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 2019 roku.
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia Programu Współpracy do 30 listopada roku
poprzedzającego okres obowiązywania programu, realizację zadań sfery publicznej we współpracy
samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku
publicznego.
Rada Miejska w Czarnej Białostockiej Uchwałą Nr II/16/18 z 29 listopada 2018 r. przyjęła „Program
Współpracy w roku 2019 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”. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego 10
grudnia 2018 r. poz. 4967.
Program określał zakres, zasady i formy współpracy. Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy 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 złożonych przez organizacje sprawozdań z realizacji zadań publicznych
dofinansowanych przez Gminę.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi realizowana była w formie finansowej i
pozafinansowej, przez wspieranie organizacji w zakresie rzeczowym, merytorycznym, wzajemną wymianę
doświadczeń i informacji.
Współpraca finansowa, to powierzanie lub wspieranie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych
organizacjom pozarządowym były otwarte konkursy ofert. Na realizację zadań z zakresu wspierania sportu
służących realizacji wskazanych celów publicznych kluby sportowe działające na terenie Gminy mogły
składać wnioski o dofinansowanie działań na podstawie Uchwały Nr XV/83/15 Rady Miejskiej w Czarnej
Białostockiej z dnia 14 grudnia 2015r. (Dz. U. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 4399, określająca warunki i tryb
finansowania zadania własnego Gminy Czarna Białostocka w zakresie wspierania rozwoju sportu).
Większość środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe na 2019 rok przyznana była w trybie otwartych konkursów ofert. Jedna organizacja
realizowała zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie uproszczonym na
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Odbywało się to zgodnie
z procedurą tzw. „małych grantów”, czyli organizacja musiała zrealizować zdanie publiczne w okresie nie
dłuższym niż 90 dni, przy dofinansowaniu nie wyższym niż 10 000 zł. Z tego trybu skorzystała 1 organizacja
- Fundacja „Wolna Wyspa” realizując zadanie „Czas wolny spędzam w sposób twórczy – VII edycja”.
Odbiorcami zadania były dzieci i młodzież w wieku 7-13 lat z terenu gminy Czarna Białostocka, które w
okresie wakacyjnym atrakcyjnie spędziły czas, rozwijały swoje zainteresowania i co najważniejsze –
poznawały zagrożenia jakie niesie ze sobą dzisiejszy świat oraz sposoby radzenia sobie z takimi
trudnościami, przeciwdziałania różnym uzależnieniom. Kwota dofinansowania zadania „Czas wolny
spędzam w sposób twórczy…” - 3 350,00 zł (wartość całego zadania 5 082,47 zł).
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I.

Wskaźniki efektywności realizacji Programu Współpracy:
1.

Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert – 2 oraz 1 nabór wniosków na realizację
zadań z zakresu sportu.

Konkurs I ogłoszony Zarządzeniem 8/18 z dnia 31.12.2018 r.
na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze profilaktyki uzależnień, działań zgodnych z Gminnym
Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Na realizację zadań przeznaczone zostały środki publiczne w wysokości 10 000,00 zł.
Konkurs II ogłoszony Zarządzeniem 17/19 z dnia 17.01.2019 r.
na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu aktywizacji mieszkańców gminy Czarna Białostocka w
roku 2019, gdzie wsparciem finansowym zostały objęte działania w zakresu aktywizacji i działań na rzecz
osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem ze względu na wiek, choroby, kwalifikacje zawodowe
oraz z zakresu działalności kulturalnej, edukacyjnej, prozdrowotnej, ekologicznej na rzecz społeczności
lokalnej.
Na realizację zadań przeznaczone zostały środki publiczne w wysokości 5 600,00 zł.
Nabór wniosków w zakresie wspierania rozwoju sportu
Zgodnie z uchwałą XV/83/15 określającą warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy
Czarna Białostocka w zakresie wspierania rozwoju sportu kluby sportowe działające na terenie Gminy
mogły składać wnioski na działania realizowane w roku 2019 do dn. 30 października 2018 r.
Na realizację zadań z zakresu sportu w roku 2019 przeznaczone zostały środki publiczne w
wysokości 85 000,00 zł.
Na realizację zadań publicznych przeznaczono środki w wysokości 100 600,00 zł
2. Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert:
Konkurs I
- profilaktyka uzależnień – w terminie naboru wpłynęły 4 oferty złożone przez:
1) Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic – „Obóz wędrowny CZWK Expres II edycjapowrót do natury”.
2) Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej - „Gdy pierwsza gwiazda”;
3) Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej - „Nie - dziękuję”;
4) Polski Związek Wędkarski, Okręg w Białymstoku, Koło nr 39 – „Popularyzowanie sportu
wędkarskiego i aktywnego wypoczynku na łonie natury jako alternatywy dla uzależnień”.
Oferta pt. „Nie – dziękuję” złożona przez Centrum Aktywności Lokalnej podczas oceny merytorycznej
członków komisji nie uzyskała koniecznych 60 punktów (48,67pkt.) i nie podlegała dalszej ocenie.
Konkurs II
W obszarach: aktywizacja i działania na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem ze
względu na wiek, choroby, kwalifikacje zawodowe oraz działalność kulturalna, edukacyjna, prozdrowotna,
ekologiczna na rzecz społeczności lokalnej w terminie naboru wpłynęło 5 ofert:
1) „Utrzymanie znakowanych szlaków turystycznych” - PTTK Regionalny Oddział w Białymstoku;
2) „Niesiemy pomoc”- Oddział Rejonowy PZERiI w Czarnej Białostockiej;
3) XVII Przegląd Twórczości Artystycznej ON „Gwiazda Betlejemska” – Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych „RAZEM”;
4) „Warsztaty Twórcze ON” - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „RAZEM”;
5) Festiwal Pieśni i Poezji Patriotycznej i Żołnierskiej ON „O Czarną Różę” - Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych „RAZEM”;
2

