UCHWALA NR II/r1l20I8
RADY MIEJSKIEJ
W PARCZEWIE
z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu wsp6lpracy Gminy parczew
z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3
ust. 3 ustarry o dzialalnosci po2ytku pubricznego i o worontariacie
na2Ol9 r.

Na podstawie art. 7 ust.l pkt 19, art.lg ust.2 pkt 15 ustawy z dnia g marca 1990 r.
o samorz4dzie gminnym (Dz. rJ z 2018 r. poz. 994, z p6in. zm.) oraz afi. 5a ust. 1 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci poz).tku publicznego i o wolontariacie (Dz.
U.
z 2018 _r. poz. 450, z p6in. zm.) po przeprowadzonych konsultacjach z organi)acjami
pozarz4dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalno"sci pozltku
publicznego i o wolontariacie - Rada Miejska w parczewie uchwala, ct nastgpuje:

$ 1. Pr4jmuje sig Roczny program Wsp6lpracy Gminy parczew z orgarizacjami
pozarz4dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. ] ustawy z dniai4
kwietnia
2003 r. o dzialalnofui poz)'tku publicznego i o wolontariacie na 2-01 9 r. w brzmieniu
stanowi4cym zal4czrttk do niniejszej uchwaly.

$

2. Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi parczewa.

$ 3. uchwala wchodzi w Zycie po
Urzgdowym Wojew6dztwa Lubelskiego.

uplrvie

14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku

Plzcu otLtic
ltlirosl,

c

a

Zalqcmik
do uchwaly Nr IIll l/2018
Rady Miejskiej w Parczewie
z dnia 30 listopada 2018 r.

ROCZNY PROGRAM WSP6LPRACY GMINY PARCZEW Z ORGANIZACJAMI
POZARZADOWYMI ORAZ PODMIOTAMI W}MIENIOI{YMI W ART.3 UST.3 USTAWY
O DZIAI,ALNOSCT POZYTXU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
NA 2Or9 ROK

Wstgp

Roczny Program wsp6lpracy jest dokumentem okreslai4cym ramy wsp6lpracy samorz4du
gminy Parczew z orgarizacjarni pozarz4do*ymi oraz podmiotami
-y"i"niooy-i w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozfku publicznego i o wolontariacie (Dz.
U.
z 20.18 r. poz. 450, z poLn. zm.), zwanej dalej ,,ustaw4,, prowa-dz4cymi dzialalnoS6 po2ytku
publicznego dla dobra i rozwoju spolecznoSci lokalnej.

Rada Miejska w
deklaruje wolg kontynuowania wsp6lpracy
z organizacjani pozarz4dowymi._parczewie
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3- uitawy
i wyraza intencjg wsp6lnej realizacji zadan publicznych w zakesach okredlonych niniejszym

Programem'
.Dotychczas podejmowane dziatania umo2liwily zlecanie realizacji zadan gminy
podmiotom nie zaliczonym do sektora finans6w publicznych, przyczyrury sig
do rozwoju orguniru"ii
poz.arz4dowych dzialaj4cych na rzecz mieszkafc6w gminy parczew, a takie
stwaruaLy mieszkaricom
gminy szansg poszerzania aktywnoSci spolecznej.
Przyjmujqc niniejszy Program Rada Miejska w Parczewie wyraza intencjg realizacji zadai
-..
publicznych gminy Parczew w scislym wsp6rdziaraniu z oryattLacjami pozarz4dowymi
oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.
Wsp6l&ialanie to ma na celu lepsze wykony'wanie zadari ustawowo powierzonych gminie.
Potencjal organizacj i pozarz4dowych wskazuje na mo2liwo6i lepszego zaspokajania potrzeb
zbiorowych wsp6lnym wysilkiem samorz4du i tych organizacji.
. Aktywnodi organizacji pozarz4dowych jest istotn4 tech4 spoleczeristwa demokratycznego,
elementem spajai4cym i aktywizui4cym spolecznodi rokaln4. 'organi zacje rozwijai4 at<ryumJse
obl.watel sk4, ksaalcq lider6w spolecznych.
. Uchwalenie Programu ma r6wnie2 na celu wprowadzenie jasnych rozwiqzah wl4czai4cych
organizacje pozarz4dowe w system demokacji lokalnej.
Spodziewanym efektem wsp6lpracy jest migdzy innymi zrvigkszenie efektywno6ci dzialari
zwiEzanych z realizacj4 zadari publicznych i dalszy wzrost zaangazowania trzeciego
sektora
w rozwiprvaniu problem6w lokalnej wsp6lnoty.

