Informacja ze spotkania
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Czarnej Białostockiej
w dniu 11 marca 2020 r.
Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej.
Na spotkaniu obecnych było 10, spośród 12 członków Rady co stanowiło quorum do podjęcia
wiążących decyzji i uchwał.
Zgodnie z planem spotkania członkowie Rady po zapoznaniu się z zaktualizowanym
programem, którego celem jest ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych,
zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno
żyjącym kotom przebywającym w granicach administracyjnych Gminy Czarna Białostocka
zaopiniowali pozytywnie Program (Uchwała nr 1/2020 - podjęta jednogłośnie. Za przyjęciem
uchwały głosowało 10 członków Rady, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0). W tegorocznym
programie pozytywnie zaopiniowanym przez powiatowego lekarza weterynarza na realizację
zadań wskazanych w programie Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania
Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Czarna Białostocka samorząd przeznaczył z budżetu
środki w wysokości 83 000,00 zł brutto, w tym: na odławianie i zapewnianie schronienia
bezdomnym zwierzętom, czasową opiekę w „Azylu”, opiekę weterynaryjną, sterylizację oraz
kastrację zwierząt i opiekę nad wolno żyjącymi kotami. W stosunku do roku ubiegłego
całkowita kwota wzrosła o 3 000,00 zł. Wszelkie zapytania i wątpliwości dotyczące programu
wyjaśniał pracownik Urzędu merytorycznie odpowiedzialny za jego realizację.
Z tematem ograniczania ilości zwierząt wiązał się także przedstawiony do
zaopiniowania Regulamin sterylizacji i kastracji właścicielskich zwierząt domowych
finansowany z Budżetu Obywatelskiego Gminy Czarna Białostocka na rok 2020. Działania
zaproponowane w programie ograniczą nieplanowane rozmnażanie zwierząt właścicielskich,
liczbę niechcianych psów i kotów. Realizacja programu przyniesie nie tylko korzyści dla
zwierząt, ale także ograniczy wydatkowanie środków publicznych na odłów, leczenie i później
utrzymanie zwierząt bezdomnych w schroniskach. Wywiązała się dyskusja dotycząca
warunków w Azylu oraz adopcji zwierząt bezpańskich, m.in. czasowo przygarniętych przez
Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt AS. Potencjalni nowi właściciele zwierzaków nie powinni
mieć z nimi problemów, gdyż wszystkie zwierzęta są pod opieką weterynaryjną i przygotowane
do adopcji tj. ze środków Gminy są wysterylizowane lub wykastrowane i odrobaczone.
Uchwała nr 2/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu
Regulaminu sterylizacji i kastracji została podjęta jednogłośnie. Za przyjęciem głosowało 10
członków Rady, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.
W dalszej części spotkania przedyskutowano temat kryteriów oceny merytorycznej
ofert złożonych w otwartych konkursach ofert oraz założonych przez samorząd w projekcie
ogłoszenia konkursowego na realizację zadań publicznych celów i oczekiwanych rezultatów.
Członkowie Rady jako przedstawiciele organizacji pozarządowych mogli przedstawić swoje
opinie, wnieść poprawki. Ogłoszenie konkursowe zgodnie z nową procedurą powinno zawierać
rezultaty twarde – mierzalne i konkretne, jakie zleceniodawca chce osiągnąć zlecając realizację
zadania. Oferent może także dopisać dodatkowo swoje rezultaty i wskaźniki realizacji działań.
Po przeanalizowaniu, „karta oceny merytorycznej” zawierać będzie następujące kryteria:
możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta, ocenę kalkulacji kosztów, w tym w
odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, kwalifikacje osób przy udziale, których oferent
będzie realizował zadanie publiczne, zasięg proponowanych działań czy staranność w
przygotowaniu oferty.
Na zakończenie członkowie zaakceptowali plan pracy Rady na rok 2020.
Przedstawiony harmonogram jest otwarty i na bieżąco może być aktualizowany. Na jednym z
najbliższych spotkań Rada powinna przeanalizować organizację pikniku integracyjnego dla
organizacji pozarządowych.

