UCHWALA NR XXXVIIIIZS4 I2OI7
RADY MIEJSKTEJ
W PARCZEWIE
z dnia 27 patdziernika 2017 r.

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy Parczew
z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie
na 2018 r.
Na podstawie art. 7 ust.l pkt 19, art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzqdzie gminnym (Dz. U z 2017 r. poz. 1875) oraz art.5a ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1817, z pofln. zm.) po przeprowadzonych konsultacjach z organizacjarni
pozarzEdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dziatralnoSci poZy.tku
publicznego i o wolontariacie - Rada Miejska w Parczewie uchwala, co nastgpuje:

$ 1. Przyjmuje sig Roczny Program Wsp6lpracy Gminy Parczew z organizacjami
pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalno3ci po2ytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. w brzmieniu
stanowi4cym zalqcznik do niniej szej uchwaly.

$ 2. Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Parczewa.

$ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
Urzgdowym Woj ew6dztwa Lubelskiego.
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Zal4cznik
do uchwaly Nr XXXVIIIIZE4 /2011
Rady Miejskiej w Parczewie
z dnia 27 paLdziernika 2017 r.

ROCZNY PROGRAM WSPoLPRACY GMINY PARCZEW Z ORGANIZACJAMI
POZARZ|DOWYMI ORAZ PODMIOTAMT WYMIENIONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY
ODZIAI.ALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
NA 2018 ROK

Wstgp

Roczny Program Wsp6lpracy jest dokumentem okreSlaj4cym ramy wsp6lpracy samorz4du
gminy Parczew z organizacjami pozaruqdov"rymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1817, z po1n. zm.), zwanej dalej ,,ustaw4" prowadz1cymi dzialalnoSd poZytku
publicznego dla dobra i rozwoju spolecznoSci lokalnej.

Rada Miejska w

Parczewie deklaruje wolg kontynuowania wsp6lpracy
z orgarizacjarri pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

i wyraha intencjg wsp6lnej realizacji zadan publicznych w zakresach okreslonych niniejszym
Programem. Dotychczas podejmowane dzialania umoZliwily zlecanie realizacji zadan gminy
podmiotom nie zaliczonym do sektora finans6w publicznych, przyczynity sig do rozwoju organizacji
pozarzEdowych dzialaj4cych na rzecz mieszkaric6w gminy Parczew, a takhe stwarzaly mieszkaflcom
gminy szansg poszerzaria aktywno Sci spolecznej .
Przyjmuj4c niniejszy Program Rada Miejska w Parczewie wyrala intencjg realizaqi zadan
publicznych gminy Parczew w Scislym wsp6ldzialaniu z organizacjami pozarz4dov,rymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.
Wsp6ldzialanie to ma na celu lepsze wykonywanie zadan ustawowo powierzonych gminie.
Potencjal organizacji pozarz4dowych wskazuje na mo2liwoS6 lepszego zaspokajania potrzeb
zbiorowych wsp6lnym wysilkiem samorz4du i tych organizacji.
AktywnoSd orgarizacji pozarzqdowych jest istotn4 cechq spoleczeflstwa demokratycznego,
elementem spajajqcym i aktywizuj4cym spolecznoSi lokaln4. Organizacje rozwijaj4 aktywnoSi
obywatelsk 4, ksztalcq lider6w spolecznych.
Uchwalenie Programu ma r6wnie2 na celu wprowadzenie jasnych rozwiqzah wlqczaj4cych
organizacje pozarzqdowe w system demokracji lokalnej.
Spodziewanym efektem wsp6lpracy jest migdzy innymi zwigkszenie efektywno6ci dzialari
zwiqzanych z realizacjq zadafi publicznych i dalszy wzrost zaangahowania trzeciego sektora
w r ozwiqzywaniu probl em6w I okalnej wsp6lnoty.
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Rozdzial l
Postanowienia ogrflne
Roczny Program okreSla cele, zasady, zakres przedmiotowy oraz formy wsp6lpracy gminy
Parczew z orgarizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy w 2018 r.
Roczny Program przedstawia priorytetowe zadania publiczne, kt6re bgdq przedmiotem
wsp6lpracy, okres realizacji Programu oraz planowan4 na reahzacjg wysoko6i Srodk6w
z budzettt gminy Parczew. Program okreSla r6wnie2 tryb powolywania i zasady dzialania
komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.

