Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Czarna Białostocka
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w 2016 roku.
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na organy administracji
publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami
pozarządowymi. To Program Współpracy określa zasady, zakres i formy współpracy
samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze
pożytku publicznego.
Rada Miejska w Czarnej Białostockiej Uchwałą Nr XIII/75/15 z 16 listopada 2015 r. przyjęła
„Program Współpracy Gminy Czarna Białostocka z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku”, którego celem był rozwój i aktywizacja
społeczności lokalnej. Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia
31 maja każdego roku jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki
sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni oraz opublikować w
Biuletynie Informacji Publicznej. Niniejsze sprawozdanie zostało przygotowane m.in. na
podstawie sprawozdań złożonych przez organizacje z realizacji poszczególnych zadań
publicznych dofinansowanych przez Gminę.
W ewidencji prowadzonej w referacie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Czarnej
Białostockiej na dzień 1 kwietnia 2016 r. na terenie Gminy działały: 4 kluby sportowe tj.
Zeus, Iskra, Czarni, Karate Kyokushin, 10 stowarzyszeń posiadających wpis w Krajowym
Rejestrze Sądowym, Ochotnicza Straż Pożarna oraz 8 oddziałów stowarzyszeń
ogólnopolskich tj. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Oddział Czarna Białostocka,
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Sekcja Czarna Białostocka, Polski Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Czarnej Białostockiej, Polski Związek
Wędkarski Koło Nr 39, Związek Harcerstwa Polskiego (21 Drużyna Harcerska „Arboretum” i
21 Gromada Zuchowa „Leśni Odkrywcy”), Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych Miejsko-Gminne Koło w Czarnej Białostockiej, Związek Sybiraków Koło
Terenowe nr 13 w Czarnej Białostockiej, Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród
Działkowy im. Elizy Orzeszkowej.
Jak wynika z KRS, na terenie Gminy zarejestrowane są 4 fundacje: Partnerstwo na Rzecz
Rozwoju (rejestracja 2010), Fundacja Wspierania Emigracji Pan Tadeusz 2004 (2013),
Fundacja Marszałkowska (2015), Fundacja Obrony Praw Człowieka Lex Nostra (2016).
Dwie organizacje posiadają status organizacji pożytku publicznego (OPP) tj. Stowarzyszenie
Osób Niepełnosprawnych „Razem” od roku 2008 i Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt „As”
od roku 2013.
Współpraca miała charakter finansowy i pozafinansowy.
I.

Współpraca finansowa, to wspieranie realizacji zadań publicznych wraz z
udzieleniem dotacji, realizowana w formie otwartych konkursów ofert dla organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz dofinansowanie zadań z zakresu
wspierania sportu służących realizacji celu publicznego dla klubów sportowych
działających na terenie Czarna Białostocka.
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Żadna z organizacji działających na terenie Gminy Czarna Białostocka nie złożyła
oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem procedury konkursowej w
trybie uproszczonym tzn. małych zleceń na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
II.

Wskaźniki efektywności realizacji Programu Współpracy:

1. Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert – 3
Konkurs ogłoszony Zarządzeniem 97/15 z dnia 25.11.2015 r.
Na realizację zadań w zakresie profilaktyki uzależnień przeznaczone zostały środki publiczne
w wysokości 54 000,00 zł, z czego:
1) prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii zgodnie z Gminnym
Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii – 44 000,00 zł:
2) inne działania w zakresie profilaktyki uzależnień – 10 000,00 zł.
Konkurs ogłoszony Zarządzeniem 107/15 z dnia 31.12.2015 r.
na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki uzależnień – prowadzenie
świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii - przeznaczone środki: 39 600,00 zł.
