
Parczew. dnia 17.10.2022 r.

Protokół

ze spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na
terenie Gminy Parczew w trakcie konsultacji społecznych dotyczących
zaopiniowania rocznego programu współpracy Gminy Parczew z
organizacjami pozarządowymi na rok 2023 zorganizowanych przez
Burmistrza Parczewa.

W dniu 17 pażdziernika 2022 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w

Parczewie na zaproszenie Burmistrza Parczewa odbyło się spotkanie przedstawicieli

organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Parczew w sprawie zaopiniowania

rocznego programu współpracy Gminy Parczew z Organizacjami pozarządowymi na rok 2023.

Lista imienna osób biorących udział w spotkaniu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego

protokołu. Spotkanie prowadził kierownik Referatu Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w

Parczewie, Pan Stanisław Chojak. Prowadzący spotkanie na wstępie powitał wszystkich

zebranych, przedstawił cel oraz porządek spotkania, który został jednomyślnie przyjęty.

Zgodnie z porządkiem w pierwszej części spotkania prowadzący omówił projekt rocznego

programu współpracy Gminy Parczew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie na rok 2023. Zwrócił uwagę na priorytetowe zadania Gminy oraz

planowaną wielkość środków na ich realizację w 2023 roku.

Prowadzący przypominał zebranym, że wzorem lat ubiegłych treść projektu programu jak
również inne informacje dotyczące współpracy z organizacjami są zawsze zamieszczone na

stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Parczewie. Ogłoszenia znajdują się również na

tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego. Podkreślił również, że zawsze mozna przyjść do

pracowników referatu oświaty w celu omówienia szczegółów lub wątpliwości dotyczących

programu oraz współpracy z organizacjami.

Prowadzący przedstawił propozycje zmian do programu, jakie wpłynęły od organizacji droga

elektroniczną :

1.Wniosek z dnia 14.10.2022 r. Fundacji Victor o zwiększenie kwoty dotacji przewidzianej na

zadanie dotyczące ochrony zdrowia (propozycja 20 000 zł).



2. Wniosek z dnia 14.10.2022 r. Caritas Diecezji Siedleckiej o zwiększenie kwoty dotacji

przewidzianej na zadanie dotyczące wspierania działalności placówek wsparcia dziennego o

charakterze socjoterapeutycznym, realizujących programy profilaktyczno—wychowawcze lub

socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży (propozycja 150 000 zł).

Następnie prowadzący poprosił zebranych o przedstawienie swoich sugestii oraz propozycji

dotyczących przedstawionego programu. Przedstawiciele organizacji uczestniczący W

spotkaniu jednogłośnie i bez uwag przyj ęli proponowany zakres współpracy uwzględniony W

programie na 2023 r.

Pan Stanisław Chojak zapewnił, że zgłoszone wnioski oraz uwagi, które wpłyną jeszcze tego

samego dnia po spotkaniu zostaną przekazane pod rozwagę radnym a następnie podziękował

wszystkim za udział W konsultacjach.

Na tym spotkanie zakończono.

Zatwierdził Protokowała

Załączniki:

1. Lista zebranych
2. Porządek Spotkania
3. Proj ekt— Roczny program współpracy Gminy Parczew z organizacjami pozarządowymi

oraz innymi podmiotami wymienionymi W art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

4. Wniosek Fundacji Victor z dnia 14 pażdziernika 2022 r.
5. Wniosek Caritas Diecezji Siedleckiej z dnia 14 października 2022 r.


