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Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Parczew   

z Organizacjami Pozarządowymi za 2014 r. 
 

Rada Miejska w Parczewie przyjmuje, że realizacja niektórych zadań Gminy powinna 

dokonywać się przez współpracę z organizacjami pozarządowymi, które w związku z tym 

będą otrzymywały na realizację zadań publicznych pomoc, w tym także finansową z budżetu 

Gminy. Strategicznym celem współpracy jest objęcie nią możliwie najszerszych obszarów 

aktywności obywatelskiej w społeczności lokalnej. Partnerami Gminy w Programie 

współpracy mogą być organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, 

realizujące cele publiczne związane z wykonywaniem zadań Gminy.  

 Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.) Burmistrz 

Parczewa, każdego roku zobowiązany jest przedłożyć Radzie Miejskiej sprawozdanie  

z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.  

Program współpracy Gminy Parczew z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na 2014 r. przyjęty został przez Radę Miejską w Parczewie uchwałą  

Nr XXXVI/260/2013 z dnia 30 października 2013 r. 

 Projekt Programu współpracy poddany został konsultacjom społecznym na podstawie 

uchwały Nr L/304/2010 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 1 października 2010 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego 

lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

Konsultacje nad projektem aktu ogłoszone zostały dnia 8 października 2013 r.  Odbyły się  

one w dwóch formach: spotkania dyskusyjnego z przedstawicielami organizacji oraz  

z wykorzystaniem technik informatycznych. Spotkanie odbyło się 25 października 2013 r.  

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie. Zebrani pozytywnie odnieśli się do 

przedstawionego dokumentu, nie wnieśli żadnych uwag, w całości zaakceptowali 

przygotowany projekt. Jednocześnie projekt programu umieszczony został na okres 14 dni na 

stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Parczewie. Termin przyjmowania uwag, opinii i 

propozycji zmian do Programu współpracy wyznaczony został do dnia 22 października  

2014 r. Uwagi do projektu Programu nie wpłynęły. 

 

 

Współpraca finansowa  z organizacjami pozarządowymi  

(otwarte konkursy ofert) 
 

 

Współpraca Gminy Parczew z organizacjami pozarządowymi o charakterze 

finansowym obejmowała zlecanie organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych 

poprzez wspieranie realizacji tych zadań wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich 

realizacji.  

Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz 

podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. w budżecie 

Gminy Parczew na 2014 r. przeznaczono kwotę w wysokości 105 000,00 zł.  Wydatkowano 

103.863,56 zł. 

17 lutego 2014 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację  zadań ujętych  

w Rozdziale 5 Programu współpracy.  

W odpowiedzi 6 organizacji pozarządowych złożyło oferty na realizację zadań 

określonych w ogłoszeniu o konkursie. Zgodnie z procedurą konkursową określoną  
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w Programie współpracy oferty zostały zweryfikowane pod względem formalnym  

i merytorycznym oraz pozytywnie zaopiniowane przez powołaną przez Burmistrza Parczewa 

zarządzeniem Nr 476/14 z dnia 17 lutego 2014 r.  komisję konkursową. 

Rezultatem prac komisji 6 organizacjom pozarządowym zaproponowano zawarcie 

umów na realizację zadań ujętych w Programie współpracy. W wyniku rozstrzygnięcia 

konkursu podpisano umowy z 6 podmiotami na realizację zadań objętych konkursem.  

 Realizacja zadań publicznych przez Burmistrza Parczewa przebiegała w 2014 r.  

w następujących dziedzinach: 

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

Złożone przez organizacje pozarządowe oferty na realizację zadań dotyczyły: 

 w zakresie pkt 1:  

a) organizowana szkolenia w zakresie dyscyplin sportowych oraz udziale drużyn w tych 

rozgrywkach – wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania – 

74.000,00 zł. 

b) organizacji imprez sportowo- rekreacyjnych na terenie Gminy Parczew - wysokość 

środków publicznych – 6.000,00 zł. 

 w zakresie pkt 2: 

a) wspierania działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego – 

wysokość środków publicznych – 25.000,00 zł. 