Konkurs ogłoszony Zarządzeniem 121/16 z dnia 10.02.2016 r.
z zakresu aktywizacji mieszkańców gminy Czarna Białostocka w roku 2016 gdzie wsparciem
finansowym zostały objęte działania w obszarze:
1. Aktywizacji i działań na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem ze
względu na wiek, choroby, kwalifikacje zawodowe – 4 500,00 zł;
2. Działalności kulturalnej, edukacyjnej, prozdrowotnej, ekologicznej na rzecz społeczności
lokalnej – 8 500,00 zł;
oraz
nabór wniosków skierowany do klubów sportowych ogłoszony 31 grudnia 2015 r.
przez Burmistrza Czarnej Białostockiej na podstawie uchwały XV/83/15 z dnia 14 grudnia
2015 r. określajacej warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Czarna Białostocka
w zakresie wspierania rozwoju sportu - kwota wsparcia 65 300,00 zł.
2. Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert:
Złożone oferty zostały ocenione przez komisje konkursowe powołane przez Burmistrza. W
pracach komisji uczestniczyli zgłoszeni przedstawiciele organizacji pozarządowych,
Zleceniodawcy, Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (przy ocenie ofert z zakresu profilaktyki
uzależnień).
I konkurs
We terminie naboru wpłynęły 4 oferty, przy czym na etapie oceny formalnej w przypadku
wszystkich ofert zastosowano procedurę składania uzupełnień:
1) „Nasze Tradycje - szansą na przyszłość” - Stowarzyszenie Kraina Puszczańskich
Tradycji;
2) „Czas wolny spędzam w sposób twórczy - edycja zimowa” - Stowarzyszenie
Społeczno-Oświatowe Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w
Łomży, Oddział w Czarnej Wsi Kościelnej;
3) „Prowadzenie świetlic” - Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej;
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4) „Świąteczny Express” - Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej.
Po ocenie indywidualnej członków komisji 3 oferty nie uzyskały wymaganych 60 pkt. i
zgodnie z regulaminem postępowania komisji zostały odrzucone.
Pozytywną ocenę komisji uzyskała oferta „Świąteczny Express” złożona przez
Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej.
II konkurs
W terminie wpłynęła 1 oferta pn. „Prowadzenie świetlic”, złożona przez Stowarzyszenie
Centrum Aktywności Lokalnej z Czarnej Białostockiej.
III konkurs
We wskazanym terminie wpłynęło 8 ofert:
1) „Nasze Tradycje - szansą na przyszłość” - Stowarzyszenie Kraina Puszczańskich
Tradycji;
2) „Czas wolny spędzam w sposób twórczy – IV edycja” - Stowarzyszenie
Społeczno-Oświatowe Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator”,
Oddział w Czarnej Wsi Kościelnej;
3) „Wolontariat” – Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej;
4) „Śladami Piastów” – Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej;
5) Festiwal Pieśni i Poezji Patriotycznej i Żołnierskiej Osób Niepełnosprawnych
„O Czarną Różę” - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „RAZEM”;
6) Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Gwiazda Betlejemska” Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „RAZEM”;
7) „Warsztaty Twórcze Osób Niepełnosprawnych” - Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych „RAZEM”;
8) „Propagowanie sportu wędkarskiego wśród dzieci i młodzieży. Zagospodarowanie
czasu wolnego” – Polski Związek Wędkarski, Koło nr 39 w Czarnej Białostockiej.
z czego na etapie oceny formalnej w przypadku 5 ofert zastosowano procedurę składania
uzupełnień. W wyniku indywidualnej oceny merytorycznej członków komisji powstała lista
rankingowa projektów. Dwie oferty po wyliczeniu średniej ocen nie uzyskały wymaganych
60 punktów i zgodnie z regulaminem postępowania Komisji zostały odrzucone:
1) „Nasze Tradycje - szansą na przyszłość” - złożona przez Stowarzyszenie Kraina
Puszczańskich Tradycji otrzymała 54,4 pkt.
2) Oferta pt. „Śladami Piastów” złożona przez Centrum Aktywności Lokalnej w Czarnej
Białostockiej otrzymała 2 pkt. Uzasadnienie członków komisji: oferta wpisuje się w obszar z
zakresu profilaktyki uzależnień m.in. z uwagi na opis potrzeb wskazujących na konieczność
realizacji zadania publicznego, charakterystykę zadania, rezultaty.
