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WPROWADZENIE
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w art. 5a ust. 1 obliguje organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego do uchwalenia, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego. Niniejszy Program jest dokumentem określającym cele,
zasady i formy współpracy samorządu z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego oraz priorytetowe zadania publiczne przeznaczone do realizacji w roku 2023.
Działania zdefiniowane w dokumencie w głównej mierze stanowią kontynuację
przedsięwzięć realizowanych w latach ubiegłych oraz są odpowiedzią na zgłaszane za
pośrednictwem organizacji pozarządowych, potrzeby mieszkańców miasta Chełm.

Rozdział 1
Podstawowe pojęcia
Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) „ustawie” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.),
2) „podmiotach Programu” - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy,
3) „konkursie” - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art.
11 ust. 2 i w art. 13 ustawy,
4) „departamencie merytorycznym” – należy przez to rozumieć departament Urzędu
Miasta Chełm, który w zależności od zakresu działania, realizuje procedurę
przyznawania dotacji na zadania publiczne dla organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy ze środków określonych na ten cel
uchwale budżetowej,
5) „małe granty” - należy przez to rozumieć dotacje udzielane na realizację zadań
publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w trybie określonym
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w art. 19a ustawy,
6) „departament koordynujący” - należy przez to rozumieć Departament Spraw
Obywatelskich.

Rozdział 2
Ocena potencjału organizacji pozarządowych
Z danych posiadanych przez tut. Urząd wynika, iż na terenie miasta funkcjonuje 241
organizacji pozarządowych oraz 10 stowarzyszeń zwykłych. Na dzień 01 września 2022 roku
zostało zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym: cztery fundacje i dwa
stowarzyszenia mające swoją siedzibę na terenie Miasta Chełm. Liczba kół i oddziałów
terenowych mających swoją siedzibę na terenie miasta Chełm pozostaje na tym samym
poziomie, co w roku 2022 tj. 35 organizacji.
Tabela Nr 1 Liczba zarejestrowanych podmiotów
Lp.

Podmiot
pozarządowy

Lata
2017

2018

2019

2020

2021

2022
(stan na
dzień
01.09.2022)

1.

Fundacje

15

15

22

28

32

35

2.

Uczniowskie Kluby Sportowe

14

15

15

15

15

15

3.

Stowarzyszenia Kultury
Fizycznej

16

16

16

17

16

17

4.

Koła i Oddziały Terenowe

36

36

36

36

35

35

5.

Stowarzyszenia, organizacje
pozarządowe

126

128

132

134

137

139

207

210

221

230

235

241

Razem:

