Informacja ze spotkania organizacji pozarządowych
oraz Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Czarnej Białostockiej
w dniu 19 września 2018 r.
Miejsce spotkania: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej przy ul. Torowej
14 A. Na spotkaniu obecnych było 11 spośród 13 członków Rady, burmistrz Czarnej Białostockiej
Jacek Chrulski, a także prezes TMCZBiO, która jako jedyna osoba odpowiedziała na zaproszenie
skierowane do organizacji z terenu gminy.
Program spotkania:
1. Przedyskutowanie zapisów Programu Współpracy;
2. Sprawa dotycząca powołania Rady Seniorów;
3. Sprawy różne.
Przewodnicząca Wioletta Toczko otwierając spotkanie podziękowała wszystkim członkom
Rady zaangażowanym w przeprowadzenie pikniku organizacji pozarządowych za aktywny udział
oraz sprawną organizację. Następnie zgodnie z porządkiem obrad omówiono program współpracy,
zachęcając do przedyskutowania niektórych zapisów – m.in. zakresu i zasad współpracy samorządu
z organizacjami w przyszłym roku, priorytetowych zadań czy celów. Swoje uwagi dotyczące
projektu programu można wnieść w czasie konsultacji z podmiotami wskazanymi w ustawie o
pożytku publicznym. W trakcie, wywiązała się dyskusja odnośnie przesunięć środków między
pozycjami kosztorysu. Padła też propozycja zorganizowania szkolenia członkom organizacji
pozarządowych dotycząca procedur związanych z konkursem ofert. Taki wniosek został przyjęty.
Członkowie Rady uczestniczący przy ocenie złożonych ofert zauważyli, iż należy dokonać zmian
w karcie oceny merytorycznej i uczulać wnioskodawców, aby jasno wskazywali informacje
dotyczące zasobów rzeczowych czy kadrowych, w tym kompetencji osób realizujących dane
zadanie. Te punkty są przez oferentów pomijane, a przy ocenie merytorycznej to z poszczególnych
zapisów złożonej oferty one wynikają. Często oferenci o tym zapominają, wpisując „nie dotyczy”
lub „0”, a powinni uzupełnić wpisując np. narzędzia, czy materiały własne, które zostaną użyte do
realizacji zadania. Ten błąd powtarzany jest bardzo często, nawet mimo corocznych wezwań do
uzupełnienia. Rozpoczęła się dyskusja odnośnie pobierania opłat od uczestników, czy też
organizowania imprez wyjazdowych przez organizacje. Przepisy są niejasne i bardzo różne
interpretowane. Większość organizacji na dzień dzisiejszy rezygnuje z kilkudniowych wyjazdów i
wycieczek. Obecni stwierdzili, że zamiast ułatwień przepisy są coraz bardziej restrykcyjne i czasem
trudne do spełnienia.
Zebrani wysłuchali informacji o dotychczas podjętych działaniach dotyczących powołania
Rady Seniorów Gminy Czarna Białostocka. W lipcu, w ramach projektu realizowanego przez LGD
Puszcza Knyszyńska „Aktywni seniorzy – partycypacja społeczna osób 60+ w Puszczy
Knyszyńskiej” grupa mieszkańców z naszego miasta uczestniczyła w wizycie studyjnej i spotkaniu
z Suwalską Radą Seniorów. Uczestnicy mogli podejrzeć jak działa Rada i jakimi problemami się
zmierza. W najbliższym czasie w ramach projektu LGD zaplanowano warsztaty w trakcie, których
opracowany zostanie wspólnie projekt statutu Rady Seniorów. Na dzień dzisiejszy w naszej gminie
jest grupa seniorów zainteresowana działaniem w Radzie.
Przewodnicząca Wioletta Toczko podsumowując działania dotyczące powstania Rady Seniorów
przypomniała skład zespołu, który miał zmierzyć się z przygotowaniem projektu uchwały. Ustalono
także, iż zespół zajmie się dopracowaniem zapisów powstałych podczas warsztatów prowadzonych
przez LGD Puszcza Knyszyńska.
W sprawach różnych głos zabrał Burmistrz Jacek Chrulski. Podziękował on za współpracę
i zaangażowanie wszystkim członkom Rady, w szczególności poprzedniej przewodniczącej p.
Alinie Kaliściak i pełniącej obecnie – p. Wioli Toczko, zachęcając wszystkich do dalszej
aktywności społecznej.

