RM. 0050.40.2017
ZARZĄDZENIE NR 249/17
BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
z dnia 03 lipca 2017 r.
w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Na podstawie art. 41e, art. 41f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, poz. 1948 i Dz. U. z 2017 r.
poz. 537) w związku z Uchwałą Nr VI/30/15 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia
30 marca 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji i trybu
działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuję Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego, zwaną dalej Radą Gminną,
w składzie:
1) Jolanta Cimoch – przedstawiciel Towarzystwa Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic;
2) Alina Kaliściak – przedstawiciel Stowarzyszenia „Aktywni”;
3) Dariusz Kochanowski – przedstawiciel Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Czarni”;
4) Helena Kosacka – przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Czarnej Białostockiej;
5) Justyna Matuszewska – przedstawiciel Miejsko-Gminnego Stowarzyszenia Rodzin
Abstynenckich „Jedność”;
6) Aneta Miłosek – przedstawiciel Polskiego Związku Działkowców, Rodzinny Ogród
Działkowy im. Elizy Orzeszkowej w Czarnej Białostockiej;
7) Irena Staniszczak - przedstawiciel Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Razem”;
8) Wioletta Toczko – przedstawiciel Parafii Rzymskokatolickiej pw. Jezusa Miłosiernego;
9) Urszula Taudul – przedstawiciel Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej;
10) Anna Siemienowicz - przedstawiciel Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej;
11) Joanna Maria Kulesa – przedstawiciel Burmistrza Czarnej Białostockiej;
12) Monika Rymarska – przedstawiciel Burmistrza Czarnej Białostockiej;
13) Małgorzata Stasiełuk – przedstawiciel Burmistrza Czarnej Białostockiej;
§ 2. 1. Rada Gminna jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym, do zadań której
należy w szczególności:
1) opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy;
2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań
publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy
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z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 w/w
ustawy;
3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;
4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji
publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy;
5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań
do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,
oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych;
6) praca w komisjach konkursowych powoływanych przez Burmistrza Czarnej Białostockiej
do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy.
2. Termin wyrażenia przez Radę Gminną opinii, o których mowa w ust. 1 wynosi 14
dni od dnia doręczenia odpowiednio projektu programu współpracy oraz projektu strategii
rozwoju gminy. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej
wyrażenia.
§ 3. Rada Gminna współpracuje z Radą Wojewódzką oraz Radą Powiatu na zasadach
partnerstwa i suwerenności stron, w szczególności poprzez wzajemne informowanie się
o kierunkach działań.
§ 4. 1. Rada Gminna rozpoczyna pracę z dniem powołania.
2. Kadencja Rady Gminnej trwa 3 lata.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Jacek Chrulski
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