Wykaz ww. stowarzyszeń i organizacji pozarządowych zamieszczony jest na stronie
internetowej Urzędu Miasta Chełm pod adresem www.chelm.pl, ewidencja stowarzyszeń
zwykłych znajduje się na stronie http://umchelm.bip.lubelskie.
Z danych zawartych na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności – wykaz
organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od
osób fizycznych za rok 2021 sporządzonym zgodnie z art. 27a ustawy z dnia 24 kwietnia
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2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327
z późn. zm.) - stan na dzień 09 grudnia 2021 roku - wynika, iż na terenie miasta Chełm
funkcjonują 23 organizacje pozarządowe posiadające status organizacji pożytku
publicznego.
Z kolei z danych zawartych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości
https://ems.ms.gov.pl/krs/ w Krajowym Rejestrze Sądowym wpisane są cztery spółdzielnie
socjalne, których siedzibą jest Miasto Chełm. Są to podmioty socjalne posiadające
specyficzną formę przedsiębiorstwa społecznego. Spółdzielnie socjalne na terenie miasta
Chełm: Spółdzielnia ,,SOC PROJEKT”, Spółdzielnia Socjalna ,,AMBROZJA” oraz
Spółdzielnia Socjalna "BLACK PEARL", które świadczą usługi:
– komputerowe,
– gastronomiczne,
– działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
Rozdział 3
Cel główny i cele szczegółowe Programu
1. Cel główny:
Celem głównym Programu jest wzmacnianie partnerstwa pomiędzy Miastem Chełm
a podmiotami Programu zmierzającego do poprawy jakości życia mieszkańców miasta
Chełm poprzez zwiększenie ich partycypacji w realizacji zadań publicznych o charakterze
długoterminowym.
2. Cele szczegółowe:
Celami szczegółowymi Programu są:
1) budowa społeczeństwa obywatelskiego, wzmocnienie pozycji organizacji
pozarządowych,
2) poprawa jakości życia mieszkańców miasta Chełm, poprzez pełniejsze zaspokajanie
ich potrzeb,
3) wykonywanie zadań własnych miasta Chełm poprzez włączenie podmiotów
Programu w ich realizację,
4) przeciwdziałanie ubóstwu oraz wykluczeniu społecznemu osób i rodzin z grup
szczególnego ryzyka, w szczególności osób starszych i z niepełnosprawnościami,
bezdomnych, chorych i zagrożonych uzależnieniami,
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5) realizacja przedsięwzięć mających na celu rozwój polityki zdrowotnej, kulturalnej,
ekologicznej oraz rozwój sportu i aktywności fizycznej,
6) współdziałanie z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm,
7) wspieranie przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie działalności organizacji
pozarządowych i integrację ich środowiska,
8) wspieranie i upowszechnianie wolontariatu.
Rozdział 4
Zasady współpracy
Współpraca Miasta Chełm z podmiotami Programu zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy
odbywa się na podstawie poniższych zasad:
1) partnerstwa – rozumie się ją jako dążenie do ściślejszej współpracy pomiędzy
Miastem Chełm a podmiotami Programu, oznacza ona również równość stron,
wspólne definiowanie problemów i celów oraz łączenie zasobów do ich realizacji,
2) pomocniczości (subsydiarności) – zgodnie z którą realizacja możliwie szerokiego
zakresu zadań publicznych powinna odbywać się poprzez struktury usytuowane jak
najbliżej obywateli, zaś Miasto podejmuje działania na rzecz pobudzania,
wspomagania i uzupełniania działalności sektora pozarządowego,
3) suwerenności stron – polega na wzajemnym poszanowaniu autonomii
współpracujących podmiotów i jest ściśle powiązana z zasadą partnerstwa,
4) jawności podejmowanych działań - zgodnie z którą samorząd Miasta Chełm
udostępnia podmiotom Programu wszelkie niezbędne informacje o celach
i priorytetach realizowanych zadań publicznych oraz o środkach dostępnych na ich
realizację,
5) efektywności – w myśl której Miasto Chełm zleca wykonanie zadań publicznych
podmiotom Programu, uwzględniając kryterium racjonalności i efektywności,
6) uczciwej konkurencji – co oznacza, że Miasto Chełm zlecać będzie wykonanie
zadań publicznych w oparciu o otwarty konkurs ofert.
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Rozdział 5
Zakres przedmiotowy i priorytetowe zadania publiczne
Zakres zadań publicznych ze sfery pożytku publicznego, o której mowa w art. 4
ust. 1 ustawy wyznacza obszary współpracy, a w ich ramach zadania priorytetowe. Program
współpracy Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok został opracowany
w oparciu o przeprowadzone konsultacje z organizacjami pozarządowymi.
Poniższa lista zadań priorytetowych stanowi wyjściową informację dla podmiotów Programu
o podstawowych kierunkach współdziałania finansowego w roku 2023. Lista przedsięwzięć
możliwych do realizacji w ramach zadań priorytetowych będzie precyzowana każdorazowo
w ogłaszanych konkursach na realizację zadań publicznych Miasta.
Lista zadań priorytetowych:
PRIORYTET 1
OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, W TYM DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA
1. Cel/działania:

Cele i działania zostały szczegółowo określone w Programie Promocji
i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na lata 2021-2023 przyjętym Uchwałą
Nr XL/323/21 Rady Miasta Chełm z dnia 26 marca 2021 r.
oraz w Programie Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Mieście
Chełm na lata 2021-2025 przyjęty Uchwałą Nr XLII/353/21 Rady Miasta
Chełm z dnia 28 maja 2021 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym
(Dz.U. z 2022 r. poz.1608)