I

Rozdzial I
Postanowienia og6lne
I

Roczny Program okredla cele, zasady, zakes przedmiotowy oruz formy
wsp6lpracy gminy
Parczew z-organizacjami pozarzqdouymi oraz podmiotami- wymienionymi
'rrL 'rrt.
:
ustawy w 2019 r.
Roczny Program przedstawia priory4etowe zadania publiczne, kt6re
bgd4 przedmiotem
wsp6lpracy, okres realizacji programu oraz planowan4 na rearizacjg
wysokose srodk6w
z btd2etu gminy Parczew. plogrrl okreila r6wniez t yU po*ot1-# a i' zasady
irlutu u
komisji konkursowych do opiniowania oferl w otwartym konkursie ofert.

i"

2

i

Rozdzial2
Cel gl6wny i cele szczegtilowe Rocznego programu

celem gli1ry1y11 Rocznego programu jest budowanie umacniane partnerstwa pomigdzy
samorzqdem a organizacjami pozarz4dowymi oraz podmiotami
w
iust.

i

ustawy,

iak

r6wnie2 zwigkszenie efektyrvnej rearizacji

mieszkafc6w gminy Parczew.
2

ryrnienionymi #.
saioiadu-- nu

zadx

3

,r"",

Celami szczeg6lonTmi Rocznego programu s4:
1) poprawa. jak osci 2ycia, poprzez
.perruejsie zaspokajanie potrzeb mieszkaric6w gminy
w zakesie pomocy spolecznej, kultury
i attyw,noSii spolecznej;
'poczucia
-. umacnianie w Swiadomojci spolecznejfizycznel
2)
odpowiediialnoSci za siebie, swoje
otoczenie, wsp6lnotg lokaln4 oraz jej tradycje;
-. stworzenie warunk6w do zwigksienia'
3)
akiywnosci sporecznej mieszkaric6w gminy
Parczew;
4) wzmocnienie potencjalu
pozarz4dowego w gminie parczew bgd4cego jednym
,sektora
z element6w rozwoju spoleczefstwa
obywatelskiego;
-.
5) poprawa, jakoSci ustug publicznych;
6) wspieranie rozwoju sektora ekonomii spolecznej.

Rozdzial 3
Zasady wsp6lpracy
I

wsp6lpraca gminy z organizacjami pozarz4dowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3
ust. 3 ustawy bg dzie realizowana na zasadach:
1) pomocniczosci - polegai4cej na wspieraniu dziaralnosci organizacji
pozatzqdowych oraz
podmiot6w wymienionych
art. 3 ust. 3 ustawy umozli*ianiu- im rearizalji zadah
publicznych;
2) suwerennosci stron - gmina i organiz acje pozarz4dowe oraz podmioty
wymienione w art.
3 ust..3 ustawy podejmujqce wsp6lpraca, zachowui4 pelr.,4 autortmig ,iezateznoSe
wzglgdem siebie;
3) partnerstwa
wsp6lpraca pomigdzy wladzami samorz4dowymi
organizacjami
pozarz,qdowymi oraz podmiotami wl,rnienionymi
art. 3 uit. 3'ustawy opirtu
jest na
obop6lnych korzysciach, chgci wzajem nych dziaraft, identyfikowaniu .
spolecznych oraz wsp6ldzialaniu na rzecz ich rozwi4zywNia, s.,gero*ani..froti".o*
obszar6w
.. wsp6lpracy, skladaniu propozycji uslug Swiadczonych pruez organtzaJje;
4) efektywnosci
gmina jak_.i organiza cje pozarz4dowe oraz podmioty wyrnienione
art. 3 ust. 3 ustawy wsp6lpracuj4ce ze sob4 w wykonyrvaniu zaaan, Ugaa
atae, aby