1

2

R.ozdzial2
Cel gl6wny i cele szczeg6lowe Rocznego Programu

1.

Celem gl6wnym Rocznego Programu jest budowanie i umacniane partnerstwa pomigdzy
samorz4dem a organizacjamt pozarz4dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy, jak r6wnie2 zwigkszenie efektywnej realizacji zadan samorz4du na rzecz
mieszkaric6w gminy

2.

P

arczew.

Celami szczeg6lowymi Rocznego Programu s4:
1) poprawa jakoSci Zycia, poprzez pelniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkarlc6w gminy
w zakresie pomocy spolecznej, kultury frzycznej i aktywnoSci spolecznej;
2) umacnianie w Swiadomo6ci spolecznej poczucia odpowiedzialnodci za siebie, swoje
otoczenie, wsp6lnotg lokaln4 oraz jej tradycje;
3) stworzenie warunk6w do zwiEkszenia aktywnoSci spolecznej mieszkaric6w gminy

4)
5)
6)

Parczew;
wzmocnienie potencjalu sektora pozarz4dowego w gminie Parczew bgd4cego jednym
z element6w rozwoj u spoleczefi stwa obywatelskiego;
poprawa, jakoSci ustrug publicznych;
wspieranie rozwoju sektora ekonomii spolecznej.

Rozdzial3
Zasady wsp6lpracy

1.

Wsp6lpraca gminy z organizacjarr..i pozarz4dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy bgdzie realizowana na zasadach:
1) pomocniczoSci - polegaj4cej na wspieraniu dzialalnoSci organizacji pozxzqdowych oraz
podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy i umo2liwianiu im realizaili zadan
publicznych;
2) suwerennoSci stron - gmina r orgarizacje pozarz4dowe oraz podmioty wymienione w art.
3 ust. 3 ustawy podejmuj4ce wsp6lpracE, zachowujq peln4 autonomig i niezale2noSi
wzglgdem siebie;
3) partnerstwa - wsp6lpraca pomiEdzy wladzami samorz4dolvymi a organizacjami
pozarzqdov,,ymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy oparta jest na
obop6lnych korzySciach, chgci wzajemnych dzialah, identyfikowaniu problem6w
spolecznych oraz wsp6ldzialaniu na rzecz ich rozwiqzywania, sugerowaniu obszar6w
wsp6lpracy, skladaniu propozycj i uslug Swiadczony ch przez or ganizacje;
4) efektywnoSci - gmina jak i organizacje pozarz4dowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy wsp6lpracuj Ece ze sob4 w wykonywaniu zadah, bgd4 dba6, aby
2

zadania te byty wykonane terminowo
celowy dla dobra spolecznoSci;

z jak najlepszym rezultatem w spos6b oszczgdny,

5) uczciwej konkurencji, rzetelno5ci i jawnoSci gmina, organizacje pozarzqdowe
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy w trakcie udzielania dotacji oraz

wydatkowania przyznanych Srodk6w publicznych dzialajq zgodnie
z prawem, nie naruszaj4 przy tym dobra wzajemnych dzialan, udostgpniaj4 niezbgdne
informacje o celach, kosztach zaplanowanych Srodk6w finansolvych na wsp6lpracQ z

organizacjami, udostgpniaj4 gminie dane
dzialalnoSci, sposobu funkcjonowania.

2.

w zakresie wlasnych struktur, prowadzonej

Podmiotamr realizujEcymi Roczny Program s4:

l) Rada Miejska w Parczewie w zakresie wytyczania kierunk6w

wsp6ldzialania

i okreSlania wielkoSci Srodk6w publicznychprzeznaczonych na ten cel;
2) BurmistrzParczewa w zakresie realizacji wsp6tpracy z organizacjarnipozaru4dowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy oraz zlecarria im konkretnych zadan
gminy do realizacji.

3.

Realizatorami wsp6lpracy s4:
I ) organizacje pozarz4dowe;
2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
prowadzqce, odpowiednio do terytorialnego zasiggu dzialania gminy Parczew dzialalnoil
pozytku publicznego, okreSlon4 w ich statutach - w zakresie odpowiadaj4cym zadaniom
gminy.