Beneficjenci:

podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw
objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym,
w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2
i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)

Sposób realizacji:

finansowy: dofinansowanie lub finansowanie

PRIORYTET 2
PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
I. Cel/działania:

Cele i działania szczegółowo określone są w Miejskim Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Chełmie na lata 2022 - 2025 przyjętym
Uchwałą Nr LV/461/22 Rady Miasta Chełm z dnia 29 marca 2022 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym
(Dz.U. z 2022 r. poz.1608)

Beneficjenci:

podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw
objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym,
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w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2
i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)
Sposób realizacji:

finansowy: dofinansowanie lub finansowanie

II. Cel/działania:

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie:
1) prowadzenie lokalnych kampanii społecznych dotyczących
problemu przemocy w rodzinie,
2) prowadzenie poradnictwa.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)

Beneficjenci:

organizacje pozarządowe oraz inne podmioty o których mowa
w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)

Sposób realizacji:

finansowy: wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego

PRIORYTET 3
POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI
ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB
Cel/działania:

Udzielenie schronienia osobom bezdomnym na terenie miasta Chełm.
Udzielenie tymczasowego schronienia w formie ogrzewalni.
Świadczenie usług opiekuńczych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)

Beneficjenci:

organizacje pozarządowe oraz inne podmioty o których mowa
w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)

Sposób realizacji:

finansowy: wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego

PRIORYTET 4
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW
WYMIENIONYCH W ART. 3 UST. 3, W ZAKRESIE OKREŚLONYM W PKT 1-32 ART. 4 UST. 1
USTAWY
I Cel/działania:

Organizacja imprezy promującej organizacje pozarządowe pn. ,,Chełmski
Dzień Organizacji Pozarządowych”.
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Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)

Beneficjenci:

impreza organizowana przez Miasto Chełm we współpracy z organizacjami
pozarządowymi

Sposób realizacji:

współpraca pozafinansowa

II Cel/działania:

Konkurs przyznawania Nagrody Prezydenta Miasta Chełm dla organizacji
pozarządowej wyróżniającej się w działaniach na rzecz społeczności
lokalnej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)

Beneficjenci:

organizacje pozarządowe oraz inne podmioty o których mowa
w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)

Sposób realizacji:

współpraca pozafinansowa

PRIORYTET 5
WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ
I Cel/działania:

1) realizacja programów szkolenia sportowego, poprzez
organizowanie i prowadzenie zajęć szkoleniowych,
2) organizowanie i udział w obozach i zgrupowaniach sportowych,
3) organizowanie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa
sportowego prowadzonego przez odpowiednie okręgowe i krajowe
związki sportowe,
4) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających nad wodą,
szkolenie kadry ratowniczej, nauka pływania dla dzieci i młodzieży,
5) tworzenie warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających
rozwojowi sportu,
6) organizacja i udział w zawodach i imprezach sportowych o zasięgu
lokalnym, jeżeli imprezy te przyczynią się do istotnej popularyzacji
danej dyscypliny sportu,
7) organizacja i udział w rozgrywkach i zawodach sportowych o
zasięgu ogólnokrajowym lub międzynarodowym,
8) treningi drużyn seniorskich,
9) organizacja współzawodnictwa sportu szkolnego,
10) organizacja i udział w imprezach sportowych, rekreacyjnych,
turniejach i ligach dzieci, młodzieży, osób dorosłych i osób
niepełnosprawnych – mieszkańców miasta

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)

Beneficjenci:

organizacje pozarządowe oraz inne podmioty o których mowa
w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
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publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).
Sposób realizacji:

finansowy: wsparcie realizacji zadania publicznego

II Cel/działania:

Organizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych
z uwzględnieniem profilaktyki.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym
(Dz.U. z 2022 r. poz.1608)

Beneficjenci:

podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw
objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym,
w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2
i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)

