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Obszar I – EDUKACJA
Cel strategiczny:
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach nauczania, jak również budowa silnego – relatywnie do posiadanych zasobów –
ośrodka akademickiego, który byłby realną alternatywą dla dużych, renomowanych ośrodków uniwersyteckich. Jest to oferta dla młodzieży pragnącej
kontynuować naukę na poziomie wyższym w przyjaznym środowisku miasta, które umożliwi nie tylko rozwój naukowy, lecz także zapewni atrakcyjną
ofertę pozaedukacyjną.
I Cel operacyjny:
Modernizacja istniejącej infrastruktury przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, dostosowania jej do standardów
europejskich oraz budowa nowoczesnego systemu oświatowego poprzez zacieranie barier w dostępie do edukacji uczniów wywodzących się z rodzin
patologicznych, mniejszości narodowych, emigrantów oraz uczniów niepełnosprawnych.
Działanie 1.1. „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącej bazy infrastrukturalnej i dydaktycznej szkół”
Zadanie

Tytuł zadania

Uzupełnienie o sale
gimnastyczne
następujących obiektów
szkolnych: SP nr 17,
Zespołu Szkół
Zadanie
Ogólnokształcących,
1.1.1
Zespołu Szkół
Ekonomicznych, Zespołu
Szkół nr 2, Zasadniczej
Szkoły Zawodowej
Specjalnej nr 4
Wyposażenie szkół
podstawowych
Zadanie
i gimnazjów w pracownie
1.1.3
komputerowe z dostępem
do internetu

Instytucja
Rozpoczęcie Zakończenie odpowiedzialna
za realizację

Proponowane
źródła
finansowania

Budżet miasta,
01.2004

12.2013

Wydział
Inwestycji
Miejskich

Ministerstwo
Edukacji
i Nauki

Stan - zaawansowanie

Propozycja zmian

SP nr 17: Budowa typowej sali gimnastycznej (prefabrykowanej) przy Szkole Podstawowej
nr 17 im. Kurierów Sądeckich w Porębie Małej. Realizacja w latach 2005-2006. W chwili
obecnej opracowana jest koncepcja budowy sali w oparciu o kilka dostępnych typowych
projektów sal z gotowych prefabrykatów. W bieżącym roku opracowany zostanie ostateczny
projekt techniczny. Rozpoczęcie prac budowlanych i ich zakończenie w 2006 r.
ZSO nr 2: Budowa przyobiektowej sali gimnastycznej, łącznika oraz terenowych obiektów
sportowych (boisk) wraz z wyposażeniem w sprzęt.
Okres realizacji: 2005-2008.

brak

Prawie wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja są wyposażone w pracownie komputerowe
z dostępem do Internetu. Mimo tego w niektórych szkołach wymiany wymagają komputery,
które w obecnej chwili są już wyeksploatowane lub nie spełniają odpowiednich parametrów.

brak

Budżet miasta,
01.2004

12.2008

Wydział
Edukacji

Ministerstwo
Edukacji
i Nauki
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Objęcie wspólną siecią
komputerową Urzędu
Miasta Nowego Sącza,
wszystkich podległych
jednostek oświatowych,
Zadanie
bibliotek, uczelni
1.1.4
wyższych, Małopolskiego
Centrum Doskonalenia
Nauczycieli w Nowym
Sączu, Delegatury
Kuratorium Oświaty

Wdrożenie wspomagania
procesu dydaktycznego
Zadanie
technologią informatyczną
1.1.5
na wszystkich szczeblach
edukacyjnych

Tworzenie
z wykorzystaniem
Zadanie nowoczesnych technologii
1.1.6 komputerowych,
warunków do nauczania
języków obcych
Utworzenie Centrum
Zadanie Sportowo - Rekreacyjnego
1.1.7 na bazie placówek
oświatowych

W ramach edukacji
ponadprogramowej
prowadzenie
Zadanie zorganizowanych zajęć
1.1.8 pozalekcyjnych
i pozaszkolnych – celem
zagospodarowania czasu
wolnego uczniów

Wydział
Inwestycji
Miejskich,
01.2004

01.2004

2004

01.2005

2004

12.2008

Budżet miasta,

Ministerstwo
Edukacji
Wydział
i Nauki,
Organizacji,
Administracji
środki unijne
i Obsługi

(WOK) Zgodnie z informacjami zawartymi w Strategii Instytucją odpowiedzialną za
realizację jest: ”Wydział Rozwoju i Inwestycji Miejskich”
Projekt „Sądeckiego Systemu Teleinformatycznego” nie został zaakceptowany przez
Marszałka Województwa Małopolskiego, ze względu na realizację wspólnego projektu
WROTA MAŁOPOLSKI.
Urząd Miasta uczestniczy w projekcie Wrota Małopolski, w ramach którego w 2006r.
wdrażany jest system infomatów, (publicznych punktów dostępu do Internetu)
zlokalizowanych w Szkołach oraz w Bibliotekach.

Zmiana
odpowiedzialnego na:
Wiodący: Wydział
Organizacji,
Administracji i
Obsługi, Referat
Informatyki
Wspierający: Wydział
Inwestycji Miejskich

Budżet miasta,
Ministerstwo
Edukacji
i Nauki,
Coraz częściej w szkołach na wszystkich szczeblach w procesie dydaktycznym oraz
środki unijne,
zajęciach pozalekcyjnych stosowana jest technologia informatyczna. Sukcesywnie z roku na
w przypadku
rok zwiększa się liczba przedmiotów gdzie ma zastosowanie technologia informatyczna.
uczelni
wyższych środki własne
beneficjentów

brak

Wydział
na bieżąco
Edukacji

Budżet miasta,
Ministerstwo
Edukacji
i Nauki,
środki unijne

Wszystkie szkoły na terenie miasta Nowego Sącza dysponują możliwością korzystania z
programów opracowanych do nauki języków obcych. Jednak stosowanie ich w pełnym
zakresie wymaga stworzenia pracowni komputerowych, na które miasto aktualnie nie ma
środków. Pozyskanie środków unijnych wymaga również udziału finansowego Miasta.