w

i

i

-

w

w

a

-

2

zadania te byly wykonane terminowo z
celowy dla dobra spolecznoSci;

jak najlepszym rezultatem w spos6b oszczgdny,

5) uczciwej konkurencji, rzeternosci i jawnosci
- gmina, organizacje pozarz4d,owe
oraz podmioty wymienione y u.t. 3 ust. 3 ustawy w trakcie -udzielania'dotacii
oraz

wydatkowania przyznanych 6rodk6w publicznych dzialaj4

prawem, nie naruszajq pruy tym dobra wzajemnych
:informacje

o

z'godnie

dzialah, udostEpnia.l4 niezbgdne

celach, kosztach zaplanowanych srodk6w finansowych'"u *spotp.o"g ,
organ?acjami, udostgpniajq gminie dane w zakresie wrasnych rt.uktur, prowadzonej
dzialalnoSci, sposobu funkcjonowania.
2 Podmiotami realizuj4cymi Roczny program s4:
1) Rada Miejska w Parczewie w zakresie wytyczania kierunk6w
wsp6ldzialania
i okreilania wielkodci Srodk6w publicznych przeznaczonych na ten cel;
2) Burmistrz Parczewa w zakresie realizacji wsp6lpracy z organizacjuri pozarz4dowymi oraz
podmiotami wl,rnienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy oraz ,lec,;ia im tontretnycrr
zaaan
gminy do realizacji.

3.

Realizatorami wsp6lpracy s4:
1
) organizacje pozatzqdow e ;
2) podmioty wynienione w art. 3 ust. 3 ustawy
prowadz4ce, odpowiednio do tery4orialnego zasiggu dzialania gminy parczew
dzialalnos6
poz)tku publicznego, okreslonq w ich statutach w zakesie -odpo*iudulq"y- zadaniom
gmmy.

-

Rozdzial 4
Zakres pzedmiotowy wsp6lpracy

Przedmiotem- wsp6lpracy gminy parczew i organizacji pozarzqdowych
oraz podmiot6w
wymienionych w art. 3 ustawy.jest wsp6lne wykony.whie zidah prtbliczny"t
oU";-riq"y" h zadansa
w za"kresie wspierania i upowszechniania kultury fizy"znej, *rpi".uniu rodziny
i systemu _ pieczy zastgpczej oraz dziar nosci na vecz osob * *i.ku emerytainym, celem
zaspokajania istniej4cych potrzeb spolecznych mieszkaric6w gminy parczew.
Rozdzial 5
Priorytetowe zadania publiczne

Do zadai

priory.tetowych przewidzianych do realizacji
z nastgpuj 4cych obszar6w:
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

1.

2.
3.

1)

organizacja szkolenia

w

2019

r.

zalicza

sig

zadania

w

zakresie dyscyplin sportowych oraz udziar druzyn
w rozgrJ'urkach;
oryarizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.
Wspierania rodziny i systemu piecry zastgpczej:
1) wspieranie dzialalnod_ci plac6wek opiekuriczo-wychowawczych wsparcia dziennego.
Dzialalno6d
rzecz os6b w wieku emerytalnym:
1) promowanie i wspieranie akty,;r.nych form spgdzania czasu wolnego przez osoby starsze.