Sposób realizacji:

finansowy: dofinansowanie

PRIORYTET 6
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY
Cel/działania:

Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w formie
obozów, kolonii i półkolonii.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)

Beneficjenci:

organizacje pozarządowe oraz inne podmioty o których mowa
w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)

Sposób realizacji:

finansowy: wsparcie realizacji zadania publicznego

PRIORYTET 7
KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Cel/działania:

1) wspieranie realizacji przedsięwzięć artystycznych,
a w szczególności konferencji, festiwali, konkursów, spotkań,
warsztatów, wystaw oraz innych form służących rozwojowi
działalności kulturalnej i artystycznej,
2) wspieranie twórczości literackiej poprzez wydawanie czasopism
społeczno – literackich, wydawnictw niskonakładowych oraz
organizowanie konkursów literackich, wykładów, warsztatów,
3) wspieranie organizacji spotkań autorskich z ciekawymi ludźmi
z różnych dziedzin kultury i sztuki,
4) wspieranie realizacji przedsięwzięć i programów edukacyjnych
dotyczących wszystkich dziedzin działalności kulturalnej,
5) prowadzenie zespołów tanecznych i muzycznych,
6) wspieranie działań na terenie Chełma w zakresie propagowania
kultury mniejszości narodowych i etnicznych,
7) wspieranie przedsięwzięć artystycznych mających istotne
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znaczenie dla rozwoju kultury regionalnej i jej promocji
w kraju i zagranicą,
8) opracowanie, przygotowanie i organizacja wakacyjnej oferty
kulturalnej skierowanej do mieszkańców miasta i osób
odwiedzających Chełm,
9) wspieranie nagrań fonograficznych (płyty DVD, CD),
10) wspieranie i promowanie przedsięwzięć kulturalnych
w dziedzinach: teatr, muzyka, film,
11) wspieranie działań mających na celu upamiętnianie miejsc pamięci
narodowej oraz ważnych wydarzeń i wybitnych postaci w tworzeniu
kultury Chełma.
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)

Beneficjenci:

organizacje pozarządowe oraz inne podmioty o których mowa
w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)

Sposób realizacji:

finansowy: wsparcie realizacji zadania publicznego

PRIORYTET 8
TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO
Cel/działania:

1) propagowanie walorów historyczno - krajoznawczych Chełma
i okolic,
2) upowszechnianie i promowanie turystyki kwalifikowanej,
3) propagowanie wiedzy krajoznawczej o mieście i regionie,
4) wspieranie organizacji imprez turystycznych dla dzieci, młodzieży
i dorosłych oraz amatorów turystyki kwalifikowanej,
5) wspieranie organizacji innych form aktywnego wypoczynku
rekreacyjno – sportowego m.in. biwaków, zlotów, festynów,
wycieczek turystyczno – krajoznawczych,
6) wspieranie inicjatyw wydawniczych w zakresie turystyki,
7) szkolenie przewodników turystycznych,
8) wspieranie organizacji konkursów o tematyce turystycznej
i krajoznawczej o znaczeniu ponadlokalnym, wojewódzkim,
ogólnopolskim, mających na celu propagowanie wiedzy
historycznej, turystycznej i krajoznawczej o mieście i regionie.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)

Beneficjenci:

organizacje pozarządowe oraz inne podmioty o których mowa
w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)
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Sposób realizacji:

finansowy: wsparcie realizacji zadania publicznego

PRIORYTET 9
PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE
POLSKOŚCI ORAZ ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ
I KULTUROWEJ
Cel/działania:
1) organizacja spotkań kombatanckich,
2) dofinansowanie udziału w wyjazdach na imprezy o charakterze
patriotycznym, obchodach świąt państwowych i rocznic
historycznych,
3) udział w uroczystościach obchodów świąt państwowych oraz
rocznic historycznych,
4) wspieranie realizacji konferencji, rajdów, wystaw, koncertów,
konkursów i innych przedsięwzięć służących podtrzymywaniu
tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
5) wspieranie inicjatyw wydawniczych w zakresie podtrzymywania
tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
6) renowacja i porządkowanie miejsc pamięci narodowej w kraju
i zagranicą.
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)