brak

Wydział
Edukacji

Budżet miasta

Po zakończeniu procesu zmian dotyczących Nowosądeckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
oraz utworzeniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zostanie podjęta decyzja
ewentualnego utworzenia Centrum Sportowo – Rekreacyjnego.

brak

Budżet miasta

W szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych prowadzone są
zorganizowane zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne jako oferta zagospodarowania czasu
wolnego uczniów. Zajęcia prowadzone są na terenie szkół, placówek oświatowych,
oświatowo – wychowawczych oraz Nowosądeckiego Ośrodka Rekreacyjno – Sportowego.
Finansowane są częściowo ze środków budżetowych Miasta Nowego Sącza.
Nauczyciele szkół prowadzą szkolne koła zainteresowań dla swoich uczniów w formie zajęć
pozalekcyjnych. Dużym zainteresowaniem cieszy się realizacja „Programu Współpracy
Nowosądeckiego Ośrodka Rekreacyjno – Sportowego z sądeckimi szkołami w ramach zajęć
wychowania fizycznego oraz zajęć pozalekcyjnych”.
W roku 2006 zorganizowane grupy szkolne, pod opieką nauczycieli, korzystały z obiektów
Ośrodka pływalni oraz hali widowiskowo – sportowej.
Kolejną ofertą zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży są warsztaty muzyczne,
taneczne, plastyczne, ekologiczno – plastyczne organizowane w pracowniach
Młodzieżowego Domu Kultury. Tutaj pod kierunkiem doświadczonych instruktorów mają
możliwość rozwijania swoich talentów.

brak

12.2008

12.2005

na bieżąco

Wydział
Edukacji

Wydział
Edukacji
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Działanie 1.2. „Opracowanie i wdrożenie polityki równych szans w przedszkolach i szkołach”
Zadanie

Tytuł zadania

Tworzenie warunków
do podniesienia
wskaźnika
upowszechnienia
Zadanie
wychowania
1.2.1
przedszkolnego
ukierunkowanego na
działania integracji
dzieci

Instytucja
Rozpoczęcie Zakończenie odpowiedzialna
za realizację

01.2004

na bieżąco

Wydział
Edukacji

Proponowane
źródła
finansowania

Budżet miasta

Stan - zaawansowanie

Na terenie miasta Nowego Sącza w roku szkolnym 2005/2006 dzieci niepełnosprawne
(z terenu miasta jak i okolic) mogły uczęszczać do 3 przedszkoli: Miejskiego Przedszkola
Integracyjnego, Przedszkola nr 11 wchodzącego w skład Zespołu Przedszkoli, Miejskiego
Przedszkola nr 14. Do dwóch oddziałów Miejskiego Przedszkola Integracyjnego
uczęszczało 55 dzieci, w tym 9 dzieci niepełnosprawnych. W przedszkolu nr 11 przez cały
rok znalazło opiekę 17 dzieci niepełnosprawnych (2 oddziały), natomiast do Miejskiego
Przedszkola nr 14 uczęszczało 4 dzieci niepełnosprawnych. W Zespole Przedszkoli oraz
Miejskim Przedszkolu nr 14 do końca listopada br. zostanie przeprowadzony remont
związany z likwidacją barier architektonicznych w celu poprawy warunków przebywania
dzieci niepełnosprawnych.
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Propozycja zmian

brak

Zapewnienie
dostępności do nauki na
wszystkich etapach
edukacyjnych dzieciom
i młodzieży
niepełnosprawnej,
Zadanie
z uwzględnieniem
1.2.2
stwierdzonych
deficytów rozwojowych
i odpowiednim
zakwalifikowaniem,
zgodnie
z rozpoznaniami

01.2004

na bieżąco

Wydział
Edukacji

Budżet miasta,
PFRON

Dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych przystosowane są trzy przedszkola na terenie miasta
Nowego Sącza. Do Przedszkola Integracyjnego, dwuoddziałowego dla dzieci z deficytami
rozwojowymi, zakwalifikowanymi przez publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne
uczęszczają dzieci z terenu miasta jak również z terenu powiatu nowosądeckiego ( zawierane
są porozumienia między gminami w sprawie refundacji kosztów utrzymania dziecka spoza
Nowego Sącza w przedszkolu). W sieci publicznych przedszkoli funkcjonuje Miejskie
Przedszkole nr 11 – Specjalne, dwuoddziałowe dla dzieci wykazujących deficyty
rozwojowe. W Miejskim Przedszkolu nr 14 funkcjonuje 1 oddział integracyjny, do którego
w roku szkolnym 2005/2006 uczęszczało 4 dzieci niepełnosprawnych. W szkołach na terenie
miasta sytuacja w tym zakresie nie zmieniła się, w pełni zaspokaja potrzeby dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej. W 2 szkołach podstawowych (SP 2 i SP 6) funkcjonują trzy
oddziały specjalne dla uczniów klas I-VI. Natomiast w 14 oddziałach integracyjnych w 4
szkołach podstawowych: SP 8, SP 16, SP 20, SP 21 uczy się 70 uczniów
niepełnosprawnych z orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznych. Wszystkim
dzieciom zakwalifikowanym do kształcenia specjalnego, których rodzice wyrażają zgodę na
nauczanie w szkole specjalnej Miasto zapewnia miejsce w podległych dwóch szkołach
podstawowych specjalnych. Na szczeblu gimnazjum utrzymuje się 6 oddziałów
integracyjnych dla 30 uczniów z orzeczeniami do kształcenia specjalnego, zorganizowane w
Gimnazjum nr 5 oraz Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych nr 2.
Również na tym szczeblu edukacyjnym Miasto zapewnia wszystkim uczniom wymagającym
kształcenia specjalnego miejsce bądź w oddziałach integracyjnych bądź w szkole specjalnej.
Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, chcących uczyć się na poziomie szkoły średniej
zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego, funkcjonują 2 oddziały integracyjne w
Liceum Profilowanym w Zespole Szkół nr 2. Natomiast dla uczniów kształcących się na
poziomie szkoły zasadniczej funkcjonuje Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 4 oraz
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. Wszystkim uczniom, których stan zdrowia
uniemożliwia uczęszczanie do szkoły Miasto przyznaje godziny indywidualnego nauczania
w domu.
Uczniom niepełnosprawnym objętym edukacją Miasto zapewnia odpowiednią formę
realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. Realizacja powyższego zdania
przebiega systematycznie. Środki finansowe na ten cel są uwzględnione w budżecie Miasta
na 2006 r. W 6 oddziałach specjalnych w 4 szkołach podstawowych (SP1, SP2, SP 6 , SP 9)
uczy się 36 uczniów. Nauczaniem indywidualnym objęci są uczniowie na wszystkich
szczeblach edukacji (szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne). Jeśli chodzi
o warunki bazowe to pod koniec roku 2005 w SP nr 16 wykonano zadanie pn. ”Likwidacja
barier architektonicznych” oraz montaż trzyprzystankowej platformy schodowej, która
umożliwi korzystanie niepełnosprawnym z pomieszczeń na wszystkich piętrach. W 2006 r.
w SP nr 20, G nr 5, MP nr 14 i Zespole Przedszkoli dokonuje się likwidacji barier
architektonicznych. W SP nr 20 dodatkowo zamontuje się platformę schodową przy wejściu
do auli. W ramach projektu „Edukacja” współfinansowanego przez PFRON zostanie
zakupiony (ogłoszono przetarg) mikrobus dostosowany do przewozu uczniów
niepełnosprawnych. Jego zadaniem będzie przewożenie dzieci niepełnosprawnych do i z
Ośrodka.
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brak

