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Protokół ze spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie 
Gminy Parczew w trakcie drugich konsultacji społecznych dotyczących zaopiniowania 
rocznego programu współpracy Gminy Parczew z organizacjami pozarządowymi na rok 
2022 zorganizowanych przez Burmistrza Parczewa. 

W dniu 9 listopada 2021 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie 
na zaproszenie Burmistrza Parczewa odbyło się drugie spotkanie przedstawicieli organizacji 
pozarządowych działających na terenie Gminy Parczew w sprawie zaopiniowania rocznego 
programu współpracy Gminy Parczew z Organizacjami pozarządowymi na rok 2022. 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 wprowadzone po 
pierwszym spotkaniu zmiany do projektu 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 2022. 
Wprowadzone zmiany uwzględniały wniosek przedstawicieli Fundacji Victor, który wpłynął 
po pierwszym spotkaniu konsultacyjnym w dniu 11 października 2021 r., dotyczący 
rozszerzenia zadań przewidzianych do realizacji w 2022 r. o dodatkowe zadanie obejmujące 
ochronę zdrowia. Powyższy wniosek fundacji został przedstawiony i zaakceptowany na 
obradach sesji Rady Miejskiej w Parczewie, która odbyła się w dniu 25 października 2021 r. 

Następnie prowadzący poprosił zebranych o przedstawienie swoich sugestii oraz propozycji 
dotyczących przedstawionego programu. Przedstawiciele organizacji bez uwag przyjęli 
przedstawiony program. 

Prowadzący przypominał zebranym, że treść projektu programu jak również inne informacje 
dotyczące współpracy z organizacjami są zawsze zamieszczone na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Parczewie, a następnie podziękował wszystkim za udział w konsultacjach. 

Na tym spotkanie zakończono. 
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