Beneficjenci:

organizacje pozarządowe oraz inne podmioty o których mowa
w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)

Sposób realizacji:

finansowy: wsparcie realizacji zadania publicznego

PRIORYTET 10
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Cel/działania:

Przedsięwzięcia na rzecz zaspokajania zidentyfikowanych potrzeb osób
niepełnosprawnych z terenu miasta Chełm

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)

Beneficjenci:

organizacje pozarządowe oraz inne podmioty o których mowa
w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)

Sposób realizacji:

finansowy: wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego

PRIORYTET 11
UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI
PRAWNEJ SPOŁECZEŃSTWA, UDZIELANIE NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
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OBYWATELSKIEGO
Cel/działania:

W punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego organizacji pozarządowej powierza się jednocześnie
zadania z zakresu edukacji prawnej, zmierzające do zwiększenia
świadomości prawnej społeczeństwa, jak również w zakresie nieodpłatnej
mediacji.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskie oraz edukacji prawnej
(Dz. U. z 2021 r. poz. 945)

Beneficjenci:

organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa
w art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

Sposób realizacji:

finansowy: powierzenie realizacji zadania publicznego

PRIORYTET 12
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM
Cel/działania:

Realizacja działań wynikających z diagnozy sytuacji osób starszych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)

Beneficjenci:

organizacje pozarządowe oraz inne podmioty o których mowa
w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)

Sposób realizacji:

finansowy: wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego

PRIORYTET 13
EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO
Cel/działania:

Przedsięwzięcia w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa
przyrodniczego

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)

Beneficjenci:

organizacje pozarządowe oraz inne podmioty o których mowa
w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)

Sposób realizacji:

finansowy: wsparcie realizacji zadania publicznego
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Rozdział 6
Formy współpracy
Współpraca Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
działającymi w sferze pożytku publicznego realizowana jest w formie finansowej oraz
pozafinansowej obejmującej zadania publiczne, określone w art. 4 ustawy.
1. Współpraca w formie finansowej może być prowadzona poprzez zlecanie
podmiotom Programu realizację zadań publicznych na zasadach określonych
w ustawie tj.:
1) powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na
sfinansowanie ich realizacji,
2) wspieranie wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji.
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań publicznych będą przyznawane
w szczególności poprzez otwarte konkursy ofert lub z pominięciem otwartych konkursów
ofert w ramach tzw. ,,małych grantów”, przy zastosowaniu trybu określonego w art. 19a
wyżej cytowanej ustawy.
2. Współpraca pozafinansowa Miasta Chełm z podmiotami Programu polega w na:
1) wzajemnym informowaniu się o zakresie planowanych kierunków działalności
i współdziałaniu w celu ich zharmonizowania,
2) konsultowaniu z organizacjami i innymi podmiotami projektów aktów prawa
miejscowego stanowionych przez Radę Miasta Chełm w dziedzinach działalności
statutowej tych organizacji, zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr LVI/503/10
Rady Miasta Chełm z dnia 28 października 2010 r. w sprawie szczegółowego
sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm
lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
działalności statutowej tych organizacji,
3) tworzeniu w razie potrzeby wspólnych zespołów o charakterze doradczym
i inicjatywnym,
4) konsultowaniu projektu rocznego programu współpracy miasta Chełm
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
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działalność pożytku publicznego, oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego
Miasta Chełm,
5) przyznaniu raz w roku Nagrody Prezydenta Miasta Chełm dla wyróżniającej się
organizacji w działaniach na rzecz społeczności lokalnej,
6) organizacji imprezy pn. ,,Chełmski Dzień Organizacji Pozarządowych”, której
celem jest promocja podmiotów Programu prowadzących działalność statutową
na terenie miasta Chełm,
7) udzielaniu przez samorząd wsparcia w postaci nieodpłatnego użyczania sprzętu,
wynajmowania sal na organizację jednorazowych przedsięwzięć,
8) współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm będącej
organem opiniodawczo – konsultacyjnym powołanym Zarządzeniem Prezydenta
Miasta Chełm, w tym sfinansowanie Nagrody konkursu ,,Społecznik Roku na
terenie miasta Chełm”,
9) organizowaniu spotkań przez departamenty merytoryczne z podmiotami
Programu w związku z ogłaszanymi konkursami ofert,
10)organizowaniu spotkań organizacji pozarządowych z przedstawicielami Urzędu
Miasta Chełm w celu analizy aktualnej sytuacji organizacji pozarządowych na
terenie Miasta Chełm,
11) informowaniu organizacji pozarządowych o ogłaszanych konkursach ofert na
realizację zadań publicznych i ich rozstrzygnięciu,
12)prowadzeniu na Facebooku fanpage Rady Działalności Pożytku Miasta Chełm,
13)prowadzeniu i aktualizacji bazy danych o podmiotach Programu, które otrzymały
dotacje z budżetu Miasta na realizację zadań publicznych tzw. Centralny Rejestr
Dotacji,
14)udzielaniu informacji w zakresie tworzenia i funkcjonowania stowarzyszeń
i fundacji,
15)przekazywaniu drogą e-mailową informacji w zakresie dostępnych środków
finansowych z innych źródeł,
16)inicjowaniu lub organizowaniu szkoleń dla organizacji pozarządowych w zakresie
zasad sporządzania ofert wykonania zadania publicznego,
17)koordynowaniu działań i realizacji wspólnych przedsięwzięć np. imprez,
konferencji,
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18)wspomaganiu i promocji działalności stowarzyszeń służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych (prowadzenie i aktualizacja zakładki Profilaktyka
i rozwiązywanie problemów alkoholowych ).
Rozdział 7
Sposób realizacji Programu
1. Uchwalony Program podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
dokumentu na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm, w Biuletynie Informacji
Publicznej.
2. Program będzie realizowany przez:
1) Komisje Konkursowe – jako organ opiniodawczy Prezydenta w zakresie oceny
ofert składanych na realizację zadań publicznych w trybie otwartego konkursu
ofert,
2) Dyrektorów departamentów merytorycznych oraz jednostki organizacyjne
samorządu Miasta Chełm w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami
pozarządowymi w ramach swoich kompetencji określonych regulaminowo lub
statutowo,
3) departament koordynujący w zakresie:
a) koordynowania współpracy samorządu Miasta Chełm z podmiotami Programu,
b) koordynowania procedur związanych z udzielaniem dotacji na realizację zadań
publicznych zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Chełm
w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz rozliczania dotacji na zadania
publiczne realizowane w trybie otwartego konkursu ofert,
c) bieżących kontaktów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
d) przygotowywania projektu rocznego Programu współpracy i sprawozdania
z jego realizacji.
4) Podmioty Programu realizujące zadania publiczne zlecane przez Miasto Chełm.
3. Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert i wielkości przyznanych przez Prezydenta
Miasta Chełm kwot dofinansowania, będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu
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www.chelm.pl.
4. Nadzór nad realizacją Programu w części dotyczącej współpracy finansowej polegać
będzie na kontroli i ocenie realizacji zadania zgodnie z art. 17 Ustawy.

Rozdział 8
Okres realizacji Programu i wysokość środków planowanych na jego realizację
1. Program realizowany będzie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
2. Na realizację Programu Miasto Chełm planuje przeznaczyć środki finansowe
w wysokości 2 000 000,00 zł.