 

W 2014 r. zadania gminy Parczew ujęte w Programie współpracy realizowały 

następujące organizacje pozarządowe: 

 

Zadanie I – Organizowanie szkolenia w zakresie dyscyplin sportowych oraz udział 

drużyn w tych rozgrywkach: 

1) Miejski Klub Sportowy „Victoria" w Parczewie – kwota dofinasowania 60.000,00 zł; 

2) Międzyszkolny Klub Sportowy „OLIMP”przy Publicznym Gimnazjum w Parczewie – 

kwota dofinasowania 7.930,00 zł; 

3) Lubelski Klub Karate Kyokushin – kwota dofinasowania 5.000,00 zł. 

 

Zadanie II – Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Parczew: 

1) Parczewska Grupa Rowerowa z siedzibą w Parczewie – kwota dofinasowania 4.000,00 zł; 

2) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Parczewie – kwota dofinasowania 2.000,00 zł. 

 

Zadanie III – Wspieranie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia 

dziennego: 

1) Caritas Diecezji Siedleckiej z siedziba w Siedlcach – kwota dofinasowania 25.000,00 zł; 

 

Realizacja zleconych zadań publicznych przez poszczególne organizacje pozarządowe 

w 2014 r. przebiegała wg poniższego: 

 

„MKS Victoria" w Parczewie - organizacja szkolenia sześciu drużyn piłkarskich  

i  grupy bramkarzy oraz ich udział w rozgrywkach Bialskopodlaskiego Okręgu Związku Piłki 

Nożnej w rundzie wiosennej sezonu 2013/2014 i rundzie jesiennej sezonu 2014/2015, 

Pucharu Polski organizowanego przez PZPN oraz drużyny siatkarskiej uczestniczącej  

w rozgrywkach organizowanych przez WZPS. Na mocy zawartej umowy przyznana została 

dotacja w wysokości 60.000 zł.  

MKS „Victoria" w ramach powierzonych zadań prowadził systematyczne szkolenie 

sześciu drużyn piłkarskich oraz grupy bramkarzy  oraz zapewnił ich udział w rozgrywkach 

prowadzonych przez Bialskopodlaski Okręgowy Związek Piłki Nożnej. Dla drużyn 

trampkarzy starszych zapewnił zaś udział w rozgrywkach prowadzonych przez Lubelski 

Związek piłki Nożnej w najwyższej klasie rozgrywkowej. Cele stawiane w klubie jako 
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priorytetowe zostały osiągnięte – awans trampkarzy do ligi makroregionalnej oraz  transfer 

zawodnika juniorów do klubu ekstraklasy. Zajęcia prowadzone przez trenerów zatrudnionych 

w MKS Victoria znacznie wpłynęły na rozwój i podniesienie umiejętności technicznych  

poszczególnych zawodników. Miały one bez wątpienia wpływ na poprawę sprawności  

i kondycji ruchowej dzieci z terenu gminy Parczew i powiatu parczewskiego uczestniczących 

w tych zajęciach. Zajęcia odbywały się od dwóch do  trzech razy w tygodniu ze względu na 

grupę wiekową. Szkolenie do czerwca 2014 r. prowadzono dla 14 orlików młodszych, 25 

młodzików młodszych, 25 młodzików starszych, 20 trampkarzy młodszych, 16 juniorów 

starszych, 25 seniorów oraz 8 bramkarzy, co daje razem 133 zawodników. Zawodnicy  

w rundzie wiosennej sezonu rozegrali około 50 spotkań ligowych i sparingowych. 

Uczestniczyli w turniejach Bialskopodlaskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.  

W rundzie jesiennej, tj. od sierpnia 2014 r. prowadzono zajęcia szkoleniowe dla 20 orlików 

starszych, 25 młodzików starszych, 25 trampkarzy młodszych, 20 trampkarzy starszych, 18 

juniorów młodszych, 20 seniorów i 8  bramkarzy., co daje łącznie 136 zawodników. Drużyny 

w rundzie jesiennej rozegrały około 52 spotkania ligowe i sparingowe.  Klub w rundzie 

wiosennej zatrudniał 5 trenerów. Całością zarządzał 5-osobowy zarząd (od lipca 2014 r. 

siedmioosobowy) mając do pomocy 3 osoby z zewnątrz. Przy organizacji zadania pomagało 

80 wolontariuszy. W przeciągu całego 2014 r. na meczach było klika tysięcy widzów. Łącznie 

w klubie działało ponad 280 osób. 