Zapewnienie
dostępności do nauki na
wszystkich etapach
edukacyjnych dzieciom
Zadanie
i młodzieży
1.2.3
wywodzącej się
z mniejszości
narodowych oraz
z rodzin emigrantów
Stworzenie na bazie
Zadanie Centrum Edukacji
1.2.4 i Rehabilitacji uczniów
niepełnosprawnych
Dążenie do pełnej
integracji uczniów
niepełnosprawnych
Zadanie z uczniami
1.2.5 pełnosprawnymi
poprzez rozszerzenie
oferty klas
integracyjnych

Budżet miasta,
01.2004

Wydział
na bieżąco
Edukacji

01.2005

Wydział
Edukacji

01.2007

Małopolski
Urząd
Wojewódzki
Budżet miasta,
PFRON,
Ministerstwo
Edukacji
i Nauki
Budżet miasta,

09.2004

na bieżąco

Wydział
Edukacji

PFRON,
Ministerstwo
Edukacji
i Nauki

Miasto w dalszym ciągu realizuje „Rządowy program na rzecz społeczności romskiej”. Jest
on kontynuacją realizowanego w latach 2001-2003 „Pilotażowego programu na rzecz
społeczności romskiej”. W swoich założeniach ma on złagodzić trudną sytuację Romów oraz
zmienić ich świadomość.

W 2006 r. oddano do użytku dobudowę Ośrodka, która przez około 18 lat była
niedokończoną
inwestycją
kuratoryjną.
Aktualnie
trwają
prace
związane
z wyposażeniem bazy dydaktycznej i modernizacją infrastruktury Internatu Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Spowoduje to poprawę warunków pobytu i
rehabilitacji uczniów tego ośrodka.
W celu zapewnienia pełnej integracji uczniów niepełnosprawnych z uczniami
pełnosprawnymi począwszy od przedszkoli poprzez szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły
ponadgimnazjalne zgodnie z potrzebami tworzy się oddziały integracyjne. Aktualnie są 3
oddz. integracyjne w przedszkolach, 2 oddz. klasach ”O” funkcjonujących w szkołach
podstawowych, 16 oddz. w klasach I-VI szkół podstawowych., 6 oddz. gimnazjach i 2 oddz.
w szkołach ponadgimnazjalnych. Łącznie w jednostkach oświatowych jest 29 oddziałów
integracyjnych. Integracja uczniów niepełnosprawnych z uczniami pełnosprawnymi odbywa
się również w kilku szkołach ponadgimnazjalnych. Są to pojedyncze przypadki, w których
nie ma oddziałów integracyjnych, mimo to dziecko niepełnosprawne wybrało te szkołę.
Uczniowie ci mają nauczanie indywidualne w domu bądź w szkole.

brak

brak

brak

środki własne,
Wykorzystanie
technologii
Zadanie
informatycznej w
1.2.6
nauczaniu na
odległość

09.2005

Wydział
na bieżąco Edukacji

Ministerstwo
Edukacji
Narodowej i
Sportu,

Nie udało się stworzyć systemu nauczania na odległość, głównym powodem jest brak
środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

brak

środki unijne
Opracowanie
i realizacja programu
Zadanie
przeciwdziałania
1.2.7
marginalizacji młodego
pokolenia

Budżet miasta,
01.2004

na bieżąco

Wydział
Edukacji

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego

brak
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Działanie 1.3. „Tworzenie i współtworzenie szans dla rozwoju młodego pokolenia oraz poprawa jakości i efektywności kształcenia”
Zadanie

Tytuł zadania

Instytucja
Rozpoczęcie Zakończenie odpowiedzialna
za realizację

Wydział
Edukacji

Włączanie świetlic
osiedlowych
Zadanie w działania związane
1.3.1 z zagospodarowaniem
wolnego czasu
młodzieży

2004

na bieżąco Wydział
Kultury,
Sportu
i Zdrowia

Rozwijanie różnych
Zadanie
form międzynarodowej
1.3.2
współpracy młodzieży

2004

na bieżąco

Stworzenie
i upowszechnienie bazy
Zadanie
danych o wolontariacie
1.3.3
młodzieżowym w kraju
i za granicą

Realizowanie lokalnego
systemu pomocy
Zadanie absolwentom
1.3.4 w zakresie
poszukiwania
zatrudnienia

Proponowane
źródła
finansowania

Wydział
Edukacji

Budżet miasta

Budżet miasta,
środki unijne

Wydział
Edukacji
Budżet miasta,
2004

2004

na bieżąco Wydział
Kultury,
Sportu i
Zdrowia

środki unijne

Nowosądecki
Inkubator
Przedsiębiorc
środki własne
na bieżąco zości,
Powiatowy
Urząd Pracy

