Informacja ze spotkania w dniu 3 lipca 2020 r.
Na ostatnim podsumowującym posiedzeniu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Czarnej Białostockiej kadencji 2017-2020 obecnych było 8 spośród 12 członków Gminnej Rady
oraz burmistrz Czarnej Białostockiej.
Na wstępie burmistrz Czarnej Białostockiej Jacek Chrulski podziękował wszystkim członkom
Rady za indywidualny wkład na rzecz rozwoju współpracy samorządu i III sektora. Szereg inicjatyw,
które w czasie kadencji zostały zrealizowane m. in. opracowane procedury dotyczące inicjatywy
lokalnej, budżetu obywatelskiego czy powołania Rady Seniorów Gminy Czarna Białostocka świadczą
o zaangażowaniu w sprawy społeczności lokalnej. Ze swojej strony przewodnicząca Wioletta Toczko
podziękowała przedstawicielom samorządu za otwartość na szeroko rozumiane kwestie społeczne,
a członkom organizacji - za umiejętność znalezienia czasu wolnego na tą specyficzną służbę społeczną.
Sekretarz Rady przedstawiła ważniejsze fakty i trochę statystycznych informacji z mijającej 3letniej kadencji Rady. W składzie Rady zachowany był stosunek reprezentantów sektora
pozarządowego i przedstawicieli organu stanowiącego, i wykonawczego. Należy dodać, iż członkowie
Rady wykonywali swój mandat nieodpłatnie, a reprezentanci Urzędu Miejskiego - w ramach
obowiązków służbowych. Obecni członkowie Rady po dyskusji nie wnieśli żadnych uwag, a pracę w
mijającej kadencji uważają za konstruktywną. Poruszane tematy były analizowanie szczegółowo, w
przypadku niejasności - zaproszone osoby odpowiedzialne za przygotowanie merytoryczne
omawianych dokumentów wyjaśniały na bieżąco wskazane kwestie.
Od momentu powołania GRDPP odbyło się 13 posiedzeń: 3 - w roku 2017, 4 - w 2018 roku,
4 - w roku 2019 i 2 - w 2020 roku.
Rada była inicjatorem i głównym organizatorem Pikników Integracyjnych organizacji
pozarządowych w roku 2018 i 2019. Była także wnioskodawcą wprowadzenia uchwały o inicjatywie
lokalnej – członkowie grupy roboczej opracowali tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków na
realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej w naszej gminie. Przygotowany dokument, po
konsultacjach społecznych został przedłożony i później przyjęty przez Radę Miejską w roku 2018.
Także pod koniec roku 2018 podjęto pierwsze działania nad powołaniem w naszej gminie Rady
Seniorów. Prace nad statutem Rady Seniorów Gminy Czarna Białostocka – tj. trybem powoływania
członków, składem Rady, zasadami działania nabrały tempa w pierwszej połowie roku 2019. Uchwała
została przyjęta przez Radę Miejska w czerwcu 2019 roku. Członkowie Rady uczestniczyli w pracach
Komisji Konkursowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych. Z inicjatywy Rady
w listopadzie 2019 roku zostało zorganizowane szkolenie dla wszystkich przedstawicieli organizacji
pozarządowych dotyczące stosowania nowych obowiązujących wzorów ofert, sprawozdań oraz
rozliczania przez rezultaty realizowanych projektów przez eksperta z OWOP-u.
W sprawach różnych wywiązała się dyskusja odnośnie aktywności ludzi młodych z terenu
naszej Gminy. Nawiązywano do wykorzystania powstałych placów zabaw i otwartych stref aktywności.
Jak wynika z obserwacji większość placów jest pusta i wykorzystywana w sposób niezadowalający.
Natomiast na placu miejskim przed budynkiem Urzędu „kwitnie życie towarzyskie”. Pomimo zakazów
i zamieszczenia ostrzegawczych informacji – małe dzieci, za przyzwoleniem opiekunów, korzystają
z fontanny, w której woda jest uzdatniana chemicznie i niejednokrotnie może stanowić zagrożenie dla
ich zdrowia. W kwestii urozmaicenia placów zabaw o urządzenia starszym dzieciom burmistrz
zapowiedział uzupełnienie o inne elementy, jeśli będzie taka konieczność i odpowiednie możliwości.
A że są to urządzania certyfikowane, to i nie tanie. Dlatego należy rozważyć zakup i przemyśleć miejsce
postawienia. Były także pytania dotyczące zaawansowania prac na boisku przy ul. Torowej. Po raz
kolejny powrócił też temat ustawienia ławek przy ulicach prowadzących w kierunku zalewu.

