Informacja ze spotkania
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Czarnej Białostockiej
w dniu 23 kwietnia 2019 r.
W spotkaniu w Urzędzie Miejskim uczestniczyło 10 spośród 13 członków Gminnej Rady
Działalności Pożytku Publicznego w Czarnej Białostockiej.
Spotkanie prowadziła Przewodnicząca Rady Wioletta Toczko. Zgodnie z programem spotkania
przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów:
1. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy za rok 2018, w tym zadań
z zakresu sportu.
2. Zaopiniowanie przygotowanego projektu uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów
Gminy Czarna Białostocka.
3. W sprawach różnych – piknik integracyjny.
4. Sprawy różne.
Wszyscy członkowie przed posiedzeniem otrzymali do zapoznania się niezbędne materiały
w tym sprawozdania z realizacji Programu Współpracy w roku 2018. Skupiono się głównie nad
aspektem finansowym współpracy. Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych
organizacjom pozarządowym były otwarte konkursy ofert. Na działania wskazane w Programie
Współpracy w roku 2018 ogłoszono 3 otwarte konkursy ofert w wyniku, których wsparcie
finansowe otrzymało 9 organizacji na realizację 16 projektów oraz 4 kluby sportowe na realizację
4 zadań z zakresu sportu. Podpisano 20 umów, z czego 16 umów na realizację zadań publicznych
w ramach konkursów ofert na łączną kwotę 76 010,00 zł oraz 4 umowy z zakresu wspierania sportu,
na kwotę 75 000,00 zł. Zrealizowano wszystkie podpisane umowy, czyli 20.
Na podstawie złożonych sprawozdań w działaniach projektowych wzięło udział około 1263 osób i
wg szacunków PTTK 1000 osób skorzystało z wędrówek oznakowanymi szlakami turystycznymi.
W działaniach sportowych uczestniczyło ponad 400 osób. Komisja ds. weryfikacji dokonała oceny
prawidłowości zrealizowanych zadań publicznych na podstawie złożonych sprawozdań
końcowych. W trzech przypadkach Zleceniobiorcy zwrócili niewykorzystane środki z dotacji tj.
678,33 zł.
Podsumowując - ogólna kwota przeznaczona na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018r.
wyniosła 153 600,00 zł, umowy podpisano na kwotę 151 010,00 zł, a wykorzystana kwota (po
zwrotach środków) – 150 331,67 zł.
Środki finansowe zostały przeznaczone na: zakup artykułów na paczki świąteczne dla dzieci,
nagrody, upominki, artykuły biurowe i piśmiennicze, ulotki i materiały informacyjne, opłaty
startowe, przejazdy na zawody, zakwaterowanie podczas zawodów wyjazdowych, zakup artykułów
spożywczych, rozdrabniacza gałęzi, sprzętu sportowego i zabawek edukacyjnych, opłacenie
prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne, zajęcia sportowe i
dodatkowe edukacyjne dla dzieci, utrzymanie i poprawę oznakowania szlaków turystycznych na
terenie gminy.
W obszarze sportu w roku 2018 realizowane były 4 zadania. Wszystkie złożone sprawozdania
końcowe z realizacji zadań z zakresu sportu, po wyjaśnieniach i poprawkach zostały zatwierdzone,
a dotacje uznane za rozliczone poprawnie.
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy zostało pozytywnie zaopiniowane.
Za przyjęciem uchwały nr 3/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. głosowało 10 członków Rady, przeciw
– 0, wstrzymujących się – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Następnie Rada zajęła się projektem statutu w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Czarna
Białostocka. Nad zapisami projektu statutu pracowali członkowie Rady, a także analizowany był

przez radcę prawnego. Za przyjęciem uchwały nr 4/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie
zaopiniowania projektu uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Czarna Białostocka
głosowało 10 członków Rady, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. Uchwała została podjęta
jednogłośnie po wprowadzeniu wskazanych zmian.
W sprawach różnych poruszono temat organizacji pikniku integracyjnego organizacji
pozarządowych oraz aktywności seniorów, którzy chcą uczestniczyć aktywnie i niejednokrotnie
swoje doświadczenia wykorzystać dzieląc się z innymi, ale nie chcą przyjmować na siebie
organizacji i jakiejkolwiek odpowiedzialności.
Na tym spotkanie zakończono.