Stan - zaawansowanie

W Nowym Sączu działają 23 Świetlice Środowiskowe w tym 9 niepublicznych i 14
prowadzonych przez Miasto. W roku 2006 utworzono świetlicę dla Osiedla Helena, a od 1
września rozpocznie działalność niepubliczna świetlica dla Osiedli Przetakówka i Stare
Miasto. W świetlicach dzieci objęte są opieką pedagogiczną i otrzymują pomoc w nauce ,a w
razie potrzeby mogą liczyć na pomoc psychologiczną. Jednym z istotnych zadań świetlic jest
zapewnienie dzieciom opieki po zajęciach w szkole oraz w okresie ferii i wakacji.
Wychowawcy Świetlic w okresie ferii i wakacji biorą udział w organizowanych przez
Miasto akcjach letniego i zimowego wypoczynku jako profesjonalni opiekunowie.
Miasto rocznie przeznacza na ten cel 350 tyś zł rocznie.
Szkoły wszystkich typów na terenie miasta Nowego Sącza na miarę swoich możliwości
realizują program międzynarodowej współpracy. Polega on zwłaszcza na wymianie
młodzieży, organizacji wycieczek lub obozów młodzieżowych. Aby współpraca
międzynarodowa szkół i placówek oświatowych mogła się w pełni rozwijać, potrzebny jest
udział środków własnych. Środki finansowe przeznaczone przez Miasto Nowy Sącz na
realizację zadań ponadprogramowych są niewystarczające. Szkoły często rezygnują z
możliwości udziału w ciekawych projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych
i wspólnotowych Unii Europejskiej ze względu na brak niezbędnych środków finansowych .
Aktualnie wymianę międzynarodową realizują: SP nr 2 i ZSO nr 1 z Niemcami, SP 7, SP 8 i
SP 9 z Ukrainą, SP 18 z Węgrami, G 2 z USA, ZSO nr 2 z Francją, ZSE z Niemcami i
Włochami, ZS nr 1 z Norwegią i oraz ZSS z Słowacją.
Wydział Edukacji włącza się do współpracy ze stowarzyszeniami w przypadku realizacji
zadań, w których uczestniczy młodzież szkolna w formie rozpropagowania podjętych akcji
pozyskania nowych wolontariuszy ze środowisk szkolnych, udostępnienia obiektów
szkolnych.
Urząd Miasta Nowego Sącza wspiera ośrodek readaptacyjno – misyjny Magnificat w
Nowym Sączu w realizacji zadania publicznego pn „Punkt konsultacyjno – informacyjny o
wolontariacie” w Nowym Sączu Tworzenie i prowadzenie strony internetowej z bazą danych
o organizacja pozarządowych naszego regiony oraz wolontariuszy gotowych do współpracy
z organizacjami.
(NIP) Od listopada 2005 roku w Nowosądeckim Inkubatorze Przedsiębiorczości funkcjonuje
Gminne Centrum Informacji, którego celem jest wspomaganie osób poszukujących pracy w
tym absolwentów sądeckich szkół. W 2006 roku NIP udzielił 178 porad absolwentom oraz
przeprowadził 7 szkoleń w szkołach dla uczniów ostatnich klas informując o możliwościach
podjęcia pracy, rozpoczęcia działalności gospodarczej możliwościach kontynuowania nauki.
Ponadto NIP udzielił 31 absolwentom sądeckich uczelni porad dotyczących rozpoczęcia
własnej działalności gospodarczej lub możliwości dofinansowania już prowadzonej
działalności gospodarczej. NIP ściśle współpracuje w tym zakresie z Powiatowym Urzędem
Pracy dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego
(PUP) Zadanie to realizowane jest w niżej podanych obszarach:
- aktywizacja bezrobotnych poprzez świadczenie podstawowych usług rynku pracy,
instrumentów wspierających podstawowe usługi rynku pracy i innych działań ustawowych
/subsydiowane zatrudnienie, staże, przygotowanie zawodowe , finansowanie
samozatrudnienia/
- realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE
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brak

