
W dniu ll paidziemika 2021 roku rv Sali Konllrencljnej Urzgdu Mic'jskicgo rv
Parczewie na zaprcszenie Burmistrza Parczerva odbylo si€ spotkanie przedstauicicli
organizacji pozarz4dowl,ch dzialaj4cych na terenie Gminy Parczcw w spra*ie z-ropiniowania
roczrego programu \isp6lpracy Cminy Parczew z Orgzmizacjami pozarz4doulmi na rok 2022.
Lista imienna os6b biorqcych udzial w spotkaniu staho$'i zal4cznik Nr 1 do niniejszego
protokolu. Spotkanie pro*adzil kierownik Referatu Odwialy i Kultury Urzqdu Micjskiego w
Parczeuie, Pan Stanislarv Chojah. Prouadz4cy spotkanie na wstgpie po*ital *'szystkich
zebranych, przedstawil cel omz porz4dck spotkania. kt6ry zoslaljednom,vilnie prz.1jqq,.

Zgodnie z porz4dkiem w picrwszcj czgici spotkania prow-adz4cy om6wil projekt rocznego
progmmu wsp6lpracy Gminy Parczew z organizacjami pozarz4dowymi i innyrni podmiotami
wymienionymi w art- 3 ust.3 ustawy z dnia 2,1 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku
publicalego i o wolontariacie na rok 2022. Zwrocil uwagg na priorytetowe zadania Gnriny oraz
plano*anq wielko66 irodk6r'na ich realizacjg x'2022 roku.

Prouadzqcy przypominal zebmnym. ie lvz.orem lat ubieglych trcii projektu programu jak
rolmiez inne inlbrmacjc dotyczEcc wspolpracy z organizacjami s4 zawsze zamieszczone na

stronie intemetowej tJrzgdu Miejskiego u' Parcze$,ie. Ogloszcnia znajdujq sig r6wniez na
tabficy informacyjnci Urzgdu Miejskiego. Podkreilil r6wniez. 2e zawsze moina przyjS6 do
pracownik6w referatu oSwiaty w celu om6wicnia szczcgdl6w lub \\,qtpliwoSci dotyczqcych
programu oraz *sp.-rlprac) / organiT.rcjon)i.

Nastgpnie prorvadz4cy poprosil zebranych o przedstawienie swoich sugestii ora.z propozycji
dotyczqcych przedsta*ionego programu. Pzedstawiciele f'undacji Victor zasygnalizo\\'ali
potzebg rozszerzenia programu wsp(rlpracy Cminy Parczcw z organtzacjami o dodatkowe
zadanie dotyc2?cc och-rory zdrowia. lJzgodniono, ze talii wniosek zostarie zlozory przez

tundacjg pisemnie po spotkaniu.

Pan Stanislaw Chojak :apewnil, zc zgloszon) r'niosek oraz uuagi. kt6re wplln4 jeszcze lego

samego dnia po spotkaniu mstanq przekrjtne pod roz*agg radnym a naslqpric podzigko$,al

*'srystkim :za udzial u' konsultacjach.

Na tym spotkanic zakonczono.

W dniu 11 pa2dzicrnika 2021 r. po spotkaniu z przedstawicielami organizaciami drogq
elektronic,rl4 na adrss oswiata(a),-4lczcw.cori! upl-vnql jeden wniosck. I'rzcdsta\r'iciele
tundacji ..Victor" dzialaj4cej na lercnic grniny Parczeu'. uTstqpili z unioskiem o wpisanie do

programu usp6lpracy Cminy Parcze\\'z organizaciami pozari4dou-rmi na 2022 r. zadania

Parczerv. dnia I 1.10.201I r

Protok6l zt spotkania przedstal-icieli organizacji pozarz4dot'vch
dzialajqcl'ch na tcrcnie Cminl Prrczcr u, trakcic konsultacji spoleczn]'ch
dotyczqc)'ch zaopiniorrania roczncgo programu $'sp(ilprac)'(iminv l'arczerr
z organizacjami pozarzado\lynli na rok 2022 zorganizon,anych przez
llurmistrza I'arczewa.



do1),c74cego ochron) zdrorria. uf raTaj4c chea podjlcia dTialari na r7.cz dzicci i nrlodziczl
omz os6b agroTon] ch ulkluczcnicnr spolccznyrn zgodnic zc statulcm fundacji (uniosck

l:undacji stanoui zalqcznik nr 4).

Na tym protok6i zakoiczono.
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Zal4cznlkr:

l. Lista zebranych
2. Porzqdek Spotkania
3. Projekt- Roczn-v progranr wspolpracy Gmily Parczrw z organizacjami pozarz4dowymi

oraz inDymi podmiotami wymienionymi u'art.3 ust.3 ustaw-y z dnia 24 kuietnia 2003
roku o dzialalnosci po;1tku publicznego i o \rolontariacie na rok 2022.

4. Wniosek Fundacji Victor z dnia I I pazdziernika 2021 r.
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l\\ racarry siq z uprz ejmq proSbit o \\'prsanic do projcktu Roczncgo programu
'$'spolpracy Gminy Parczcw z organizae;jami pozarz4dowl,mi na rok 2022 *ynikalqccgo z
usrawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie tewtorialnym
Afl.7.1. (zaspakajanic zbioro\.\'ych polrreb rvspolnorv nalc2v do zadan wlasnych gminy )
puDktu 5 tJ. C)chrona Zdrowia.
Jcst 1o punk spdjny z dzialanicm naszej l-undac1i. opisany w statucie .

Jcste6my nowopowstalq fundacjq dzialajilcil na terenie l,rniny Parcze$,.
\aszc zamierzone dzialania w roku 2022 to spotkania profilaktvcmc. diagnozy porrzeb.
pogadanki rc sp€cjalistami dla os6b porrzebuj4cych.
( hcemy sporykac siq i w'sp6lpracowai z dzieimi. mlodzie2q oraz z calymi rodzinami.
Z osobami ubogimi lub tymi ktorym grozi g,;,kluczenie spolccznc.
Prosirny o zabezpie,czcnie kwot_v 15.000 zl. na dziaianie naszej fundacji. dorycz.4ce
ochronv zdrowia.
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