W ramach przyznanego dofinansowania pokryto koszty szkoleń drużyn piłkarskich, 

uregulowano wynagrodzenie trenerom, należności sędziom, opłaty administracyjne (transport, 

zabezpieczenie medyczne, ubezpieczenie, opłaty regulaminowe) oraz zakupiono sprzęt. 

Prowadzenie systematycznego szkolenia z grupami młodzieżowymi pozwoliło na 

realizację celów wychowawczych i społecznych zgodnych ze statutem klubu. Realizacja 

zadania przyczyniła się do popularyzacji sportu masowego w Parczewie, zaktywizowania 

mieszkańców Gminy do czynnego wypoczynku na obiektach sportowych, jak również do 

zachęcenia młodzieży do udziału w szkoleniach i rozgrywkach sportowych. 

 

Międzyszkolny Klub Sportowy „OLIMP” przy Publicznym Gimnazjum  

w Parczewie – organizowanie szkolenia z koszykówki i siatkówki dla młodzieży 

gimnazjalnej. Przyznana dotacja  - 7.930,00 zł.  

Zakładane cele zadania ujęte w ofercie realizacji zadania publicznego zostały 

osiągnięte. W wykonaniu zadania Międzyszkolny Klub Sportowy „OLIMP” : 

 popularyzował sport wśród dzieci i młodzieży gminy Parczew jako aktywny i ciekawy  

sposób spędzania czasu wolnego,  

 dokonał selekcji młodzieży do szkolenia sportowego, 

 promował zdrowy styl życia, 

 zachęcał młodzież uzdolnioną do systematycznego uprawiania sportu, 

 przygotowywał reprezentację klubu i szkoły do udziału w zawodach i rozgrywkach 

sportowych, 

 popularyzował aktywny sposób spędzania wolnego czasu poprzez prowadzenie zajęć 

sportowych oraz organizację zawodów sportowych i rekreacyjnych, 

 zachęcał młodzież do systematycznego uprawiania sportu w sekcjach: koszykarskiej, 

siatkarskiej i lekkoatletycznej. 

 

Trenujący w klubie zawodnicy stanowili trzon reprezentacji szkolnych w wyżej 

wymienionych dyscyplinach. Wspólnie ze Szkolnym Związkiem Sportowym, MKS „Olimp” 

był organizatorem zawodów szczebla powiatowego w siatkówce dziewcząt i koszykówce 

chłopców. We współpracy z Publicznym Gimnazjum w Parczewie zorganizował dwukrotnie 

Lekkoatletyczne Igrzyska Orlika.  

 W zajęciach treningowych koszykówki brało udział 10 chłopców. Zajęcia odbywały 

się 2 razy w tygodniu po 3 godz. przez 4 miesiące, 2 razy w tygodniu po 3 godz. przez 3 
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miesiące, a od 1 grudnia do 15 grudnia – codziennie. Miało miejsce 12 wyjazdów na mecze 

Podlaskiej Ligii Koszykówki. Drużyna wzięła udział w II rundzie rozgrywek w Podlaskiej 

Lidze Koszykówki Chłopców 2013/2014 oraz w I rundzie rozgrywek w Podlaskiej Lidze 

Koszykówki Chłopców 2014/2015. Sekcja koszykówki chłopców zajęła II miejsce   

w Powiatowym Turnieju Koszykówki Chłopców – Gimnazjada 2014 oraz II miejsce  

w Podlaskiej Lidze Koszykówki w czerwcu 2014 r.  

 W zajęciach sekcji siatkówki dziewcząt i chłopców  brało udział 15 osób – uczennice  

i uczniowie  Publicznego Gimnazjum w Parczewie. Zajęcia odbywały się od marca do 

czerwca 2014 r. 2 razy w tygodniu po 2 godz. Drużyna dziewcząt zajęła I miejsce  

w Powiatowym  Turnieju Siatkówki – Gimnazjada 2014 oraz IV w rejonie, a drużyna 

chłopców – II miejsce w Powiatowym  Turnieju Siatkówki.  

 W obu edycjach (IX i X) lekkoatletycznych Igrzysk Orlika łącznie wzięło udział około 

308 zawodników Publicznego Gimnazjum w Parczewie. Zawody odbyły się  na obiektach 

sportowych Orlika przy Publicznym Gimnazjum w Parczewie.  