brak

brak

brak

- współpraca z instytucjami rynku pracy
Poniżej przedstawiamy działania zrealizowane w drugim półroczu 2005r. oraz pierwszym
półroczu 2006r.:
1.Świadczenie usług pośrednictwa pracy, m. in poprzez;
- udzielanie informacji na temat aktualnych ofert pracy oraz sytuacji na lokalnym rynku
pracy,
- inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych z pracodawcami m.in. poprzez
organizowanie giełd pracy,
- informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach, o
możliwościach uzyskania innej pomocy celem zwiększenia szans zatrudnienia np. szkolenia,
poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
m. in. poprzez uczestnictwo w edycjach klubów pracy,
- informowanie bezrobotnych o programach realizowanych przez urząd pracy, o projektach
współfinansowanych z EFS oraz instrumentach rynku pracy –pomocy finansowej jaką
bezrobotny może uzyskać w przypadku podjęcia pracy, tj. zwrot kosztów przejazdu z
miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia, kosztów zakwaterowania, finansowania
dodatków aktywizacyjnych itp.,
- organizowanie, finansowanie i kierowanie na miejsca stażowe lub przygotowanie
zawodowe w miejscu pracy oraz inne programy rynku pracy.
2. Świadczenie usług EURES dla bezrobotnych i poszukujących pracy, m.in. poprzez:
- informowanie o stronie internetowej EURES,
-udostępnianie materiałów informacyjnych (np. ulotek itp.),
-udzielanie informacji na temat aktualnych ofert pracy w ramach sieci EURES będących w
posiadaniu urzędu,
-informowanie o możliwościach jakie daje portal internetowy EURES tj. baza ofert pracy w
krajach EOG, baza informacyjna o warunkach życia i pracy w krajach EOG.
3. Współpraca z agencjami zatrudnienia zajmującymi się pośrednictwem pracy za granicą.
4. Poradnictwo, informacja zawodowa i szkolenia
W II półroczu 2005 roku i I półroczu 2006 roku udzielono 456 porad indywidualnych
osobom młodych do 25 roku życia. 200 osób opracowało przy współpracy z doradcą
zawodowym swój Indywidualny Plan Działania. Osoby bezrobotne były przygotowywane
do wejścia na rynek pracy w trakcie autorskich warsztatów poszukiwania pracy łącznie z
usługi poradnictwa grupowego skorzystało 175 osoby. Natomiast grupowej i indywidualnej
informacji zawodowej udzielono 825 osobom.
W/w usługi świadczone były w ramach ustawowych działań PUP oraz realizowanych
projektów.
5.Inicjiwanie, organizowanie i finansowanie miejsc pracy /prace interwencyjne, roboty
publiczne, wyposażenie stanowisk pracy/, organizowanie miejsc stażu i przygotowania
zawodowego, wspieranie samozatrudnienia.
6. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów na rzecz aktywizacji bezrobotnej
młodzieży:
W okresie od 5 listopada 2004 roku do 04.11.2005 roku PUP realizował projekt „Dać
szansę” w ramach PHARE 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza – Rozwój Zasobów
Ludzkich”. Projekt realizowany był na mocy umowy o udzielenie dotacji zawartej
pomiędzy Miastem Nowy Sącz a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w
Warszawie. Celem tego projektu było zwiększenie szansy bezrobotnej młodzieży do 25 roku
życia na znalezienie zatrudnienia bądź rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
Projekt ostatecznie był adresowany do 61 osób. Wszystkie osoby zostały objęte
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kompleksowymi usługami poradnictwa zawodowego tj. każda osoba brała udział w 2 sesjach
indywidualnych oraz 3 dniowych warsztatach grupowych mających na celu skonstruowanie
Indywidualnego Planu Działania. Wszystkie osoby po opracowaniu IPD podniosły swoje
kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych tj. w szkoleniu:
1.
„Nowoczesne techniki sprzedaży”,
2.
„Obsługa ruchu turystycznego – agroturystyka”,
3.
„Przedsiębiorczość – własna firma”.
W ramach projektu 52 osoby zostały skierowane na staże zawodowy trwające 3 – 4,5
miesiąca. W uzasadnionych przypadkach staże zostały wydłużone do 6 miesięcy.
Projekt „MŁODOŚĆ – AKTYWNOŚĆ - PRACA” był realizowany przez Powiatowy
Urząd Pracy w Nowym Sączu w okresie 01.05.2005r. do 31.03.2006r.w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 1.2
w schemacie a) przy współfinansowaniu w 72,6% przez Unię Europejską (Europejskie
Fundusz Społeczny). Projekt skierowany został do 168 osób. Od 01.07.2005 roku 44 osoby
zostały skierowane do odbycia stażu u pracodawcy w celu nabycia praktyki zawodowej.
100 osób odbyło szkolenia mające na celu dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy
poprzez nabycie kwalifikacji, podniesienie kwalifikacji lub ich zmianę. Przeprowadzono 5
edycji szkoleń tj. „Operator komputera. Operator kasy fiskalnej” z którego skorzystało 30
osób, „Kierowca wózka jezdniowego. Pracownik magazynowy” – szkolenie to ukończyło 28
osób oraz 3 edycje szkolenia „Przedsiębiorczość – własna firma” dla 37 osób (po odbyciu
szkolenia) 38 osób otrzymało jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Dla wszystkich pozostałych absolwentów szkoleń tj. 64 osób było prowadzone intensywne
pośrednictwo pracy, które zapewniało dostęp do aktualnych ofert pracy oraz pomoc w
promowaniu się u pracodawców.
Uczestnikom projektu został zapewniony również bezpłatny dostęp do stanowiska
komputerowego oraz Internetu, gdzie mieli możliwość wyszukiwania ofert pracy oraz
doskonalenia umiejętności obsługi komputera.
Projekt „Młodzi.NowySącz.pl” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym
Sączu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 20042006, Działanie 1.2 w schemacie a) przy współfinansowaniu w 72,6% przez Unię
Europejską (Europejskie Fundusz Społeczny) od 01.04.2006 do 31.03.2008r. W ramach
projektu ostateczni beneficjenci kierowani będą na staże /185 osób/, szkolenia mające na
celu dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy poprzez nabycie kwalifikacji,
podniesienie kwalifikacji lub ich zmianę/125 osób/, przyznanie jednorazowych środków na
podjęcie działalności gospodarczej /55 osób/, poradnictwo zawodowe /320 osób/ i
pośrednictwo pracy /265 osób/.
W okresie od 01.04.2006-30.06.2006 w ramach projektu osoby bezrobotne zostały objęte
następującymi formami wsparcia: a) pośrednictwo pracy (132 os.), b) poradnictwo
zawodowe (205 os.), c) szkolenia (20 os.), d) staże (131 os.), e) poradnictwo psychologiczne
(1 os.), f) działania informacyjne i promocyjne, g) rekrutacja i selekcja do projektu, h)
monitoring i ewidencja działań.
7.Współpraca z instytucjami rynku pracy
Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży „Kana”; wspieranie idei utworzenia w Nowym
Sączu Centrum Informacji Młodzieżowej celem stworzenia ludziom młodym z terenu
Sądecczyzny /ok.6000 osób do 25 roku życia/ możliwości dostępu i korzystania w jednym
miejscu z szerokiego zbioru informacji na temat możliwości edukacji i szkolenia, kultury,
środowiska , współpracy z zagranicą itp.
Ochotniczy Hufiec Pracy w Nowym Sączu – współpraca w ramach promocji projektu
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„Twoja wiedza-Twój sukces .Nauka – Wiedza – Praca” realizowanego w ramach działania
1.5 schemat b/ „Wspieranie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym” SPO RZL
2004-2006. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży
zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez jej powrót do systemu edukacyjnego,
zdobycie zawodu oraz usamodzielnienie się.
Wskaźniki:
-podjęcia pracy ogółem przez osoby do 25 roku życia w okresie: II półrocze 2005-I półrocze
2006 – 3.731 osób, w tym:
- praca niesubsydiowana – 2.642 osoby
- praca subsydiowana, samozatrudnienie, staże i przygotowanie zawodowe – 1.089 osób
- szkolenia – 446 osób
Stworzenie systemu
rankingu szkół
podstawowych,
gimnazjów i szkół
Zadanie ponadgimnazjalnych
1.3.5 jako czynnika
pobudzającego
pozytywną rywalizację
szkół w osiąganiu
najlepszych rezultatów