Rozdzial4
Zakr es przedmiotowy wsprilpracy
Przedmiotem wsp6lpracy gminy Parczew i organizacji pozarz4dowych oraz podmiot6w
wymienionych w art. 3 ustawy jest wsp6lne wykonywanie zadan publicznych obejmuj4cych zadania
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury frzycznej, wspierania rodziny
i systemu pieczy zastEpczej oraz dzialalnoSci na rzecz os6b w wieku emerytalnym, celem
zaspokaj ania istniej qcych potrzeb spolecznych mieszkaric6w gminy Parczew.

Rozdzial5
Priorytetowe zadania publiczne

Do

zadah priorytetowych przewidzianych

do

realizacji

w 2018 r.

zalicza

sig

zadama

z nastgpuj4cych obszar6w:

1.

2.

3.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznejz
1) organizacja szkolenia w zakresie dyscyplin sportowych oraz udzial druzyn
w rozgrywkach;
2) or garizacja imprez sportowo-rekreacyj nych.
Wspierania rodziny i systemu piecry zastgpczej:
1) wspieranie dzialalnoSci plac6wek opiekuriczo-wychowawczych wsparcia dziennego.
Dzialalno5(, na rzecz os6b w wieku emerytalnym:
l) promowanie i wspieranie aktywnych form spgdzania czasu wolnego przez osoby starsze.

Rozdzial6
Formy wsp6lpracy
J

Ustala sig nastgpuj4ce formy wsp6lpracy gminy Parczew
oraz podmiotami wymienionymi

1)

2)

w

organizacjami pozarz4dov',ymi

finansowe:
a) zlecanie organizacjom pozarz1dowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3
ustawy w drodze otwartych konkurs6w ofert realizacjr zadan publicznych;
pozafinansowe:
a) wzajemne informowanie siE o planowanych dzialamach,
b) konsultowanie z organizacjami projekt6w akt6w prawnych w dzredzinach dotycz4cych ich
dzialalnoSci statutowej,
c) tworzenie wsp6lnych zespol6w o charakterze doradczym i inicjatywnym,
d) udzielanie organizacjom pozarz4dowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3

ustawy, wsp6lpracujQcym

3)

z

art. 3 ust. 3 ustawy:

z

gmin4, rekomendacji

w

przypadku ubiegania

sig

o dofinansowanie z innych Zrodel;

inne formy wsp6lpracy:
a) udostgpnianie lokali na spotkanra organizacji,
b) wsp6ldzialanie w pozyskiwaniu Srodk6w finansowych z innych lrodel nizbudzet gminy,

przedstawicieli organizacji pozarzqdowych w posiedzeniach komisji
konkursowych,
udostgpnianre organizacjom pozarz4dowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3
ustawy miejsca na stronie intemetowej Urzgdu Miejskiego w Parczewie,
udzial przedstawicieli gminy w konferencjach, szkoleniach i spotkaniach organizowanych
przez organizacje, sluz4cych wymianie doSwiadczeri, podniesieniu sprawnoSci
fu nkcj ono wani a i pro fe sj o nalizacji dzialafi o r gani zacj i,
prowadzenie dzialalnoSci doradczej zwi4zanej z funkcjonowaniem organizacji

c) udzial
d)

e)
0

pozarzqdov',ych.

RozdzialT
Okres realizacji Rocznego Programu
Roczny Program realizowany bgdzie w okresie od 1 stycznia2}l8 r. do 31 grudnia 2018 r

Rozdzial S
Spos6b realizacji Rocznego Programu

1. Zlecanie zadah publicznych

2.

3.

organizacjom pozarz4dowym oraz podmiotom wymienionym
w art. 3 ust. 3 ustawy odbywa sig na podstawie otwartych konkur6w ofert, oglaszanych przez
Burmistrza Parczewa na zasadach okreSlonych w ustawie o dzialalnoSci pozytku publicznego
i o wolontariacie.