2)

n

Rozdzial 6
Formy wsp6lpracy
3

Ustala sig nastgpui4ce formy wsp6tpracy gminy parczew
organizacjami pozarz4dowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy:
1) hnansowe:
zlecanie organizacjom pozaru4dowym oraz podmiotom wyrnienionym w art. 3 ust. 3
ustawy w drodze otwa(ych konkurs6w ofert realizacli zada6 publicznych;
pozafinansowe:
wzajemne informowanie sig o planowanych dzialaniach,
konsultowanie z organtzacjami projekt6w akt6w prawnych w dziedzinach dotycz4cych ich
dzialalnoSci statutowej.
tworzenie wsp6lnych zespol6w o charakterze doradczym i inicjatywnym,
udzielanie organizacjom pozarz4dowym oraz podmiotom wynienionym
art. 3 ust. 3
ustawy, wsp6lpracuj4cym
gmin4, rekomendacji
przypadku ubiegania sig
o dofinansowanie z innych ir6del;
inne formy wsp6lpracy:
udostgpnianie lokali na spotkania org anizacji,
wsp6ldzialanie w pozyskiwaniu Srodk6w finansowych z innych zr6del niZ budzet gminy,

z

a)

2)

a)
b)

c)
d)

3)

a)
b)
c) udzial

z

w

przedstawicieli organizacji pozarzqdowych

w

w

posiedzeniach

-komisji

konkursowych,
d) udostgpnianie organizacjom po zaruqdowym oraz podmiotom wyrnienionym w art. 3 ust.
3
ustawy miejsca na stronie intemetowej Urzgdu Miejskiego w parczewie,
e) udzial przedstawicieli gminy w konferencjach, szkoleniich i spotkaniach
organizowanych
przez. organtzacje, sluZ4cych wymianie doSwiadczeri, podniesieniu ,pru*r,oS"i
funkcjonowania i profesj onalizacj i dzialari organizacji,
0 prowadzenie dzialalnodci doradczej zwi4zanej z funkcjonowaniem organizacji
pozarz1d,owych.

Rozdzial 7
Okres realizacji Rocznego programu
Roczny Program realizowany bgdzie w okresie od

I

stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Rozdzial 8
Spos6b realizacji Rocznego programu
1

2

Zlecafie zadai publicznych organizacjom pozarz4dowym oraz podmiotom wymienionym
w art. 3 ust. 3 ustawy odbrva_ sig na podstawie otwartych konkur6w ofert, oglaszany ch przez
Burmistrza Parczewa na zasadach okreslonych w ustawie o dzialalnosci pozrtku puLli"rr"go
i o wolontariacie.
Zle?anie organizacjom pozarz4dowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy
rcalizacji zadafi plblicznych moZe miei nastgpujqce formy:
1) powierzanie wykonania zadari publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
ich realizacji;
wsparcie zadari publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Na str_onie internetowej Urzgdu Miejskiego htto://www.parczew.com./ prowadzony jest
i aktualizowany serwis dotycz4cy organizacji po-.r4ao*y"t o.- poa-iot6w wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy, dotycz4cy :
1) ?l'dan publicznych, kt6re b9d4 realizowane w danym roku wraz z podaniem wysokosci
Srodk6w finansowych przeznaczonych w bud2ecie gminy parczew na realizacjg tych
zadah;
2) oglaszanych konkurs6w ofert na realizacjg zadari publicznych i ich rozstrzygnigi.

2)

3

4

4

Prowadzona jest, aktualizowana i udostEpniana baza danych o organizacjach
pozxz4d,owych
oraz podmiotach wymienionych w..art. 3 ust. 3 ustawy, realizujqcy:ch ,uau"iu
p"Uti"rri", ttO."
otrzyrnaly dofinansowanie realizacji zadart publicznych z budzetu gminy parczlw.