2004

na bieżąco

Wydział
Edukacji

Budżet miasta

W związku z przeprowadzonymi zewnętrznymi sprawdzianami w kl. VI szkoły
podstawowej, zewnętrznym egzaminem w kl. III gimnazjum i egzaminami maturalnymi oraz
egzaminami zawodowymi ogłaszanymi przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w
Krakowie Urząd Miasta Nowego Sącza rokrocznie na ich podstawie opracowuje listę
rankingową publicznych szkół, która jest przedstawiana do publicznej wiadomości na
konferencji inaugurującej nowy rok szkolny. System ten jest czynnikiem pobudzającym
zdrową rywalizację szkół w osiąganiu jak najlepszych wyników.

brak

II Cel operacyjny:
Stworzenie optymalnych warunków do doskonalenia zawodowego nauczycieli wszystkich szczebli szkół oraz przedstawienie oferty edukacji ustawicznej
dla osób dorosłych, poprzez wsparcie instytucjonalne i programowe.
Działanie 1.4. „Podnoszenie umiejętności kadry nauczycielskiej i naukowej poprzez doskonalenie zawodowe oraz systemy motywowania”
Zadanie

Tytuł zadania

Utworzenie i realizacja
wraz z uczelniami
wyższymi programu
doskonalenia
zawodowego
i kształcenia
Zadanie
ustawicznego
1.4.1
umożliwiającego
rozwój nauczycielom
oraz
przekwalifikowanie
osobom pozostającym
bez pracy

Instytucja
Rozpoczęcie Zakończenie odpowiedzialna
za realizację

Proponowane
źródła
finansowania

Stan - zaawansowanie

Propozycja zmian

Budżet miasta,

2005

na bieżąco

Wydział
Edukacji

Opracowane przez wszystkie jednostki oświatowe 3-letnie plany doskonalenia zawodowego
nauczycieli umożliwiają ich rozwój oraz przekwalifikowanie się. Potrzeby wynikające z tych
Urząd
Marszałkowski, planów konsultowane są z wyższymi uczelniami działającymi na terenie Nowego Sącza oraz
z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli
w Nowym Sączu. Na ich bazie tworzy się roczne plany umożliwiające podnoszenie
Ministerstwo
kwalifikacji oraz przekwalifikowanie się nauczycieli zagrożonych utrata pracą.
Edukacji
i Nauki
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Współpraca
samorządów, nadzoru
pedagogicznego,
uczelni, placówek
doskonalenia
Zadanie
zawodowego
1.4.2
w zakresie stworzenia
systemowych
rozwiązań kształcenia
i doskonalenia
nauczycieli
Stworzenie różnych
form motywacji dla
Zadanie pozyskania
1.4.3 samodzielnej kadry
naukowej dla uczelni
sądeckich

Budżet miasta,
Samorządy,

2005

na bieżąco

Wydział
Edukacji

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego,

W pierwszej kolejności realizowane są potrzeby związane z przekwalifikowaniem się osób
pozostających bez pracy lub zagrożonych utratą pracy. Najczęściej są to studia z języków
obcych oraz studia podyplomowe z informatyki. Natomiast w dalszej kolejności jest
zdobycie drugiego kierunku wykształcenia, by nauczyciel mógł być zatrudniony w danej
jednostce oświatowej w co najmniej dwóch specjalnościach zapewniając sobie stabilizację
zawodową.

brak

Urząd Miasta Nowego Sącza udostępnia odpłatnie oświatowe zasoby mieszkaniowe –
Internat Zespołu Szkół nr 1 – dla kadry naukowej zatrudnianej w wyższych szkołach,
akademiach bądź
funkcjonujących na terenie miasta Nowego Sącza oddziałach
zamiejscowych uczelni. Są to: Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademia Ekonomiczna,
Politechnika Krakowska, Akademia Pedagogiczna. Wykładowcy są bardzo zadowoleni z tej
bazy ponieważ odpłatność za korzystanie z tych zasobów mieszkaniowych jest niższa od
odpłatności za pobyt w hotelu a warunki mieszkaniowe są takie jak w hotelu o wysokiej
klasie.

brak

Ministerstwo
Edukacji
i Nauki
Budżet miasta,
2004

na bieżąco

Wydział
Edukacji

budżety szkół
wyższych

Działanie 1.5. „Wzmocnienie systemu edukacji ustawicznej osób dorosłych w kontekście idei uczenia się przez całe życie”
Zadanie

Tytuł zadania

Instytucja
Rozpoczęcie Zakończenie odpowiedzialna
za realizację

Proponowane
źródła
finansowania

Opracowanie
i wdrożenie lokalnego
programu kształcenia
ustawicznego dla
Zadanie dorosłych przy
1.5.1 współpracy
z administracją
rządową, samorządową,
szkołami wyższymi,
partnerami społecznymi

2005

na bieżąco

Wydział
Edukacji

bezkosztowo

Promocja idei
Zadanie
kształcenia
1.5.2
ustawicznego

2005

na bieżąco

Wydział
Edukacji

bezkosztowo

Stan - zaawansowanie

Kształcenie ustawiczne dorosłych prowadzone jest systematycznie zarówno przez placówki
publiczne jak i niepubliczne. W ramach Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół
Budowlanych dorośli mogą uzupełnić wykształcenie podstawowe. W Uzupełniającym
Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 pełnoletni mogą uzupełnić swoje wykształcenie średnie, by móc ewentualnie dalej kształcić
się. Na kursy do Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego zgłaszają się osoby
zwłaszcza bezrobotne, które chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje pomocne w znalezieniu
pracy. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego - placówka publiczna przy
pomocy środków unijnych organizuje kursy kwalifikacyjne dla różnych grup zawodowych
np. dla spawaczy, kowali, ślusarzy, elektryków. Podobnie prowadzące działalność
oświatową placówki niepubliczne dają możliwość uzyskania dorosłym różnorakich
kwalifikacji.
Szkoły publiczne planując zadania na nowy rok szkolny w uzgodnieniu z Miastem Nowy
Sącz, Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Powiatowym Urzędem Pracy uwzględniają
potrzeby rynku i dostosowują swoją ofertę edukacyjną do wskazanych potrzeb.
Wszystkie szkoły, placówki publiczne jak i niepubliczne wykorzystują wszelkie możliwości
by informacje dot. kształcenia dotarły do zainteresowanych. Są to strony internetowe,
biuletyny, ogłoszenia w lokalnych mass mediach, autobusach, przystankach, itp.

