Wyniki konsultacji projektu „Programu Współpracy na rok 2014”

Zgłaszający: Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic

Lp. Zapis w projekcie Programu Współpracy
Rozdział V Formy współpracy
1.
§ 13. Gmina może współpracować z organizacjami
pozarządowymi w formie pozafinansowej, obejmującej
m.in.:
1) informacyjno-doradczo-organizacyjne działania
polegające na:
a) wymianie informacji i wzajemne informowanie się
o kierunkach prowadzonych działań pomiędzy
organizacjami pozarządowymi a samorządem;
b) konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi
projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych
organizacji;
c) tworzeniu wspólnych grup roboczych i zespołów o
charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz
przedstawicieli właściwych organów
samorządowych – w Gminie takim organem jest
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego
oraz komisje;
d) realizacji wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz
społeczności lokalnej;
e) zawieraniu porozumień dotyczących wspólnej
realizacji zadań i projektów;
f) udzielaniu informacji o istnieniu innych źródeł
finansowania, zwłaszcza pochodzących z sektora
prywatnego, funduszy celowych i fundacji;
g) prowadzeniu i aktualizacji bazy organizacji

Propozycja zapisu

Dodać zapis w § 13. pkt.
1. lit. l
Udzielanie rekomendacji
organizacjom
pozarządowym
współpracującym z
Gminą;

Uzasadnienie

W programie brak
takich zapisów, co
świadczy o
uznaniowości

Opinia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Opinia pozytywna.
Propozycja zapisu przyjęta przez GRDPP
Dodano zapis w § 13. pkt. 1. lit. l.
§ 13 pkt.1 otrzymuje brzmienie:
Gmina może współpracować z organizacjami pozarządowymi w
formie pozafinansowej, obejmującej m.in.:
1) informacyjno-doradczo-organizacyjne działania polegające na:
a) wymianie informacji i wzajemne informowanie się o
kierunkach prowadzonych działań pomiędzy organizacjami
pozarządowymi a samorządem;
b) konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi projektów
aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji;
c) tworzeniu wspólnych grup roboczych i zespołów o
charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli
właściwych organów samorządowych – w Gminie takim
organem jest Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego
oraz komisje;
d) realizacji wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz
społeczności lokalnej;
e) zawieraniu porozumień dotyczących wspólnej realizacji
zadań i projektów;
f) udzielaniu informacji o istnieniu innych źródeł finansowania,
zwłaszcza pochodzących z sektora prywatnego, funduszy
celowych i fundacji;
g) prowadzeniu i aktualizacji bazy organizacji pozarządowych;

pozarządowych;

h) publikacji na stronie internetowej Gminy informacji
ważnych dla organizacji pozarządowych, w tym ogłoszeń o
konkursach;

h) publikacji na stronie internetowej Gminy
informacji ważnych dla organizacji pozarządowych,
w tym ogłoszeń o konkursach;

i) organizowaniu otwartych spotkań pomiędzy organizacjami, a
przedstawicielami Samorządu;

i) organizowaniu otwartych spotkań pomiędzy
organizacjami, a przedstawicielami Samorządu;

j) organizowaniu spotkań, szkoleń, konferencji, narad itp.
skierowanych do organizacji pozarządowych;

j) organizowaniu spotkań, szkoleń, konferencji, narad
itp. skierowanych do organizacji pozarządowych;

k) udzielaniu pomocy merytorycznej, pomocy w nawiązywaniu
kontaktów i współpracy organizacji pozarządowych w skali
regionalnej, ponadregionalnej i międzynarodowej;

k) udzielaniu pomocy merytorycznej, pomocy w
nawiązywaniu kontaktów i współpracy organizacji
pozarządowych w skali regionalnej,
ponadregionalnej i międzynarodowej.

l) Udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym
współpracującym z Gminą.
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3) techniczne działania polegające na:
a) udostępnianiu pomieszczeń, lub użyczaniu sprzętu
teleinformatycznego służącego do realizacji zadań
statutowych;
b) prowadzeniu szkoleń z zakresu wypełniania
wniosków o dotacje, pozyskiwania funduszy;
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Dodać I zapis: § 13. pkt.3.
- Prowadzenie
wyodrębnionej podstrony
internetowej w ramach
strony internetowej
Urzędu poświęconej
tematyce organizacji
pozarządowych, na której
znajdują się informacje
dotyczące współpracy;

Dodać II zapis: § 13.
pkt.3.
- pomoc w uzyskaniu
lokalu na działalność
statutową

Utworzenie
podstrony wesprze
działania organizacji
pozarządowych
poprzez łatwiejszy
dostęp do
dokumentów i
informacji oraz
umożliwi wszystkim
zainteresowanym
zapoznanie się z
działaniami
organizacji i
współpracą z
samorządem.
W programie brak
takich zapisów co
świadczy o
uznaniowości

Opinia pozytywna.
Propozycja dodania I zapisu przyjęta przez GRDPP.