wysokosc srodk6w

o,rr"*"*XzfXT leamacieRocznego programu

WysokoSi Srodk6w finansowych jakie gmina Parczew planuje przeznaczyt w budzecie
na2019 r. na
rcalizacjE Rocznego Programu wl,nosi 130.000,00 zl, w tym:
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
1) organizacja szkolenie
zakresie dyscyplin sportowych oraz udzial dniyn
^wzl;_
w rozgryrvkach - 84.000,00
2) organizacla imprez sportowo-rekeacyjnych _ 11.000,00 zl,
2. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastgpczej:
1) wspieranie dzialalnosci plac6wek opiekuriczo-wychowawczych
wsparcia dziennego
30.000,00 zl.
3. DzialalnoS6 na rzecz os6b w wieku emer),talnym:
1) promowanie i wspieranie aktlrvnych form spg&ania czasu wornego przez
osoby starsze 5.000,00 zl.

-

Rozdzial 10
Sposrib oceny realizacji Rocznego programu
1

ocena realizacji Rocznego programu prowadzona bgdzie na podstawie miemik6w oceny

realizacji Programu.
2

Miemikami oceny realizacji Rocznego programu wsp6lpracy gminy
z organtzacjami pozNz4dowymi oraz podmiotami w),rnienionymi
2019 roku bgd4:

; ;.

3"ust.'3 ustawy w

1) liczba organizacji i podmiot6w podejmujqcych zadania prbliczne na rzecz
spolecznoSci;
liczba os6b zaanguZowanych w realizacjg zadari publicznych;
liczba os6b, kt6re byly adresatami r62nych d zialah publicznych;

2)
3)
4) wysokosd srodk6w

finansowych

zadart;

5)
6)

po"ro*rony"i z b.dieto

parczew

lokalnej

gminy na realizacjg tych

trqczna wysoko66 srodk6w

finansowych zaangr2owanych przez orgarizacje pozarz4d,owe
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy w realizacig zaain pr.tJriloiych na
tzecz
mieszkaric6w;
wysoko56 dofinansowania uzyskanego ze Srodk6w Unii Europejskiej.

Rozdzial 11

Spos6b tworzenia Rocznego programu oraz przebieg konsultacji
1

2

Projekt rocznego Programu opracowany zostar na podstawie sprawozdania z rcarizacji
_
Rocznego Programu wsp6lpracy
z orgarizaclami pozau4dowymi oraz podmiotami
w)T nienion)T ni w art. 3 ust. 3 ustawy za rck 2017, wniosk6w
z rcarizacji wsp6rpracy
z organizacjami i podmiotami w latach 2017 -201g oraz propozycji zadah zgloizonych przez

poszczeg6lne organizacje pozxz4dowe oraz podmioty wymienione w art. 3 uJt.
3 ustawy.
Roczny Program tworzony byl w kilku etapach:

5

1)

2)

3

4
5

przygotowanie projektu
.plo.q*u w oparciu o listE zadari proponowang przez kom6rkg
organizacyjn4 Urzgdu Miejskiego w parczewie;

skierowanie projektu programu

do

Burmistrza parczewa, kt6ry opiniuje

go

i kieruje do konsultacji spolecznych;
3) przeprowadzenie konsultacji spolecznych dotycz4cych projektu programu ;
4) po naniesieniu poprawek uwzglgdniai4cych uwagi i wnioski z kinsurtacji spolecznych
Program zostal skierowany pod obrady Rady Miejskiej w parczewie.
Projekt Rocznego Programu. zostal poddany konsuitacjom spolecznym zgodnie
z uchwal4
Nr L/304/2010 Rady Miejskiej w parczewie * ,pru*G okreslenia .."r"gilo*"go .forou,,
konsultowania z radami dzialalnosci pozltku publicznego lub organizacj#i porirqdi*y*i
i podmiotami wymienionymi * .q. 3 ust. 3 ustawy o dzialatoSci pozyi<u frUii"^"go
i- o- wolontariacie projekt6w akt6w
prawa miejscowego w dziedzinach dotycz4cych
dzialalnosci statutowej tych organizacji (Dz. Urz. woj. Lubelskiego Nr 13g, piz.
2309)
przeprowadzonych w niZej wymienionych formach:
1) spotkanie dyskusyjne przedstawicieri organizacji pozarzQdowych i podmiot6w
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy oraz przedstawicieli 'Urzgdu Mi.jrki"go
w Parczewie;
2) wykorzystanie technik informatycznych poprzez zunieszczenie projeltu programu
na
stronie intemetowej Urzgdu Miejskiego w parczewie.
Uwagi i wnioski ze spotkania dyskusyjnego, o kt6rym mowa w ust. 3 pkt 1 ujgte zostaly
w protokole.
Do projektu Rocznego Programu umieszczonego na stronie intemetowej nie
wplyngly 2adne
uwagi i opinie.
Rozdzial 12