11

Propozycja zmian

brak
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III Cel operacyjny:
Budowa konkurencyjnej, specjalistycznej i nowoczesnej oferty edukacyjnej dla studentów, stwarzającej warunki do rozwoju prężnego ośrodka
akademickiego, podnoszenie renomy już istniejących uczelni jak również otwieranie nowych placówek szkolnictwa wyższego.
Działanie 1.6. „Wzbogacanie i rozwijanie oferty edukacyjnej dla studentów”
Zadanie

Tytuł zadania

Powołanie Rady
Edukacji będącej
platformą współpracy
władz lokalnych
i regionalnych oraz
funkcjonujących
Zadanie i planujących otwarcie
1.6.1 w mieście placówek
filialnych szkół
wyższych, w skład
której weszliby
ponadto
przedstawiciele szkół
ponadgimnazjalnych
Podjęcie działań
wspólnie z władzami
uczelni, zmierzających
do poszerzenia oferty
nauczania, poprzez
otwarcie nowych,
Zadanie zgodnych z wymogami
1.6.2 rynku pracy
specjalności studiów
w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej oraz
innych uczelniach
funkcjonujących
w mieście

Instytucja
Rozpoczęcie Zakończenie odpowiedzialna
za realizację

01.2004

12.2005

Wydział
Edukacji

Wydział
Edukacji,
2004

na bieżąco
Powiatowy
Urząd Pracy

Proponowane
źródła
finansowania

bezkosztowo

budżety szkół
wyższych,
Ministerstwo
Edukacji
i Nauki

Stan - zaawansowanie

Propozycja zmian

Powołanie Rady Edukacji może spowodować opóźnienie procesu podejmowania decyzji.
Na dzień dzisiejszy rolę Rady Edukacji spełnia Komisja Oświaty, Kultury i Sztuki Rady Proponuje się wykreślić
Miasta Nowego Sącza wzbogacona o informację na temat potrzeb oświaty przekazywanych zadanie ze Strategii
przez Wydział Edukacji, dyrektorów szkół oraz związki zawodowe.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w roku akademickim 2006/2007 zamierza uruchomić
nowe specjalności w ramach istniejących kierunków (prowadzona jest dodatkowa
rekrutacja): ekonomia – specjalności: controling i audyt wewnętrzny, finanse i
rachunkowość przedsiębiorstw, pedagogika – specjalności: nauczanie początkowe z
j. angielskim, nauczanie początkowe z j. niemieckim, opieka nad dzieckiem i pedagogika
resocjalizacyjna, zarządzanie i inżynieria produkcji – ekoenergetyka.
Wyższa Szkoła Biznesu w br. akademickim uruchamia nowy kierunek jednolitych studiów
dziennych - psychologia oraz informatyka on-line przez internet).
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Stworzenie warunków
do powstania klas
akademickich
w szkołach
ponadgimnazjalnych
Zadanie na terenie miasta,
1.6.3 kończących się
egzaminami
maturalnymi, poprzez
objęcie przez szkoły
wyższe patronatu nad
nimi
Powstanie biblioteki
naukowej na bazie już
Zadanie istniejących placówek
1.6.4 bibliotecznych
(miejskiej, PWSZ,
MCDN ODN i innych)
Podjęcie współpracy
z Akademią Górniczo –
Hutniczą w Krakowie ,
w celu utworzenia filii
uczelni w oparciu
o wydziały Geodezji
Górniczej
i Inżynierii Środowiska
oraz Wiertnictwa Nafty
i Gazu na kierunkach
Inżynieria Środowiska
(specjalności:
systemowe zarządzanie
środowiskiem;
Zadanie
monitoring
1.6.7
środowiska), Geodezja
i Kartografia
(specjalności: geodezja
inżynieryjnoprzemysłowa;
szacowanie
nieruchomości
i kataster;
geoinformatyka
i teledetekcja) oraz
Górnictwo i Geologia
(specjalności:
zagospodarowanie
i ochrona wód)

09.2004

2006

2004

na bieżąco

2007

Wydział
Edukacji

Wydział
Edukacji

bezkosztowo

Poza istniejącymi klasami akademickimi, wyższe szkoły nie wykazują dalszego
zainteresowania tą sprawą.

brak

Urząd
Zmiana
Marszałkowski
odpowiedzialnego na:
Województwa
Na dzień dzisiejszy nie powstała biblioteka naukowa na bazie istniejących Wiodący: Wydział
Małopolskiego,
Kultury, Sportu i
bibliotek. Zadanie to należy do Wydziału Kultury, Sportu i Zdrowia.
Zdrowia
budżety szkół
wyższych

Urząd Miasta
Nowego
Budżet miasta,
Sącza,
Akademia
na bieżąco
GórniczoAkademia
Hutnicza
Górniczow Krakowie
Hutnicza
w Krakowie

Od października 2004 r. rozpoczął działalność Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny AGH
w Nowym Sączu, z siedzibą w Zespole Szkół Budowlanych.
Na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, na kierunkach:
1) Inżynieria środowiska o specjalności: systemowe zarządzanie środowiskiem, monitoring
środowiska;
2) Geodezja i kartografia o specjalności: geodezja inżynieryjno – przemysłowa,
Szacowanie nieruchomości i kataster, geoinformatyka i teledetekcja oraz Wydziale
Wiertnictwa Nafty i Gazu na kierunku Górnictwo i geologia o specjalności:
zagospodarowanie i ochrona wód.
Na pierwszy rok studiów, w roku akademickim 2004/05, przyjęto 80 studentów
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brak