W Podlaskiej Lidze Koszykówki Chłopców udział wzięło 25 osób. Turniej trójek siatkarskich 

dziewcząt i chłopców nie odbył się ze względów organizacyjnych. 

Przyznana kwota dofinansowania pozwoliła na sfinansowanie udziału Klubu  

w zawodach, organizację zawodów lekkoatletycznych, zakup indywidualnego sprzętu 

treningowego i startowego oraz zapłatę wynagrodzenia dla trenera koszykówki. 

 

 Lubelski Klub Karate Kyokushin:  

2) organizowanie szkolenia w zakresie dyscyplin sportowych Karate Kyokushin - kwota 

przyznanej dotacji 5.000,00 zł. 

W ramach osiągniętych rezultatów nastąpił rozwój zainteresowania sportem i aktywnością 

ruchową realizowany poprzez prowadzenie zajęć treningowych z dziećmi i młodzieżą  

w dyscyplinie karate Kyokushin. Nastąpiło poznanie karate poprzez prowadzenie nauki 

podstaw karate – technik ręcznych: zbić i uderzeń, technik nożnych: kopnięcia, taktyki walki, 

nauki układów formalnych – kata. Wzrosło podniesienie poziomu samodyscypliny. 

Uczestnicy zostali przygotowani pod kątem zdawania egzaminów szkoleniowych. Zajęcia 

treningowe prowadzono co najmniej 2 razy w tygodniu po 1 godzinie, szkoleniem objęto 

minimum 12 osób, w ramach dotacji zapłacono wynagrodzenie trenerom oraz zakupiono 

sprzęt sportowy. Uczestnicy szkolenia zakwalifikowali się do kadry Lubelskiego Klubu 

Karate Kyokushin lub kadry Polski. Wzięli udział w Ogólnopolskim Turnieju w Rudniku 

n/Sanem, Mistrzostwach Makroregionu Wschodniego Karate Kyokushin, Mistrzostwach 

Młodzików Województwa Lubelskiego Karate Kyokushin, czy w Mistrzostwach 

Województwa Lubelskiego Juniorów Młodszych.  

Ze środków dotacji zapłacono wynagrodzenie trenerom oraz zakupiono sprzęt sportowy 

niezbędny uczestnikom do ćwiczeń treningowych. 

 

        Parczewska Grupa Rowerowa - organizacja imprez kulturalnych i sportowo-

rekreacyjnych na terenie Gminy Parczew oraz udział drużyn w tych imprezach – Lubelska 

Vuelta 2014 – kwota dofinansowania 4.000,00 zł.  

 W ramach współpracy z organizacją wypromowano kolarstwo jako dyscyplinę sportu  

i czynną formę wypoczynku wśród młodzieży i osób dorosłych. Promowano aktywny tryb 

życia oraz poznawanie walorów Równiny Parczewskiej, Lubelszczyzny, a zwłaszcza Polesia 

Lubelskiego. Cel ten osiągnięto poprzez przeprowadzenie zawodów kolarskich pod nazwą 

Lubelska Vuelta 2014. Był to wyścig kolarski na szosie dla kolarzy amatorów w ramach 

ogólnopolskiego cyklu „Dobre sklepy rowerowe Road Maraton”.  

 Zawody zostały przeprowadzone na trzech etapach:  

 I etap – indywidualna jazda na czas na dystansie 3,5 km, 

 II etap – wyścig ze startu wspólnego na dystansie 76 km, 

 III etap – wyścig ze startu wspólnego na dystansie 103 km, 

 IV etap – indywidualna jazda na czas na dystansie 13,5 km, 
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Zawodnicy startowali w kategoriach K1, K2, H, E, A, B, C, D. 

Na starcie stanęło w kategorii: 

 Road Maraton A -16 

 Road Maraton B -24 

 Road Maraton C -28 

 Road Maraton D -17 

 Road Maraton H -11 

 Road Maraton E - 13 

 Road Maraton K1 - 4 

 Road Maraton K2 – 2. 