Tryb powo\wania i zasady dziarania komisji konkursonych do opiniowania ofert
w ohvard'ch konkursach ofert

1'

2.
3.

Komisje konkursowe powolyrvane sq w celu opiniowania ofert zlo2onych przez
organizacje
pozarz4dowe w ramach ogloszonych przez Burmistrza Parczewa otwartych
konkurs6w ofert.
Komisje maj4 charakter doraZny do danego konkursu.
Pierwsze posiedzenie komisji zwoluje Burmistrz parczewa.

4 ?l praca kazdej k:pisji konkursowej
w przypadku nieobecnoSci przewodnicz4cego,

jest

przewodniczqcy.
odpowiedzialny
zastgpc4 zostaje inna osoba wskazana przez

Przewodnicz4cego
Komisja konkursowa dokonuje otwarcia kopert z ofertami w dniu i o godzinie, wyznaczonych
w ogloszeniu o konkursie, w obecnodci pelnego skladu powolanej komlsji.
6' Na wstgpie komisja dokonuje na kazdej z ofert p;(wiad czlr;a j€1 \\"ty\41r w rubryce
,,Podwiadczenie zlozenia oferty",_a nastgpnie dokonuje podzialu ofert na gropy odpowiadai4ce
poszczeg6lnym dziedzinom zadai po2yiku publicznego.
7' w etapie oceny komisja sprawdza, czy oferla sp-hia wymogi pod k4tem kompretnosci
zawarcia
wszystkich danych
wzoru oferty
"y"if.4a.y"'t
i ogloszenia o konkursie.
8' w rozumieniu przepis6w u:taly
lrawo zam6wieri publicznych czronkowie komisji przyznaj4
ofertom liczbg punkt6w w skali od 0 do 10.
9. Sredni4 liczbg punkt6w cllego skladu komisji wpisuje sig do rubryki oferty o nazwie
,,Adnotacje urzgdowe". wpis potwierdza przewodniciqcy komisji wlasnorgcznym podpisem.
10. Do oferty podmiot6w, kt6re uzyskaly najwigksz4 hciug punttow,
'pod-iot"-,w rubryce',,Adnotacje
urzgdowe" wpisuje sig propozycjg zawarcia umowy z
kwoti proponowane.l
dotacji oraz opinig co do wyboru oferty. wpis potwierdza przewodnic)4ry komisji
wlasnorgcznym podpisem.

5.

i

w nich

z

6

1l'

Ostateczn4 decyzjg o zleceniu zadaria

i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz po zapoznariu,
sig z dokumentaci4 konkursu. Dokonanie wyboru Burmistrz potwierdza ,rpirlmi
.uuryce
oferty o nazwie ,,Adnotacje urzgdowe,,.
12.Kuitd4 czlnnodi komisji konkursowej wpisuje siE do protokofu z posiedzenia.
13' Przewodniczqcy komisji konkursowej niezwlocznie po zakoriczeniu
prac komisji -przekazuje
calo6i dokumentacji konkursowej Burmistrzowi.
14. Konkurs ma charakter jawny.

Rozdzial 13
Postanowienia koricowe

Niniejszy Roczny

z

Program

orgxizacjami pozarz4dowymi

publicznego.
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