

iasia