Łącznie na stracie stanęło 113 zawodników. Zawody dla kolarzy zaliczane są do 

ogólnopolskiego cyklu wyścigów szosowych dla amatorów pn. „Dobre  sklepy rowerowe 

Road Maraton”. Wśród startujących było 4 zawodników Parczewskiej Grupy Rowerowej. 

Popularyzacja aktywnego trybu życia polegała zarówno na samym udziale  

w zawodach, ale wzbudziła również zainteresowanie mieszkańców miasta, jak też ludności na 

trasie przejazdu kolarzy. Szacunkowo zawody  obserwowało około 1000 – 2500 mieszkańców 

Parczewa, Komarówki Podlaskiej, Romaszek, Rossosza, Wisznic i Ostrowa Lubelskiego.  

  Przyznana kwota dotacji pozwoliła na zakup nagród rzeczowych kolarzom oraz 

transport i rozstawianie zapór drogowych. 

W ramach realizacji zadania popularyzowano kolarstwo jako dyscyplinę sportu  

i czynnej formy wypoczynku wśród młodzieży i osób dorosłych, popularyzowano aktywny 

tryb życia, integrowano społeczność Parczewa  poprzez wspólny doping kolarzom. 

 

 

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy z siedzibą w Parczewie – organizacja 

imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Parczew. Na mocy podpisanej umowy 

Związek otrzymał dofinansowanie w wysokości 2.000,00 zł.  

Ze środków Związek dotacji pokrył koszty merytoryczne zadania: nagrody, puchary, 

medale, dyplomy oraz koszty wyposażenia i promocji, w tym materiały potrzebne do 

realizacji zadania i baner promocyjny SZS.   

Łącznie odbyto 40 imprez. Zgodnie z obowiązującym regulaminem sportowego 

współzawodnictwa szkół powiatu parczewskiego dokonano rozstrzygnięcia rywalizacji  we 

wszystkich kategoriach wg poniższego: 

- Igrzyska Młodzieży Szkolnej – 42 finały, 

- Gimnazjada – 32 finały, 

- Licealiada – 29 finałów.  

Zakładane cele i rezultaty zadania zostały wykonane. Związek przeprowadził finały 

powiatowe, rejonowe i wojewódzkie w 3 kategoriach (wiekowych) szkół: Igrzyska Młodzieży 

Szkolnej, Gimnazjada i Licealiada. Zorganizowano uroczyste podsumowanie sportowego 

współzawodnictwa wszystkich typów szkół. Przygotowano i przeprowadzono szereg imprez 

sportowo-rekreacyjnych, co pozwoliło podnieść aktywność sportową dzieci 

 i młodzieży szkolnej z terenu miasta i gminy Parczew. 

 

 

  Caritas Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Siedlcach– wspieranie działalności 

Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas Diecezji Siedleckiej w Parczewie w 2014 r. Otrzymano 

dofinasowanie w kwocie  25.000,00 zł.  

Zadanie publiczne realizowano od 15 kwietnia 2014 r. do 15 grudnia 2014 r.    

Celem głównym projektu było wspieranie rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych,  

w szczególności z powodu alkoholizmu, ubóstwa czy bezrobocia, poprzez objęcie dziecka 

działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w ramach działalności Świetlicy 

Socjoterapeutycznej Caritas Diecezji Siedleckiej w Parczewie. 
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 Kolejnym celem realizacji zadania było zapobieganie wykluczeniu społecznemu 

dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego – świetlicy 

socjoterapeutycznej. W ramach działalności placówki realizowane były również zajęcia 

plastyczne, muzykoterapia, zajęcia teatralne, wyjazdy integracyjne oraz wycieczki 

turystyczne i kulturowe.  

 Na potrzeby projektu zatrudniony został kierownik świetlicy – Pani Małgorzata 

Witkowska, wychowawca i specjalista do prowadzenia zajęć – Pani Katarzyna Trubalska, 

którą zastąpiła z dniem 1 lipca 2014 r. Pani Aleksandra Skrzeczkowska. Funkcję specjalisty 

do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych (profilaktyczno-wychowawczych) od 1 września 

2014 r. do 15 grudnia 2014 r. pełniła Pani Agnieszka Chojnacka, psycholog. 

 W ramach realizacji zadania zostało przeprowadzonych 36 godzin zajęć 

socjoterapeutycznych dla 30 podopiecznych świetlicy, z podziałem na dwie grupy (starsza  

i młodsza) po 18 godzin dla każdej grupy, z wyłączeniem okresu wakacji. 