Zlecanie organizacjom pozarz4dowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy
reahzacji zadah publicznych moze mie6 nastgpuj4ce formy:
1) powierzanie wykonania zadan publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
ich realizacji;
2) wsparcie zadanpublicznych, wraz zudzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Na stronie internetowej UrzEdu Miejskiego
prowadzony jest
i aktualizowany serwis dotycz1cy organizaqi pozarzqdowych oraz podmiot6w wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy, dotyczqcy :
1) zadah publicznych, kt6re bgd4 realizowane w danym roku wraz z podaniem wysokoSci
Srodk6w finansowych przeznaczonych w bud2ecie gminy Parczew na realizacjE tych
zadan;
2) oglaszanych konkurs6w ofert narealizailE zadai publicznych i ich rozstrzygnigl.
4

4.

Prowadzona jest, aktualizowana i udostgpniana baza danych o organizacjach pozarzEdowych
oraz podmiotach wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, realizuj4cych zadania publiczne, kt6re
otrzymaly dofinansowanie realizacji zadan publicznych z budzetu gminy Parczew.

Rozdzial9
Wysoko56 Srodkriw planowanych na realizacjg Rocznego Programu
WysokoS6 Srodk6w finansowych jakie gmina Parczew planuje przeznaczyd w bud2ecie na 2018 r. na
reahzacjg Rocznego Programu wynosi 126.000,00 zl, w tym:
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury frzycznej:
7) organizacja szkolenia w zakresie dyscyplin sportowych oraz udzial dru2yn
w rozgrywkach - 81.000,00 zI;
2) or ganrzacj a impr ez sportowo -rekreacyj nych - I 0. 0 00,0 0 zl.
2. Wspierania rodziny i systemu pteczy zastEpczej:
1) wspieranie dzialalnoSci plac6wek opiekuriczo-wychowawczych wsparcia dziennego 30.000,00 zl.
3. DzialalnoSt narzecz os6b w wieku emerytalnym:
1) promowanie i wspieranie aktywnych form spgdzania czasu wolnego przez osoby starsze 5.000,00 zl.

Rozdzial 10
Spos6b oceny realizacji Rocznego Programu

1.

2.

Ocena realizacji Rocznego Programu prowadzona bgdzie na podstawie miemik6w oceny
realizacji Programu.
Miernikami oceny realizacji Rocznego Programu wsp6lpracy gminy Parczew
z organizacjami pozarzEdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w
2017 roku bgdq:
1) liczba organizacji i podmiot6w podejmuj4cych zadania publiczne na rzecz lokalnej
spolecznoSci;
liczba os6b zaangazowanych w realizacj g zadafi publicznych;
liczba os6b, kt6re byly adresatami r62nych dzialah publicznych;

2)
3)
4) wysokoS6 Srodk6w
5)
6)

finansowych przeznaczonych z budzetu gminy na realizacjg tych
zadan;
l4czna wysokoS6 Srodk6w finansowych zaangalowanych przez organizacje pozarzqdowe
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy w realizacj g zadan publicznych na rzecz
mieszkaric6w;
wysokoS6 dofinansowania uzyskanego ze Srodk6w Unii Europejskiej.

Rozdzial 11
Spos6 b tworzenia Rocznego Pro gramu

1.

2.

or az

przebieg konsultacj i

Projekt rocznego Programu opracowany zostal na podstawie sprawozdania z realizacji
Rocznego Programu wsp6lpracy z orgarizacjami pozarz4dowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy za rok 2016, wniosk6w z realizacji wsp6lpracy
z organizacjami i podmiotami w latach 2016-2017 oraz propozycji zadah zgloszonych przez
poszczeg6lne organizacje pozarzEdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.
Roczny Program tworzony byl w kilku etapach:
5

1)
2)
3)
4)

3.

4.
5.

przygotowanie projektu Programu w oparciu o listE zadah proponowanEprzez kom6rkg
orgarizacyjn4 Urzgdu Miejskiego w Parczewie;

skierowanie projektu Programu
i kieruje do konsultacji spolecznych;

