Informacja ze spotkania
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Czarnej Białostockiej
w dniu 6 listopada 2019 r.
W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej przy ul. Torowej 14 A.
odbyło się spotkanie członków GRDPP. Uczestniczyło w nim 7 spośród 12 członków Rady
oraz przewodnicząca GKRPA Agnieszka Trochim.
Program spotkania:
1. wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy;
2. zaopiniowanie Programu Współpracy na rok 2020;
3. zaopiniowanie projektu uchwały Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 w gminie
Czarna Białostocka;
4. sprawy różne.
Przewodnicząca Rady na wstępie podziękowała wszystkim za udział i sprawną organizację
pikniku integracyjnego organizacji pozarządowych, który odbył się 14 września br. na terenie
Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. E. Orzeszkowej. Członkowie Rady, jako
przedstawiciele stowarzyszeń uczestniczących w pikniku, wyrazili chęć kontynuacji tego typu
spotkań. Przystępując do realizacji porządku obrad zebrani zaproponowali, by zmienić
kolejność i na wstępie omówić Gminny Program Profilaktyki. Obecna na zebraniu
przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
zaprezentowała założenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Czarnej Białostockiej na 2020 rok.
Proponowany Program opiera się na rekomendacjach wskazanych przez Państwową Agencję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przedstawiła źródła finansowania programu oraz
preliminarz wydatków na rok 2020. Na czas obecny wskazana przez skarbnika Gminy kwota
to 163 500,00 zł, która po rozliczeniu roku budżetowego w I kwartale 2020 roku może ulec
zwiększeniu. Środki na finansowanie zadań programu pochodzą z opłat za korzystanie z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W chwili obecnej na terenie naszej Gminy jest
21 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, przy czym o koncesję ubiega się jeszcze jeden
nowy punkt. Przy okazji rozpoczęła się dyskusja dotycząca kontroli i przestrzegania zakazu
sprzedaży wyrobów alkoholowych przed godziną 6 rano oraz po godzinie 22. Przedstawiając
preliminarz wydatków omówiła wzrost kosztów związanych z prowadzeniem i utrzymaniem
świetlic środowiskowych. Od początku roku 2019 świetlice zostały przejęte przez MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej. I właśnie przejęcie
spowodowało, że koszty utrzymania, zakupu energii, wody i kanalizacji zostały także dodane
do prowadzenia świetlic. Pozostałe środki, czyli 100 700,00 zł przeznaczone są m.in. zakup
rekomendowanych programów profilaktycznych realizowanych przez szkoły, prowadzenie
punktu konsultacyjnego, organizację wydarzeń społeczno-kulturalnych, opinie lekarzy
biegłych, dojazdy na terapię, na dotacje celowe w ramach otwartych konkursów ofert na
realizację zadań publicznych oraz szkolenia i konferencje.
Przedstawiając preliminarz wydatków wypracowany przez członków GKRPA dodała, że po
rozliczeniu całego roku budżetowego preliminarz zostanie, jak co roku, uaktualniony.
Uchwała nr 5/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 w gminie Czarna Białostocka uchwała została

podjęta jednogłośnie.Za przyjęciem głosowało 7 członków Rady, przeciw – 0, wstrzymujących
się – 0.
O konsultacjach projektu Programu Współpracy omówiła Małgorzata Stasiełuk. W
wyznaczonym terminie konsultacji tj. do 30 października 2019 r. wpłynęła 1 opinia złożona
przez Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Podlaski w Białymstoku. Po
przedyskutowaniu propozycja, nie zostanie uwzględniona w Programie. Program Współpracy
dotyczy wszystkich organizacji pozarządowych i innych podmiotów wskazanych w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z zasadą uczciwej
konkurencji wszystkie odpowiednio przygotowane podmioty mają równe szanse ubiegania się
o możliwość realizacji zadań publicznych.
W dalszej części omawiania projektu zwrócono uwagę na kwoty wskazane w programie. W
stosunku do roku ubiegłego środki na sport, aktywizację i działalność kulturalną są na
podobnym poziomie. Pomniejszona została kwota z zakresu profilaktyki uzależnień w
związku z przejęciem świetlic przez M-GOPS w Czarnej Białostockiej.
Zdaniem obecnych, po przeanalizowaniu zapisów Programu Współpracy zabrakło w nim
zapisów mówiących o włączeniu Rady Seniorów Gminy Czarna Białostocka jako organu
opiniującego i konsultacyjnego w sprawach dotyczących Seniorów;
Za przyjęciem uchwały nr 6/2019 głosowało 7 członków Rady, przeciw – 0, wstrzymujących
się – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
W sprawach różnych poruszona została kwestia dotycząca szkolenia organizacjom
pozarządowym z zakresu prawidłowego wypełniania obowiązujących nowych wzorów ofert i
sprawozdań. Małgorzata Stasiełuk potwierdziła, iż szkolenie jest aktualne. Wstępnie ustalono
z prowadzącym szkolenie z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku
termin na 26 listopada 2019 r. w Urzędzie Miejskim.
Po potwierdzeniu terminu ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronach, tablicach oraz
przesłane wszystkim organizacjom działającym na terenie naszej gminy.
Na tym spotkanie zakończono.