W dwóch otwartych konkursach ofert wpłynęło 9 ofert od 6 uprawnionych podmiotów:
1) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "RAZEM" – 3 oferty,
2) Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej – 2 oferty,
3) Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku Koło Miejskie nr 39 w Czarnej Białostockiej
– 1 oferta,
4) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Czarnej Białostockiej – 1 oferta;
5) Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic – 1 oferta,
6) Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego – 1 oferta;
Złożone oferty zostały ocenione przez komisje konkursowe powołane przez Burmistrza. W pracach komisji
uczestniczyli przedstawiciele Zleceniodawcy, Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
(reprezentanci organizacji pozarządowych), oraz przy ocenie ofert z zakresu profilaktyki uzależnień
również Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Nabór wniosków - sport
W terminie naboru wpłynęły 4 wnioski złożone przez 4 kluby sportowe działające na terenie Gminy:
1) „Szkolny Klub Sportowy „Zeus”;
2) „Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „CZARNI”;
3) Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA”;
4) Klub Karate Kyokushin w Czarnej Białostockiej.
3. Liczba ofert w poszczególnych obszarach zadań:
Aktywizacji i działań na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem ze względu na
wiek, choroby, kwalifikacje zawodowe – 4;
II.
Działalności kulturalnej, edukacyjnej, prozdrowotnej, ekologicznej na rzecz społeczności lokalnej
– 1;
III.
Działania w zakresie profilaktyki uzależnień zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 4;
IV.
Sport – 4.
I.

4. Liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych
Burmistrz Czarnej Białostockiej nie w pełnym zakresie zaakceptował propozycje podziału środków
przedstawione przez poszczególne komisje konkursowe. W przypadku oferty „Utrzymanie znakowanych
szlaków turystycznych” złożonej przez PTTK Regionalny Oddział w Białymstoku Burmistrz Czarnej
Białostockiej po otrzymaniu opinii Komisji oceniającej złożone oferty i po weryfikacji instrukcji PTTK
dotyczącej szlaków turystycznych podjął decyzję o braku dofinansowania. Zgodnie z ogłoszeniem
konkursowym - ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz po uzyskaniu od komisji
konkursowej wyników oceny merytorycznej ofert oraz propozycji podziału środków. Zgodnie z zasadami
przyznawania dotacji - od decyzji Burmistrza nie przewiduje się trybu odwoławczego.
Podpisano 12 umów na realizację zadań publicznych, w tym: 4 z zakresu sportu, 1 - „tryb
uproszczony, na łączną kwotę 100 600,00 zł:
Konkurs I
1) Polski Związek Wędkarski, Okręg w Białymstoku, Koło nr 39 w Czarnej Białostockiej – „Popularyzowanie
sportu wędkarskiego i aktywnego wypoczynku na łonie natury jako alternatywy dla uzależnień” –
kwota dotacji 3 450,00 zł;
2) Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic - „Obóz wędrowny CZWK Expres II edycja powrót do natury” – 2 800,00 zł;
3) Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej – „Gdy pierwsza gwiazda” – 1 900,00 zł;
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Konkurs II
1) Festiwal Pieśni i Poezji Patriotycznej i Żołnierskiej ON „O Czarną Różę” - Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych „RAZEM” - kwota dotacji 700,00 zł;
2) Warsztaty Twórcze ON - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” - 1 000,00 zł;
3) XVII Przegląd Twórczości Artystycznej ON „Gwiazda Betlejemska” - Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych „RAZEM” - 800,00 zł;
4) Niesiemy pomoc - Oddział Rejonowy PZERiI w Czarnej Białostockiej - 1 600,00 zł.
oraz 4 umowy z zakresu wspierania sportu, na kwotę 85 000,00 zł:
1) SKS„ZEUS” – „Dofinansowanie dojazdów na zawody sportowe” - 2 500,00 zł;
2) LUKS „CZARNI” „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – 65 000,00 zł;
3) UKS „ISKRA” - „Sportowy styl życia wśród młodzieży” - 8 000,00 zł;
4) Klub Karate „Kyokushin” - „Zajęcia w Klubie Karate „Kyokushin” - 9 500,00 zł.
Tryb uproszczony z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19 a
1) Fundacja Wolna Wyspa – „Czas wolny spędzam w sposób twórczy – VII edycja” – 3 350,00 zł
Zadaniem publicznym są też realizowane na rzecz społeczności lokalnej zadania w ramach
inicjatywy lokalnej. Inicjatywa lokalna uregulowana w ustawie o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie w art. 19b -h jest formą realizacji zadań publicznych jednostki samorządu terytorialnego z
udziałem mieszkańców jako współrealizatorów. Mieszkańcy mogą zgłaszać wnioski na przedsięwzięcia z
zakresu zadań określonych w art. 19b ust. 1 ww. ustawy, deklarując swój udział w realizacji, który może
mieć formę wkładu rzeczowego, finansowego lub pracy społecznej. Tryb i szczegółowe kryteria oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej określa uchwała nr XL/282/18
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej.
W ramach inicjatywy lokalnej w roku 2019 wpłynął jeden wniosek „Wesołe podwórko”, złożony
przez grupę osób zamieszkujących przy ul. Torowej, dotyczący poprawy estetyki i bezpieczeństwa dzieci
korzystających z istniejącego placu zabaw. Zaangażowanie środków finansowych Gminy (zakup
materiałów) w realizację projektu - 4 975,41 zł, przy całkowitym koszcie zadania - 8 575,41 zł.
5. Liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez Gminę
z przyczyn zależnych od realizatora.
Jedna podpisana umowa została niezrealizowana. Oferent tj. Stowarzyszenie Centrum Aktywności
Lokalnej zrezygnował z realizacji zadania po podpisaniu umowy i przekazaniu dotacji; zwrócił środki.
6. Liczba beneficjentów zrealizowanych zadań:
Na podstawie złożonych sprawozdań w działaniach projektowych z otwartych konkursów ofert wzięło
udział około 410 osób. W działaniach sportowych uczestniczyło ponad 350 osób, odnotowano także ponad
600 osobostartów (SKS Zeus i UKS Iskra).
7.

Liczba organizacji pozarządowych podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne
w oparciu o dotacje
Wszystkie organizacje brały udział w poprzednich edycjach konkursów.
8. Liczba organizacji korzystających z dotacji
W 2 konkursach i w trybie pozakonkursowym wsparcie finansowe otrzymało 5 organizacji na realizację 7
projektów oraz 4 kluby sportowe na realizację 4 zadań z zakresu sportu.