do

Burmistrza Parczewa, kt6ry opiniuje

go

przeprowadzenie konsultacji spolecznych dotycz4cych projektu Programu ;
po naniesieniu poprawek uwzglEdniaj4cych uwagi i wnioski z konsultacji spolecznych
Program zostal skierowany pod obrady Rady Miejskiej w Parczewie.
Projekt Rocznego Programu zostal poddany konsultacjom spolecznym zgodnie z uchwal4
Nr L130412010 Rady Miejskiej w Parczewie w sprawie okreSlenra szczegolowego sposobu
konsultowania z radami dzialalnoSci pozytku publicznego lub organizacjami pozarz4dov,,ymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia\alnoSci pozltku publicznego
i o wolontariacie projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotycz4cych
dzialalnoSci statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 138, poz. 2309)
przeprowadzonych w nizej wymienionych formach:
1) spotkanie dyskusyjne przedstawicieli organizacji pozarzqdov,rych i podmiot6w
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy oraz przedstawicieli Urzgdu Miejskiego
w Parczewie;
2) wykorzystanie technik informatycznych poprzez zarrieszczenie projektu Programu na
stronie intemetowej Urzgdu Miejskiego w Parczewie.
Uwagi i wnioski ze spotkania dyskusyjnego, o kt6rym mowa w ust. 3 pkt I ujEte zostaly
w protokole.
Do projektu Rocznego Programu umieszczonego na stronie intemetowej nie wplyngly ladne
uwagi i opinie.

R.ozdzial12

Tryb powotywania i zasady dzialania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert

1. Komisje

konkursowe powolywane s? w celu opiniowania ofert zloaonych przez organizacje
pozarzEdowe w ramach ogloszonychprzez Burmistrza Parczewa otwartych konkurs6w ofert.
2. Komisje maj4 charakter doraLny do danego konkursu.
3. Pierwsze posiedzenie komisji zwoluje Burmistrz Parczewa.
4. Za pracA kazdej komisji konkursowej odpowiedzialny jest Przewodnicz1cy.
W przypadku nieobecnoSci Przewodnicz4cego, zastgpcE zostaje inna osoba wskazana przez
PrzewodniczEcego
5. Komisja konkursowa dokonuje otwarcia kopert z ofertami w dniu i o godzinie, Wznaczonych
w ogloszeniu o konkursie, w obecno6ci pelnego skladu powolanej komisji.
6. Na wstgpie komisja dokonuje na kazdej z ofert poSwiadczenia jej wplywu w rubryce
,,PoSwiadczenie zlo\enia oferty", a nastgpnie dokonuje podzialu ofert na grupy odpowiadaj4ce
p o szc ze golny m dzie dzi no m zadari p o zy.tku p ub I i c zne g o.
7. W etapie oceny komisja sprawdza, czy oferta spelnia wymogi pod k4tem kompletnoSci
r zawarcia w nich wszystkich danych wynikaj4cych z wzon) oferty
i ogloszenia o konkursie.
8. W rozumieniu przepis6w ustawy Prawo zam6wieri publicznych czlonkowie komisji przyznajE
ofertom liczbg punkt6w w skali od 0 do 10.
9. Sredni4 liczbg punkt6w calego skladu komisji wpisuje sig do rubryki oferty o nazwie
,,Adnotacje urzgdowe". Wpis potwierdza przewodnicz4cy komisji wlasnorgczlympodpisem.
10. Do oferty podmiot6w, kt6re uzyskaly najwigksz4 liczbg punkt6w, w rubryce ,,Adnotacje
urzgdowe" wpisuje sig propozycjg zawarcia umowy z podmiotem, kwotE proponowanej
dotacji oraz opinig co do wyboru oferty. Wpis potwierdza przewodniczqcy komisji
wlasnorgcznym podpisem.
6

zleceniu zadania i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz po zapoznaniu
sig z dokumentacj4 konkursu. Dokonanie wyboru Burmistrz potwierdza wpisem w rubryce
oferty o nazwie ,,Adnotacje urzgdowe".
l2.Kuzd4 czynnoSd komisji konkursowej wpisuje sig do protokolu z posiedzenia.
13. Przewodniczqcy komisji konkursowej niezwlocznie po zakonczeniu prac komisji -przekazuje
calo Si dokumentacj i konkursowej B urmi strzowi.
14. Konkurs ma charakter jawny.

1

1. Ostateczn4 decyzjE o

Rozdzial L3
Postanowienia koricowe

Niniejszy Roczny

z

Program

organizacjami pozarz4dowymi

stanowi zbror

i innymi

zasad

podmiotami

reguluj4cych
prowadz4cymi

wsp6lpracA
dzialalnoS6

gmlny
pozytku

publicznego.

P(zcu'odnicz\1,itady
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