W trzech otwartych konkursach ofert wpłynęło 13 ofert od 5 uprawnionych podmiotów z
terenu gminy: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "RAZEM", Stowarzyszenie
Centrum Aktywności Lokalnej, Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku Koło
Miejskie nr 39 w Czarnej Białostockiej, Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe Pomocy
Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "EDUKATOR" w Łomży Oddział w Czarnej Wsi
Kościelnej, Stowarzyszenie Kraina Puszczańskich Tradycji.
Nabór wniosków - sport
W terminie naboru wpłynęły 3 wnioski złożone przez 3 kluby sportowe działające na terenie
Czarnej Białostockiej:
1) Gimnazjalny Klub Sportowy „ZEUS” - „Dofinansowanie dojazdów na zawody
sportowe”;
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2) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „CZARNI” - „Wspieranie rozwoju sportu”;
3) Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” - „Starty w zawodach sportowych. Przejazdy na
zawody sportowe”.
Liczba ofert w poszczególnych obszarach zadań:
1) Aktywizacji i działań na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem ze
względu na wiek, choroby, kwalifikacje zawodowe – 5;
2) Działalności kulturalnej, edukacyjnej, prozdrowotnej, ekologicznej na rzecz
społeczności lokalnej – 3;
3) Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii zgodnie z Gminnym
Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii - 2
4) Inne działania w zakresie profilaktyki uzależnień – 3
5) Sport - 3
3. Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego
Burmistrz zaakceptował propozycje podziału środków przedstawione przez poszczególne
komisje konkursowe na realizację 8 ofert i 3 zadań z zakresu sportu.
Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej zrezygnowało z realizacji oferty pn.
„Wolontariat” przed podpisaniem stosownej umowy.
Podpisano 7 umów na realizację zadań publicznych z konkursu ofert na łączną kwotę
50 300,00 zł:
I konkurs
1. Centrum Aktywności Lokalnej – Świąteczny Express – 4 200,00 zł;
II konkurs
1. Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej - Prowadzenie świetlic – 39 600,00 zł;
III konkurs
1. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” – „Festiwal Pieśni i Poezji
Patriotycznej i Żołnierskiej Osób Niepełnosprawnych – O Czarną Różę” – 700,00 zł;
2. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” - „Przegląd Twórczości
Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Gwiazda Betlejemska” – 800,00 zł;
3. Stowarzyszenie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” - „Warsztaty
Twórcze Osób Niepełnosprawnych” - 1 000,00 zł;
4. SS-OPPiN "EDUKATOR" w Łomży oddział w Czarnej Wsi Kościelnej - Czas wolny
spędzam w sposób twórczy – IV edycja – 2 000,00 zł.
5. PZW Okręg w Białymstoku - Koło Miejskie nr 39 w Czarnej Białostockiej Propagowanie sportu wędkarskiego wśród dzieci i młodzieży. Zagospodarowanie
czasu wolnego – 2 000,00 zł;
oraz 3 umowy z zakresu wspierania sportu, na kwotę 65 300,00 zł:
1) „Dofinansowanie dojazdów na zawody sportowe” - Gimnazjalny Klub Sportowy
„ZEUS” - 4 000,00 zł;
2) „Wspieranie rozwoju sportu” - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „CZARNI” –
55 000,00 zł;
3) „Starty w zawodach sportowych. Przejazdy na zawody sportowe” - Uczniowski Klub
Sportowy „ISKRA” – 6 300,00 zł.
4. Liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez
Gminę z przyczyn zależnych od realizatora.
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Wszystkie podpisane umowy zostały zrealizowane.
5. Liczba beneficjentów zrealizowanych zadań:
Na podstawie złożonych sprawozdań w działaniach projektowych z otwartych konkursów
ofert wzięło udział ok. 390 beneficjentów, a w obszarze sportu - około 650 osób.
