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„SENIOR - AKTYWNY OBYWATEL PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ”
Od lipca do grudnia br. czter-

dziestu seniorów z gmin: Czarna 
Białostocka, Gródek, Wasilków 
uczestniczy w projekcie „SENIOR 
– AKTYWNY OBYWATEL PUSZCZY 
KNYSZYŃSKIEJ”, realizowanym 
przez LGD Puszcza Knyszyńska.

W ramach projektu zrealizowa-
no m.in. cykl warsztatów aktywi-
zujących; warsztaty praktyczne; 
wizytę studyjną w Łapach, w ra-
mach której uczestnicy projektu 
uczestniczyli w posiedzeniu Rady 
Seniorów oraz wyjazd studyjny do 
Gdyni, w trakcie którego uczestnicy 
zapoznali się m.in. z projektami re-
alizowanymi przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej. 

Zagadnienia, które w szczególny 
sposób zainteresowały uczestników 
projektu „SENIOR - AKTYWNY OBY-
WATEL PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ” to: 
gminna rada seniorów; budżet oby-
watelski; seniorzy w NGO i Radzie 
Działalności Pożytku Publicznego. 

Rada Seniorów: ustawą z dnia 
11 października 2013 r. o zmianie 
ustawy o samorządzie gminnym 
została wprowadzona możliwość 
tworzenia w gminach tzw. gmin-
nych rad seniorów. Ciało to tworzy 
rada gminy z własnej inicjatywy, 
lub na wniosek zainteresowanych 
środowisk. W jej skład mogą wcho-

dzić przedstawiciele osób starszych 
i przedstawiciele lokalnych pod-
miotów działających na rzecz osób 
starszych (np. organizacji pozarzą-
dowych, uniwersytetów trzeciego 
wieku).  Rada Seniorów nie ma 
kompetencji decyzyjnych, jednak 
spełnia trzy ważne funkcje: konsul-
tacyjną, doradczą oraz inicjatywną.

Budżet obywatelski to wydzielo-
na część budżetu miasta czy gminy, 
której wydatkowanie jest przed-
miotem głosowania mieszkańców. 
Mogą oni zgłaszać, a następnie wy-
bierać projekty, które według nich 
są ważne dla jakości ich życia. To 
mieszkańcy corocznie zgłaszają róż-
norodne inicjatywy i cele w zależno-
ści od swoich potrzeb (np. remont 
ulicy, budowa ścieżki rowerowej, 
budowa placu zabaw, utworzenie 
siłowni zewnętrznej), spośród któ-
rych poprzez głosowanie obywateli, 
wybierane są projekty do realizacji. 
Każda gmina ustala własne zasady 
funkcjonowania budżetu obywatel-
skiego. Różna może być jego wy-
sokość oraz rodzaj przedsięwzięć 
możliwych do zgłoszenia przez oby-
wateli. Jeżeli radni w gminie jeszcze 
nie wprowadzili regulacji w spra-
wie budżetu obywatelskiego, moż-
na wystąpić do nich z wnioskiem 
o podjęcie takiej uchwały.

Aktywnie działać i włączać się 
we współdecydowanie o istot-
nych sprawach dla społeczno-
ści lokalnej można również po-
przez działanie w organizacjach 
pozarządowych (np. fundacjach, 
stowarzyszeniach). Na wniosek 
organizacji pozarządowych prowa-
dzących działalność na terenie gmi-
ny lub powiatu organ wykonawczy 
właściwej jednostki samorządu 
terytorialnego może utworzyć od-
powiednio gminną lub powiato-
wą radę działalności pożytku pub-
licznego. Jest to ciało doradcze, 
którego rolą jest konsultowanie 
i opiniowanie dokumentów dla po-
trzeb organu jednostki administra-
cji publicznej, przy której taka rada 
działa. Niestety jest to mechanizm 
wykorzystywany w Polsce w bardzo 
znikomym stopniu.

Projekt SENIOR – AKTYWNY OBY-
WATEL PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ 
współfinansowany ze środków Mi-
nisterstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach Rządowego 
Programu na rzecz Aktywności  Spo-
łecznej Osób Starszych na lata 2014-
2020, realizowany jest od lipca do 
grudnia 2016 r. przez Lokalną Grupę 
Działania - Puszcza Knyszyńska. 
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