9. Liczba zrealizowanych umów w ciągu roku budżetowego, na które udzielono dotacji
Zrealizowano 11 podpisanych umów oraz 1 umowę na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej.
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10. 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) Festiwal Pieśni i Poezji Patriotycznej i Żołnierskiej ON "O Czarną Różę" – Warsztaty Twórcze Osób
Niepełnosprawnych - 700,00 zł;
2) Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych "Gwiazda Betlejemska" - Warsztaty
Twórcze Osób Niepełnosprawnych - 800,00 zł;
3) Warsztaty Twórcze Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "RAZEM"
– 1 000,00 zł;
4) „Niesiemy pomoc” PZERiI – 1 600,00 zł.
II.
Działalności kulturalnej, edukacyjnej, prozdrowotnej, ekologicznej na rzecz społeczności lokalnej
–0
III.
Działania w zakresie profilaktyki uzależnień – 1
1) Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej – „Gdy pierwsza gwiazda” – 1 900,00 zł;
IV.
Sport - 0
Dotacja powyżej 2 000 zł do 5 000 zł
I, II - 0
III. Działania w zakresie profilaktyki uzależnień – 3
1) Polski Związek Wędkarski, Okręg w Białymstoku, Koło nr 39 w Czarnej Białostockiej –
„Popularyzowanie sportu wędkarskiego i aktywnego wypoczynku na łonie natury jako
alternatywy dla uzależnień” – kwota dotacji 3 450,00 zł;
2) Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic - „Obóz wędrowny CZWK Expres II edycja
- powrót do natury” – 2 800,00 zł;
3) Fundacja Wolna Wyspa – „Czas wolny spędzam w sposób twórczy – VII edycja” – 3 350,00 zł
IV. Sport - 1
1) „Dofinansowanie dojazdów na zawody sportowe młodzieży gimnazjalnej” - SKS „ZEUS” –
2 500,00 zł;
Dotacja powyżej 5 000 zł do 20 000 zł
I, II, III - 0,
IV. Sport – 2
1) „Sportowy styl życia” - Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” – 8 000,00 zł;
2) „Zajęcia w Klubie Karate Kyokushin” – Klub Karate Kyokushin w Czarnej Białostockiej– 9 500,00 zł.
Powyżej 20 000 zł
I, II, III – 0
IV. Sport - 1
1) „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „CZARNI” –
65 000,00 zł;
11. Wielkość wkładu finansowego organizacji w realizację zadań publicznych
1. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem” - „Gwiazda Betlejemska” – wkład własny –
249,23 zł + 1000,00 zł z innych źródeł = 1 249,23 zł (60,96% całości zadania);
2. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem” - Warsztaty Twórcze - wkład własny
900,90 zł + 2500,00 zł z innych źródeł = 3400,90 zł (55,29%);
3. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem” – „O Czarną Różę”– wkład własny
313,17 zł + 500,00 zł z innych źródeł = 813,17 zł (39,41%);
4. Polski Związek Wędkarski, Koło Miejskie nr 39 – 600,00 zł (10,71% całości zadania);
5

5. Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic – 1,72 zł (0,03%);
6. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „CZARNI” - „Wspieranie rozwoju sportu” – 30 114,38 zł
(31,66%);
7. Klub Karate „Kyokushin” – 21 121,18 zł (68,98%)
8. Fundacja Wolna Wyspa – 1 732,47 zł (34,09%)
9. PZERiI „Niesiemy pomoc” – 126,8 zł (4,2%),
10. UKS „Iskra” – 33,78 zł (0,42%)
W ramach realizacji zadań publicznych prowadzono m.in.:
Festiwal Pieśni i Poezji Patriotycznej i Żołnierskiej, Przegląd Twórczości Artystycznej ON „Gwiazda
Betlejemska”, warsztaty artystyczne osób niepełnosprawnych w Niemczynie, obóz wędrowny, zajęcia
edukacyjne, aktywizujące i sportowo-rekreacyjne, zajęcia sportowe z lekkoatletyki, piłki siatkowej, nożnej,
tenisa stołowego, organizowany był czas wolny dzieciom i młodzieży podczas wakacji oraz poprawiono
estetykę placu zabaw, tym samym bezpieczeństwo dzieci korzystających z placu zabaw.
Środki finansowe zostały przeznaczone na: nagrody, upominki, artykuły biurowe i plastyczne, opłaty
startowe, przejazdy na zawody, zakup artykułów spożywczych, sprzętu sportowego, opłacenie
prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne, zajęcia sportowe, warsztaty dla
dzieci i młodzieży, zakup materiałów niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej (płyty SBR i kruszywo).
Podsumowanie:
Komisja ds. weryfikacji dokonała oceny prawidłowości zrealizowanych zadań publicznych na podstawie
złożonych sprawozdań końcowych. Wszystkie sprawozdania wpłynęły w wymaganych terminach.
W trakcie weryfikacji wzywano do pisemnych wyjaśnień, usunięcia błędów rachunkowych, dostarczenia
dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków. Wnioski i zalecenia stanowią integralną część
oceny sprawozdań.
Ogólna kwota przeznaczona na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r. wyniosła
100 600,00 zł, + 50 000,00 zł za zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej. Umowy podpisano na
kwotę 100 600,00 zł, + 5 000,00 zł (inicjatywa lokalna), a wykorzystana (po zwrocie środków SCAL) –
98 700,00 zł + 4 975,4 zł (inicjatywa lokalna).