Rozdział 9
Sposób oceny realizacji Programu
Realizacja Programu współpracy Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi
poddana zostanie ewaluacji podsumowującej, której celem jest ocena realizacji wykonania
Programu w zakresie jakości współpracy, jak również stopnia realizacji celów przedmiotowej
współpracy.
Dla zapewnienia właściwej ewaluacji Programu przyjmuje się następujące wskaźniki
monitoringu:
1) liczba ogłoszonych konkursów ofert w poszczególnych obszarach objętych
wsparciem Programu,
2) liczba ofert na realizację zadań publicznych złożonych w ramach otwartych
konkursów ofert z podziałem na poszczególne obszary współpracy objęte
Programem,
3) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację
zadań publicznych w poszczególnych obszarach zadaniowych,
4) liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych w poszczególnych obszarach
współpracy,
5) liczba umów zawartych z organizacjami na realizację zadań publicznych w formie
wsparcia i w formie powierzenia wykonania zadania,
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6) liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (wolontariuszy),
7) wysokość wkładu własnego podmiotów Programu w realizowanych zadaniach
publicznych,
8) liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane z przyczyn
zależnych od podmiotu Programu,
9) wysokość niewykorzystanych dotacji zwróconych do budżetu miasta Chełm.
Sposób monitorowania i ewaluacji Programu;
1) prowadzenie przez departament koordynujący Centralnego Rejestru Dotacji
umożliwiającego bieżącą ocenę sytuacji w zakresie skali i obszarów powierzanych
lub wspieranych zadań publicznych,
2) przedłożenie Radzie Miasta Chełm w terminie określonym w ustawie sprawozdania
z realizacji Programu.

Rozdział 10
Informacje o sposobie tworzenia Programu oraz przebieg konsultacji
Konsultacje prowadzone były w oparciu o zapisy Uchwały Nr LVI/503/10 Rady Miasta
Chełm z dnia 28 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania
z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm lub organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji.
Informacja o rozpoczęciu konsultacji w sprawie ,,Programu współpracy Miasta Chełm
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2023 rok” wraz z formularzem ankiety w formie elektronicznej dotyczącej
propozycji do Programu współpracy Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi na 2023
rok została:
1) w dniu 01 sierpnia 2022 r. zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta
Chełm w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przesłana w dniu 03 sierpnia 2022 r.
drogą elektroniczną do organizacji pozarządowych na 140 dostępnych adresów
mailowych, ujętych w bazie organizacji pozarządowych,
2) w dniu 30 sierpnia 2022 r. zamieszczona na serwisie społecznościowym Facebook
Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm.
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Do dnia 15 września 2022 r. tj. terminu przesyłania ankiet konsultacyjnych do Urzędu Miasta
Chełm wpłynęło siedemnaście wypełnionych formularzy ankiet konsultacyjnych.
Z analizy złożonych ankiet konsultacyjnych wynika, iż większość organizacji pozarządowych
biorących udział w procesie konsultacji prowadzi działalność statutową w obszarze pomocy
społecznej. Kolejną sferą są działania w obszarze wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej. Z informacji uzyskanych podczas analizy złożonych ankiet wynika, iż:
•

76,5% respondentów zna treść Programu współpracy na 2022 rok,

•

88,2% respondentów potwierdza, iż informację o Programie została im przekazana
przez pracownika Urzędu Miasta Chełm,

•

41,2% ankietowanych o Programie dowiedziało się ze strony internetowej Urzędu
Miasta Chełm, 5,9% organizacji wskazało inne źródło informacji,

•

70,6% respondentów korzysta z form współpracy określonych w Programie,

•

52,9% ankietowanych uważa, że źródła informowania o Programie są wystarczające,

•

43,8% respondentów uważa, iż cele, działania i formy współpracy zawarte
w Programie są adekwatne do potrzeb związanych ze współpracą,

•

68,8% ankietowanych uważa, iż Program wyczerpuje oczekiwane formy współpracy,

•

62,5% respondentów uważa, iż zakres współpracy przewidziany w dokumencie na
2022 rok jest wystarczający.