6. Liczba organizacji pozarządowych podejmujących po raz pierwszy zadania
publiczne w oparciu o dotacje
W roku 2016 jedna organizacja – Kraina Puszczańskich Tradycji przystąpiła po raz pierwszy
do konkursu ofert. Oferta „Nasze Tradycje - szansą na przyszłość” nie otrzymała
dofinansowania ponieważ zaproponowane działania nie wpisywały się w Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
7. Liczba organizacji korzystających z dotacji
W 3 konkursach wsparcie finansowe otrzymały 4 organizacje na realizację 7 projektów oraz
3 kluby sportowe na realizację 3 zadań z zakresu sportu.
8. Liczba zrealizowanych umów w ciągu roku budżetowego, na które udzielono
dotacji
Zrealizowano wszystkie podpisane umowy, czyli 10 umów.
9. Wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach
zadaniowych
Liczba ofert, które zostały wyróżnione dotacją z uwzględnieniem przedziałów:
Dotacja do 2.000 zł
I.
Aktywizacji i działania na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem
ze względu na wiek, choroby, kwalifikacje zawodowe - 4
1) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "RAZEM" - Festiwal Pieśni i Poezji
Patriotycznej i Żołnierskiej Osób Niepełnosprawnych "O Czarną Różę" – 700,00 zł;
2) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "RAZEM" - Przegląd Twórczości
Artystycznej Osób Niepełnosprawnych "Gwiazda Betlejemska" – 800,00 zł;
3) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "RAZEM" - Warsztaty Twórcze Osób
Niepełnosprawnych – 1 000,00zł;
4) Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej - „Wolontariat” – 350,00 zł;
II.
Działalności kulturalnej, edukacyjnej, prozdrowotnej, ekologicznej na rzecz
społeczności lokalnej – 0
III.
Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii zgodnie z Gminnym
Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii - 0
IV.
inne działania w zakresie profilaktyki uzależnień – 0
V. sport - 0
Dotacja powyżej 2.000 zł do 5.000 zł
I.
Aktywizacji i działania na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem
ze względu na wiek, choroby, kwalifikacje zawodowe - 0
II.
Działalności kulturalnej, edukacyjnej, prozdrowotnej, ekologicznej na rzecz
społeczności lokalnej – 2
1) PZW Okręg w Białymstoku - Koło Miejskie nr 39 w Czarnej Białostockiej Propagowanie sportu wędkarskiego wśród dzieci i młodzieży. Zagospodarowanie
czasu wolnego - 2 000,00 zł;
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2) SS-OPPiN "EDUKATOR" w Łomży, Oddział w Czarnej Wsi Kościelnej - Czas
wolny spędzam w sposób twórczy - IV edycja - 2 000,00 zł;
III.
Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii zgodnie z Gminnym
Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii - 0
IV.
inne działania w zakresie profilaktyki uzależnień – 1
1) Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej - Świąteczny Express 4 200,00 zł.
V. sport - 1
1) „Dofinansowanie dojazdów na zawody sportowe” - Gimnazjalny Klub Sportowy
„ZEUS” – 4 000,00 zł;
Dotacja powyżej 5.000 zł do 20.000 zł
I, II, III, IV – 0
V. sport – 1
1) Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” - „Starty w zawodach sportowych. Przejazdy na
zawody sportowe” -– 6 300,00 zł.
Powyżej 20.000 zł
I, II, IV – 0
III.
Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii zgodnie z Gminnym
Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii - 1
1) Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej -„Prowadzenie świetlic”- 39 600,00 zł;
V. sport - 1
1) „Wspieranie rozwoju sportu” - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „CZARNI” –
55 000,00 zł;

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. Wielkość własnego wkładu finansowego organizacji w realizację zadań
publicznych
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem” - „Gwiazda Betlejemska” – wkład
własny - 238,66 zł (8,2%) + 900,00 zł (30,8%) z innych źródeł;
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem” - Warsztaty Twórcze - wkład
własny 991,66 zł (15,3%) + 2 500,00 zł (38,5%) z innych źródeł;
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem” – „O Czarną Różę”– wkład własny
303,66 zł (11%) + 1 000,00 zł (38%) z innych źródeł;
Polski Związek Wędkarski, Koło Miejskie nr 39 - 260,00 zł (8,9%) z innych źródeł;
SS-OPPiN "EDUKATOR" w Łomży, Oddział w Czarnej Wsi Kościelnej – 1 117,46 zł
(24,03%) – środki własne finansowe + 200,00 zł (5,24%) z innych źródeł z tytułu wpłat
i opłat uczestników zadania;
Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej – „Świąteczny Express” – 125,44 zł
(2,24%)
Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej – „Prowadzenie świetlic” – wkład
finansowy 1 757,83 zł, wkład rzeczowy z innych źródeł 2 119,54 zł, czyli 3 877,37 zł
(8,1%)
Gimnazjalny Klub Sportowy „ZEUS” - „Dofinansowanie dojazdów na zawody
sportowe” – 4 zł (0,1%);
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „CZARNI” - „Wspieranie rozwoju sportu” –
25 521,77 zł (31,7%);
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10. Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” - „Starty w zawodach sportowych. Przejazdy na
zawody sportowe” – 1,65 zł (0,03%).
W ramach realizacji zadań publicznych prowadzone były m.in. działania:
- Festiwal Pieśni i Poezji Patriotycznej i Żołnierskiej, Przegląd Twórczości Artystycznej ON
„Gwiazda Betlejemska”, spotkania wigilijne dla dzieci i młodzieży ze świetlic
środowiskowych;
- warsztaty artystyczne osób niepełnosprawnych w Niemczynie,
- zajęcia dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowej i socjoterapeutycznej,
wycieczki, organizowany czas wolny podczas wakacji;
- edukacyjne, aktywizujące i sportowo-rekreacyjne dla różnych grup wiekowych, zajęcia
sportowe z lekkoatletyki, piłki siatkowej, tenisa stołowego.
Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup artykułów na paczki świąteczne dla
dzieci, zakup nagród, upominków, artykułów biurowych, opłaty startowe, przejazdy na
zawody, zakwaterowanie podczas zawodów wyjazdowych, zakup artykułów spożywczych i
sprzętu sportowego, opłacenie prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i
socjoterapeutyczne, sportowe.
Podsumowanie:
Komisja ds. weryfikacji dokonała oceny prawidłowości zrealizowanych zadań publicznych na
podstawie złożonych sprawozdań końcowych. Sprawozdania wpłynęły w wymaganych
terminach. W ramach weryfikacji wzywano do pisemnych wyjaśnień, usunięcia błędów
rachunkowych, dostarczenia dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków. Wnioski
i zalecenia stanowią integralną część oceny sprawozdań.
W jednym przypadku zleceniobiorca dokonał w terminie zwrotu niewykorzystanej dotacji Polski Związek Wędkarski Koło Miejskie nr 39 w Czarnej Białostockiej – 520,00 zł oraz w
jednym przypadku wezwano zleceniobiorcę do zwrotu wskazanej kwoty tj. 1 940,01 zł Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej „Prowadzenie świetlic”.
Ogólna kwota niewykorzystanych środków z dotacji za 2016 rok wynosi 2 810,01 zł,
…czyli na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 r. wykorzystano kwotę 112 789,99 zł
z 115 600,00 zł.
III. Pozafinansowe formy współpracy to:
1. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji;
2. Współpraca w zespołach i grupach roboczych m.in.:
- Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego – spotkania: 27 stycznia, 24 lutego, 6
kwietnia, 1 czerwca, 25 października i 23 listopada 2016 r.;
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
3. Działania prowadzone w referacie organizacyjnym Urzędu Miejskiego:
- baza organizacji pozarządowych. W bazie znajdują się 22 organizacje, w tym 4 kluby
sportowe;
- zamieszczanie na stronie internetowej UM informacji dotyczących działalności pożytku
publicznego m.in. ogłoszeń o konkursach;
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- indywidualne konsultacje i porady dotyczące wypełniania formularzy ofert, ocena
merytoryczna prowadzonych działań;
4. Udostępnienie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej w
zakładce „mapa aktywności organizacji pozarządowych” bazy kontaktów, dokumentów,
formularzy;
5. Możliwość udziału organizacji w spotkaniach, szkoleniach organizowanych przez UM:
- 24 września 2016 r. odbyło się szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
finansowane ze środków Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej. Z zaproszenia
skorzystało 20 osób w tym przedstawiciele 12 stowarzyszeń, członkowie Gminnej Rady
Działalności Pożytku Publicznego oraz przedstawiciele samorządu.