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: 20 marca, 23 kwietnia, 9 maja, 6 i 19
września, 6 listopada;
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 6-osobowy zespół składający się z przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie
gminy, organu stanowiącego i organu wykonawczego przygotował projekt uchwały dotyczący trybu
wyboru i powołania członków Rady Seniorów Gminy Czarna Białostocka oraz zasad jej działania.
3. Piknik integracyjny organizacji pozarządowych zorganizowany z inicjatywy GRDPP – 14 września 2019
r. Uczestniczyło w nim ponad 60 osób z różnych organizacji działających na terenie gminy oraz
przedstawiciele organu stanowiącego i wykonawczego.
4. Działania prowadzone w referacie organizacyjnym Urzędu Miejskiego:
- przekazywanie drogą elektroniczną informacji o konkursach, zaproszeń do udziału w szkoleniach,
spotkaniach organizacjom z dostępnej gminnej bazy ngo;
- zamieszczanie na stronie internetowej UM informacji dotyczących działalności pożytku publicznego
m.in. ogłoszeń o konkursach, wydarzeniach;
- indywidualne konsultacje dotyczące wypełniania formularzy składanych w konkursach ofert;
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5. Udostępnienie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej w zakładce „mapa
aktywności organizacji pozarządowych” bazy kontaktów, dokumentów, formularzy.
W ewidencji prowadzonej w referacie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej
na dzień 5 marca 2020 r. na terenie Gminy działały: 4 kluby sportowe tj. SKS „Zeus”, UKS „Iskra”, LUKS
„Czarni”, Klub Karate Kyokushin, 10 organizacji posiadających wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym
(SOZ As, CAL, Aktywni, TMCZBiO, Majstrownia, MGSRA Jedność, Krok po kroku, Kraina Puszczańskich
Tradycji, SON Razem, Stowarzyszenie Przedsiębiorców), Ochotnicza Straż Pożarna (7 – Czarna
Białostocka, Czarna Wieś Kościelna, Łapczyn, Brzozówka Ziemiańska, Oleszkowo, Wólka Ratowiecka,
Zdroje) oraz 9 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 Rejonowy w Czarnej Białostockiej, Polski
Związek Wędkarski Koło Nr 39, Związek Harcerstwa Polskiego 21 Gromada Zuchowa, 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, SS-OPPiN „Edukator”.
Jak wynika z KRS, na terenie Gminy zarejestrowanych jest 5 fundacji: Partnerstwo na Rzecz
Rozwoju (rejestracja 2010), Wspierania Emigracji Pan Tadeusz 2004 (2013), Marszałkowska (2015),
Obrony Praw Człowieka Lex Nostra (2016) i Wolna Wyspa (2017).
Trzy organizacje z terenu Gminy posiadają status organizacji pożytku publicznego (OPP) tj.
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem” od roku 2008, Stowarzyszenie Obrońców
Zwierząt „As” od roku 2013 i Centrum Aktywności Lokalnej od końca czerwca 2018 roku. Aktywność
organizacji jest różna.
6. Możliwość promowania przez organizacje swoich działań, w tym zamieszczania informacji na stronie
internetowej, w „Rozmaitościach”.
7. Możliwość udziału organizacji w spotkaniach, szkoleniach organizowanych przez UM:
- 26 listopada odbyło się szkolenie na temat: „Nowe wzory ofert konkursowych, umów i sprawozdań”,
które poprowadziła Agnieszka Olender z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w
Białymstoku. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym
członkowie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego i samorządu.
8. Współpraca przy organizowanych imprezach gminnych m.in.: Dniach Czarnej Białostockiej,
Spotkaniach Hubertowskich – SOZ „As”, Stowarzyszenie Twórców „Majstrownia”, PZW Koło Miejskie
nr 39 Czarna Białostocka;
9. Przekazywanie dostępnych gadżetów i materiałów promocyjnych organizacjom biorącym udział w
wyjazdach edukacyjnych, wizytach studyjnych czy konkursach;
10. Jak co roku radni mogli zapoznać się także z aktualnymi działaniami prowadzonymi przez organizacje
pozarządowe z terenu naszej gminy. O swoich działaniach, podczas VIII sesji Rady Miejskiej 9 maja
2019 roku opowiadały: Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt „As”, Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Czarnej Białostockiej oraz Miejsko-Gminne
Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Jedność”.
11. 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”,
- Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Miejsko-Gminne Koło
w Czarnej Białostockiej,
- Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Oddz. Czarna Białostocka,
- Stowarzyszenie Przedsiębiorców Miasta i Gminy Czarna Białostocka,
- Stowarzyszenie „Aktywni”,
7

- Stowarzyszenie Twórców „Majstrownia”,
- Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt „AS”,
Stowarzyszenie CAL na prowadzenie działalności statutowej odpłatnej, tj. prowadzenie Klubu
Malucha korzysta z lokalu odpłatnie, zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniach Burmistrza
Czarnej Białostockiej Nr 169/16 z 28.07.2016 r. oraz Nr 350/18 z 2.07.2016 r.

Burmistrz Czarnej Białostockiej
Jacek Chrulski
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