Z danych zawartych w złożonych ankietach wynika, iż organizacje pozarządowe w 2022
roku współpracowały z Miastem Chełm w zakresie:
•

ogłaszanych otwartych konkursów ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu, ochrony i promocji zdrowia, wypoczynku dla dzieci i młodzieży, działalności
na rzecz osób niepełnosprawnych, kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego,

•

udziału w spotkaniach organizowanych przez departamenty merytoryczne w związku
z ogłoszonym konkursem,

•

udzielania przez Miasto Chełm wsparcia przy ubieganiu się o dotację z innych źródeł
niż budżet Miasta Chełm,

•

pomoc podopiecznym, starszym i Ukrainie.
Propozycje zadań publicznych zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgłaszane w ankietach
konsultacyjnych przez respondentów do realizacji w roku 2023 są kontynuacją działań
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realizowanych w latach ubiegłych. Zgłoszone do realizacji w 2023 roku działania wpisują się
w cel/działania zadań priorytetowych zawartych w niniejszym Programie i dotyczą zadań
z zakresu:
1) pomocy społecznej – udzielenie schronienia osobom bezdomnym na terenie Miasta
Chełm,
2) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałania
narkomanii i innym nałogom,
3) turystyki i krajoznawstwa – organizacja wycieczek turystyczno-krajoznawczych,
organizacja konkursów o tematyce krajoznawczej,
4) ochrony i promocji zdrowia – promowanie ruchu i rozwoju fizycznego, realizacja
różnych form pomocy osobom dotkniętym chorobą nowotworową w tym wsparcia
opieki hospicyjnej, zapobieganie i korekcja wad postawy u dzieci poprzez zajęcia
specjalistyczne i aktywny tryb życia,
5) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – aktywizacja społeczna i
zawodowa osób niepełnosprawnych i ochrona zdrowia, prowadzenie zajęć
terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych po 25 roku życia, organizacja szkoleń
osób niewidomych z zakresu samoobsługi i czynności dnia codziennego, zajęcia
sportowe i zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością,
6) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – prowadzenie treningów
piłkarskich, udział w rozrywkach PZPN, współzawodnictwo sportowe szkół
prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z zakresu szkolenia sportowego,
7) promocja i organizacja wolontariatu – pomoc potrzebującym, wolontariat.
Współpraca pozafinansowa w 2023 roku zdaniem ankietowanych powinna odbywać
się poprzez realizację następujących działań:
1) organizowanie spotkań przez departamenty merytoryczne z podmiotami Programu
w związku z ogłaszanymi konkursami,
2) konsultowanie projektu rocznego współpracy miasta Chełm z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm,
3) pomoc w organizowanych przez organizacje pozarządowe działaniach,
4) szkolenia dla organizacji pozarządowych w zakresie zasad sporządzania ofert
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wykonania zadania publicznego.
Jak wynika z ankiet konsultacyjnych, respondenci jako formę komunikacji pomiędzy
NGO a Miastem Chełm preferują przesyłanie informacji drogą elektroniczną. Drugą z form
komunikacji wskazano umieszczanie informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm
www.chelm.pl.
Rozdział 11
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert
1. Po ogłoszeniu konkursu Prezydent Miasta Chełm ogłasza nabór do Komisji
Konkursowej przedstawiciela organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego
w art. 3 ust. 3 ustawy wskazanego przez organizacje pozarządowe, lub podmiot
wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy.
2. Komisja powoływana jest przez Prezydenta w drodze zarządzenia, odrębnie dla
każdego konkursu.
3. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji w razie jego nieobecności
Wiceprzewodniczący.
4. Wszystkie czynności otwarcia ofert realizowane są w trakcie jednego posiedzenia
Komisji.
5. Komisja opiniuje złożone oferty pod względem formalnym i merytorycznym na
podstawie karty oceny formalnej i merytorycznej w terminie nie dłuższym niż 30 dni
od daty otwarcia ofert.
6. Oferty opiniowane są w skali punktowej od 0 do 100 w przypadku wsparcia realizacji
zadania publicznego oraz od 0 do 70 w przypadku powierzenia realizacji zadania
publicznego. Komisja opiniuje oferty, uwzględniając kryteria określone w ogłoszeniu
konkursowym. Na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych
członków Komisji wyliczana jest średnia arytmetyczna przyznanych punktów.
7. Z przebiegu prac Komisji sporządza się protokół, który wraz z opinią o ofertach
i propozycją wysokości dotacji przekazywany jest Prezydentowi.
8. Prezydent Miasta Chełm podejmuje ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert oraz
o wysokości przyznanej dotacji.
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