Prowadząca
szkolenie prezes Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych Katarzyna Łotowska
przedstawiała ważne dla organizacji zmiany wynikające z nowelizacji ustaw: o
rachunkowości, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Prawo o
stowarzyszeniach. Omówione zostały szczegółowo nowe, obowiązujące w konkursach
ogłaszanych na realizację zadań publicznych wzory ofert i sprawozdań, regulacje
dotyczące działalności odpłatnej, informacji publicznej, podzlecania zadań czy też tzw.
małych grantów;
- 15 kwietnia 2016 r. odbyło się spotkanie osób aktywnie działających na terenie Gminy
Czarna Białostocka, członków stowarzyszeń, osób z grup nieformalnych, parafii,
spółdzielni mieszkaniowych, które wyróżniły się w pracy na rzecz budowania środowiska
lokalnego, podejmowaniu inicjatyw społecznych służących podnoszeniu jakości życia
mieszkańców oraz troską za sprawy społeczne. Inicjatorami byli: Burmistrz Czarnej
Białostockiej Jacek Chrulski i Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego.
6. Współdziałanie przy organizowanych imprezach gminnych m.in.: Dniach Czarnej
Białostockiej, Spotkaniach Hubertowskich;
7. Możliwość zamieszczania przez organizacje aktualnych informacji na stronie
internetowej, w „Rozmaitościach”;
8. Promocja III sektora podczas kwietniowej sesji Rady Miejskiej poświęconej sprawom
społecznym (prezentowały się stowarzyszenia: Aktywni, Osób Niepełnosprawnych
„Razem”, Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic oraz Gminna Rada
Działalności Pożytku Publicznego).
9. Zorganizowanie z inicjatywy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 25
czerwca 2016 r. pikniku integracyjnego, na którym około 50 osób z 10 organizacji
działających na terenie naszej gminy bawiło się w Domu Kultury. Czas minął na
wzajemnym poznawaniu się, wymianie informacji i zabawie przy muzyce Trio „Akord”.
Były krótkie prezentacje prowadzonych działań i debiuty literackie, i występy zespołowe.
Z krótkim koncertem wystąpił chór „Czarna Jagoda”, w którym śpiewają panie zrzeszone
w PZERiI. Nie zabrakło zabaw integracyjnych, konkursu wiedzy o gminie i działających
organizacjach. Największą wiedzą wykazało się Towarzystwo Miłośników Czarnej
Białostockiej i Okolic, tuż za nim - Polski Związek Działkowców ROD im. Elizy
Orzeszkowej, a na III miejscu - Kraina Puszczańskich Tradycji.
10. Możliwość korzystania z gminnych lokali.
Pomieszczenia są użytkowane bezpłatnie na podstawie umowy użyczenia przez:
- Miejsko-Gminne Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Jedność”,
- Ochotniczą Straż Pożarną,
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Czarnej Białostockiej Klub Seniora „Ikselka”,
- Polski Związek Wędkarski Koło Miejskie Nr 39,
- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem”,
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- Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Miejsko-Gminne Koło
w Czarnej Białostockiej,
- Klub Karate Kyokushin,
- Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Oddz. Czarna Białostocka,
- Stowarzyszenie Przedsiębiorców Miasta i Gminy Czarna Białostocka,
- Stowarzyszenie CAL na prowadzenie działalności statutowej nieodpłatnej korzysta z
lokalu bezpłatnie, natomiast na prowadzenie działalności statutowej odpłatnej, tj.
prowadzenie Klubu Malucha korzysta z lokalu odpłatnie, zgodnie z zasadami określonymi
w zarządzeniu Burmistrza Czarnej Białostockiej Nr 169/16 z 28.07.2016 r.
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