 Od 15 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. zostało przeprowadzonych 10 zajęć po 

1,5 godziny (po 5 zajęć dla grupy starszej i młodszej). Od 1 września 2014 r. do 15 grudnia 

2014 r. zostało przeprowadzonych 14 zajęć po 1,5 godziny (po 7 zajęć dla grupy starszej  

i młodszej). 

 Na rzecz projektu pracę przy opiece nad dziećmi podczas zajęć w Świetlicy 

Socjoterapeutycznej Caritas Diecezji Siedleckiej w Parczewie wykonywały wolontariuszki ze 

Szkolnego Koła Caritas. 

 W ramach przyznanej dotacji, zgodnie z zawartą umową, pokryte zostało 

wynagrodzenie kierownika świetlicy, wychowawcy oraz specjalisty prowadzącego zajęcia. 

 

Pozostałe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi: 

 
 Gmina Parczew w 2014 r. wspierała sektor pozarządowy także w formach 

pozafinansowych.  Udostępniano materiały związane z konkursem ofert na realizację zadań 

publicznych  i inne dokumenty służące realizacji współpracy samorządu z organizacjami 

pozarządowymi. Materiały związane z konkursami ofert (treść ogłoszeń konkursowych  

i formularze) udostępnianie były w formie wydruku każdemu zainteresowanemu. Dodatkowo 

treść ogłoszeń konkursowych i formularze były umieszczane na bieżąco na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Parczewie, w Biuletynie Informacji Publicznej, jak 

również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Parczewie.  

 Istotną częścią współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi było wsparcie 

organizacyjne przy prowadzonych przedsięwzięciach, np. poprzez udostępnianie gminnych 

obiektów czy też sprzętu.  

 

  Podsumowanie: 
  Gmina Parczew realizując cele Programu współpracy w 2014 r. udzielała 

organizacjom pozarządowym zarówno wsparcia finansowego oraz pomocy pozafinansowej.  

  Gmina zgodnie z Programem współpracy wspierała wykonywanie zadań publicznych. 

Organizacje pozarządowe wniosły niemały wkład w realizację poszczególnych projektów.  

Z jednej strony było to zaangażowanie i kreatywność, z drugiej zaś wymierne środki 

finansowe, a także wkład pozafinansowy, czyli głównie aktywność wolontariuszy i członków 

organizacji. Działania Gminy nakierowane były w szczególności na tworzenie warunków do 

zwiększenia aktywności społecznej wśród mieszkańców Gminy, prowadzenie ciekawych  

i efektywnych inicjatyw na rzecz mieszkańców, uzupełnienie działań Gminy w zakresie nie 

obejmowanym przez samorządowe struktury, a także zwiększenie udziału mieszkańców  

w rozwiązywaniu lokalnych problemów. 

 W 2014 r. nie wpłynęły do Burmistrza Parczewa wnioski, uwagi, ani zastrzeżenia co do 

realizacji Programu współpracy ze strony sektora pozarządowego. 

Realizacja Programu pozwala na sformułowanie następujących wniosków. 
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Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się na zasadach pomocniczości, 

suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 

Organizacjom udzielano informacji o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach 

udzielania dotacji. 

Większe znaczenie nadano inicjatywom obywatelskim z udziałem sektora organizacji 

pozarządowych, tworząc warunki dla rozwoju instytucji społeczeństwa i dialogu 

obywatelskiego. Działania te pozwoliły na dalszą kontynuację współpracy z kompetentnymi  

i sprawnymi organizacjami, z którymi samorząd od wielu lat realizuje wspólne zadania  

w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. 

Działalność organizacji pozarządowych pozwala zaś na efektywniejsze zaspokajanie 

potrzeb konkretnych grup mieszkańców dzięki dobremu rozpoznaniu potrzeb i podejmowaniu 

przedsięwzięć nie obejmowanych przez struktury Gminy. Sprawne funkcjonowanie 

organizacji pozarządowych umożliwia istotne odciążenie sektora publicznego w realizacji 

zadań publicznych. 

 

 

 

Opracowała: 

Agnieszka Hawryluk  

Sekretarz Gminy  


