Informacja ze spotkania
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Czarnej Białostockiej
w dniu 20 marca 2019 r.
Na spotkaniu obecnych było 10 spośród 13 członków Rady oraz Burmistrz Czarnej
Białostockiej Jacek Chrulskii
Przewodnicząca Rady Wioletta Toczko powitała oficjalnie oddelegowanych do pracy w
Gminnej Radzie przedstawicieli Rady Miejskiej – panie: Luizę Dobrowolską i Annę
Siemienowicz. Zgodnie z porządkiem spotkania omówiono Program Opieki nad Zwierzętami
Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Czarna Białostocka.
Zakłada on ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Czarna
Białostocka oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i
gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych
Gminy. Na realizację zadań wskazanych w programie Gmina Czarna Białostocka przeznacza z
budżetu środki w wysokości 80 000,00 zł brutto, z czego: na odławianie i zapewnianie
schronienia bezdomnym zwierzętom w Schronisku dla zwierząt „Cyganowo” w Sejnach oraz
na czasową opiekę nad zwierzętami bezdomnymi w kojcach na terenie Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów przy ul. Sosnowej 21 w Czarnej Białostockiej, w przypadku braku
możliwości dostarczenia zwierząt bezpośrednio do Schroniska, przeznacza się 50 000,00 zł
brutto, na opiekę weterynaryjną, sterylizację oraz kastrację zwierząt - 20 000,00 zł brutto, na
opiekę nad wolno żyjącymi kotami przeznacza się 5 000,00 zł brutto. Na pozostałe działania,
przewidziane w Programie przeznacza się 5 000,00 zł brutto. W stosunku do roku ubiegłego
całkowita kwota wzrosła o 15 000,00 zł. Pozostałe zapisy programu w porównaniu z rokiem
ubiegłym się nie zmieniły. Program został pozytywnie zaopiniowany przez powiatowego
lekarza weterynarza.
Przewodnicząca przytoczyła uchwałę nr 1/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie
zaopiniowania projektu Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania
Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Czarna Białostocka..
Za przyjęciem uchwały po wprowadzeniu wskazanych zmian głosowało 10 członków Rady,
przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
W ramach grupy roboczej dotyczącej powołania Rady Seniorów podjęto szereg działań.
Opowiedziała o nich p. Alina Kaliściak. 26 mieszkańców naszej Gminy w roku ubiegłym
uczestniczyło w projekcie realizowanym przez LDG Puszcza Knyszyńska na temat
partycypacji społecznej. Na podstawie uwag własnych, doświadczeniach zebranych podczas
wizyt studyjnych w Tczewie, Gdyni, Łapach i Suwałkach oraz wzorcowego statutu – powstał
projekt statutu.
Następnie przystąpiono do omawiania poszczególnych zapisów Statutu. Przedyskutowano cele
i zadania Rady.

Na tym spotkanie zakończono.