Opinia negatywna.
Propozycja zapisu nie została przyjęta przez Radę,
§ 13. pkt.3 otrzymuje brzmienie:
3) techniczne działania polegające na:
a) udostępnianiu pomieszczeń, lub użyczaniu sprzętu
teleinformatycznego służącego do realizacji zadań statutowych;
b) prowadzeniu szkoleń z zakresu wypełniania wniosków o
dotacje, pozyskiwania funduszy;

c) prowadzenie wyodrębnionej podstrony internetowej w
ramach strony internetowej Urzędu poświęconej tematyce
organizacji pozarządowych, na której znajdują się informacje
dotyczące współpracy.
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Rozdział VI Priorytetowe obszary współpracy
§ 14. Zadaniami w zakresie współpracy finansowej i
pozafinansowej Gminy Czarna Białostocka z
organizacjami pozarządowymi w roku 2014 są:
1) aktywizacja i działania na rzecz osób wykluczonych
lub zagrożonych wykluczeniem ze względu na wiek,
choroby, kwalifikacje zawodowe, w tym w
szczególności obejmujące:
a) działania na rzecz osób niepełnosprawnych w
szczególności: działalność edukacyjna w zakresie
edukacji społecznej, sportowej, turystycznej,
terapeutycznej, kulturalnej, uspołeczniającej i
integrującej środowisko osób niepełnosprawnych;
rozpowszechnianie wszelkich form aktywności
fizycznej dostosowanej do różnego rodzaju
niepełnosprawności; wspieranie działań na rzecz
integracji osób niepełnosprawnych z lokalną
społecznością;
b) działania na rzecz osób w wieku emerytalnym w
szczególności: aktywizacja i stworzenie możliwości
samorealizacji, działalność kulturalna i edukacyjna;
integracja środowisk kombatanckich; integracja
międzypokoleniowa; edukacja ustawiczna osób
starszych;
c) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej
osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
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2) działalność kulturalna, edukacyjna, prozdrowotna,
ekologiczna na rzecz społeczności lokalnej, w tym w
szczególności obejmujące działania z zakresu:
a) ochrony i promocji zdrowia (działalność
profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i

Wprowadzić zapis:
§ 14. pkt.1 lit.b
wyrównywanie szans
osób starszych w dostępie
do kultury, edukacji,
sportu i wypoczynku,

Zapis: działania na
rzecz osób w wieku
emerytalnym w
szczególności:
aktywizacja i
stworzenie
możliwości
samorealizacji,
działalność
kulturalna i
edukacyjna;
integracja środowisk
kombatanckich;
integracja
międzypokoleniowa;
edukacja ustawiczna
osób starszych) wskazuje, że
środowisko samo
powinno stworzyć
sobie warunki do
działania,
aktywizacja własna

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego
zaakceptowała propozycję zapisu.
§ 14. pkt.1 lit.b otrzymuje brzmienie:
b) działania na rzecz osób w wieku emerytalnym w
szczególności:
aktywizacja
i
stworzenie
możliwości
samorealizacji, działalność kulturalna i edukacyjna; integracja
środowisk kombatanckich; integracja międzypokoleniowa;
edukacja ustawiczna osób starszych; wyrównywanie szans osób
starszych w dostępie do kultury, edukacji, sportu i wypoczynku;

jego ochrony; promocja zdrowego stylu życia i
akcentowanie znaczenia zachowań zdrowotnych;
popularyzowanie wiedzy o zachowaniach
zdrowotnych oraz profilaktyce chorób, szczególnie
cywilizacyjnych);
b) edukacji, oświaty i wychowania (działania
wychowawcze i edukacyjne na rzecz dzieci i
młodzieży – kształtowanie postaw patriotycznych,
pielęgnowanie tradycji lokalnych i regionalnych,
rozwijanie aktywności obywatelskiej; wspieranie
działalności wychowawczej poprzez organizację
zajęć świetlicowych, a także organizację innych
aktywnych form spędzania czasu wolnego dla
dzieci i młodzieży; edukacja dzieci i młodzieży w
zakresie nowych technologii, w tym techniki
komputerowej i wiedzy informatycznej, twórczego
myślenia oraz rozbudzanie zainteresowań
naukowych; zajęcia opiekuńczo – wychowawczo dydaktyczne w zakresie wczesnego wspomagania
rozwoju dzieci);
c) turystyki i krajoznawstwa (działania zmierzające do
systemowego oznakowania szlaków, atrakcji
turystycznych, wykonanie materiałów
promocyjnych takich jak katalogi, foldery, ulotki,
stoiska targowe; organizacja i udział w imprezach
kulturalnych i sportowych; promocja produktów
lokalnych, prezentowanie artystycznych i
kulinarnych wyrobów mieszkańców; itp.);
d) wypoczynku dzieci i młodzieży (organizacja czasu
wolnego dzieciom i młodzieży szczególnie w
okresie wakacyjnym i ferii zimowych, itp.);
e) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego (organizacja festiwali, przeglądów i
spektakli teatralnych, muzycznych i filmowych,
organizacja konkursów z zakresu kultury;
organizacja wystaw, koncertów, warsztatów
teatralnych, muzycznych, tanecznych, tańca

Usunąć zapis: w § 14
pkt. 2 lit c.
„działania zmierzające do
systemowego
oznakowania szlaków,
atrakcji turystycznych”

Wyznaczanie i
odnawianie szlaków
turystycznych, w
tym opracowanie
dokumentacji leży w
zakresie
kompetencji
Województwa
Podlaskiego

Opinia negatywna
Propozycja zapisu nie została przyjęta przez Gminną Radę
Działalności Pożytku Publicznego. Zapis w § 14 pkt. 2 lit c.
pozostaje bez zmian.

współczesnego, filmowych, pisarskich, konferencji,
dyskusji i prelekcji; kultywowanie lokalnej tradycji
i ochrona dóbr kultury);
f) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego (edukacja ekologiczna,
w tym na rzecz poszanowania praw zwierząt,
włączanie dzieci i młodzieży do działań o
charakterze proekologicznym; promocja zachowań
proekologicznych przez organizowanie festynów,
spotkań, warsztatów; prowadzenie działań na rzecz
ochrony zwierząt w zakresie programu
zapobiegającego bezdomności zwierząt; itp.);
g) promocji wolontariatu i organizacji imprez
promujących działalność wolontarystyczną;