Budżet miasta,
Wspieranie partnerstwa
Zadanie publiczno - prywatnego
1.6.8 w zakresie uzupełnienia
oferty edukacyjnej

Tworzenie lokalnych
funduszy pomocy
materialnej dla
Zadanie
młodzieży wybitnie
1.6.9
uzdolnionej, kształcącej
się w sądeckich
szkołach

2004

Wydział
na bieżąco
Edukacji

środki
partnerów
prywatnych,
Ministerstwo
Edukacji
i Nauki

Wydział
Edukacji,
2004

na bieżąco Klub
Przyjaciół
Ziemi
Sądeckiej

Budżet miasta,
sponsorzy

Istnieje stała współpraca Urzędu Miasta z różnymi podmiotami w zakresie uzupełniania
oferty edukacyjnej. Z nowym rokiem szkolnym 2006/2007 Prezydent Miasta wyraził zgodę
na uruchomienie publicznej szkoły policealnej prowadzonej przez osobę fizyczną w
zawodach: technik administracji, technik informatyk, technik BHP.

brak

Ze środków budżetowych miasta Nowego Sącza na rok 2006 wyodrębniono środki
finansowe w wys. 4800 zł na realizację przez Uniwersytet Jagielloński projektu pn.
„Poławiacze Pereł”, skierowanego do młodzieży wybitnie utalentowanej, zapewniając im
warunki do pełnego wykorzystania drzemiących w nich możliwości. W ramach tego
programu czterech uczniów z kl. I ze średnich nowosądeckich szkół ponadgimnazjalnych
wzięło udział w tzw. „Szkole Letniej” organizowanej przez UJ w sierpniu br. Koszt pobytu
jednego ucznia wyniósł 1 200 zł i został w całości finansowy z budżetu miasta. Uczniowie
Ci będą mogli korzystać z różnych form rozwijających ich talent w następnych latach nauki
ale finansowanych już ze środków Unii Europejskiej.

brak

IV Cel operacyjny:
Rozbudowa infrastruktury niezbędnej dla rozwoju ośrodka akademickiego poprzez utworzenie miasteczka studenckiego z odpowiednią bazą
noclegową, jak również zapleczem kulturalnym i rekreacyjno – sportowym.
Działanie 1.7. „Stworzenie atrakcyjnej oferty pozaedukacyjnej dla studentów”
Zadanie

Tytuł zadania

Inwentaryzacja mienia
komunalnego oraz
mienia Skarbu
Zadanie Państwa, które
1.7.1 mogłoby służyć
szeroko rozumianemu
poszerzeniu oferty
edukacyjnej miasta

Instytucja
Rozpoczęcie Zakończenie odpowiedzialna
za realizację

Proponowane
źródła
finansowania

Wydział
Edukacji

01.2004

12.2004

Wydział
Geodezji,
bezkosztowo
Gospodarki
Nieruchomościami i
Mieszkalnictwa

Stan - zaawansowanie

Propozycja zmian

Miasto dysponujące obiektami oświatowymi umożliwia wszystkim dyrektorom jednostek
oświatowych zawieranie umów z podmiotami, które wykazują zainteresowanie wynajmem
pomieszczeń na działalność edukacyjną w obiektach oświatowych.
Zmiana terminu
Pomieszczenia w budynkach szkół publicznych udostępniane są uczelniom oraz szkołom
zakończenia realizacji:
niepublicznym prowadzącym działalność oświatową na terenie miasta. Dyrektorzy szkół
na bieżąco
publicznych zawierają umowy najmu z osobami prowadzącymi szkoły niepubliczne lub
uczelniami wyższymi. Taka polityka sprzyja poszerzaniu oferty edukacyjnej miasta oraz
pełnemu wykorzystaniu obiektów oświatowych.
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Przeprowadzenie prac
koncepcyjnych
związanych m.in. ze
zmianami w planie
przestrzennego
Zadanie zagospodarowania
1.7.2 miasta, służących
identyfikacji terenów
i nieruchomości
możliwych do adaptacji
na rzecz szkolnictwa
wyższego

1.

2004

Wydział
Architektury,
Budownictwa bezkosztowo
na bieżąco
i Planowania
Przestrzennego

2.
3.

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego
Sącza” – Uchwała Nr XLII/497/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2005
r. – tereny o symbolu 1U
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz29 Śródmieście” - Uchwała nr XXXII/366/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13
lipca 2004r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz1” - Uchwała nr LIX/544/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2002r.
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brak

Obszar II – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Cel Strategiczny:
Tworzenie optymalnych warunków dla funkcjonowania nowosądeckich przedsiębiorstw oraz powstawania nowych inicjatyw gospodarczych,
umożliwiających ich stabilny i zrównoważony rozwój, a tym samym przyczyniających się do tworzenia nowych miejsc pracy dla mieszkańców miasta
i regionu.
I Cel Operacyjny:
Budowa partnerstwa publiczno - prywatnego poprzez stworzenie trwałego dialogu społecznego pomiędzy lokalnymi środowiskami wpływającymi na
rozwój inicjatyw gospodarczych tj. przedsiębiorcami, administracją, organizacjami pozarządowymi, środowiskiem naukowym, jak również wszelkie
działania promujące i wspierające przedsiębiorczość.
Działanie 2.1 „Tworzenie przychylnego klimatu dla przedsiębiorców”
Zadanie

Tytuł zadania

Projekt „Jedno
okienko” uruchomienie
kompleksowego punktu
Zadanie
obsługi
2.1.1
przedsiębiorców
a także osób chcących
rozpocząć działalność
gospodarczą

Instytucja
Proponowane
Rozpoczęcie Zakończenie odpowiedzialna
źródła
za realizację
finansowania

Nowosądecki
Inkubator
01.2004

12.2004

Przedsiębiorczości

Wydział Spraw
Obywatelskich

Budżet miasta

Stan - zaawansowanie

Propozycja zmian

Przeprowadzono szereg konsultacji z instytucjami (ZUS, GUS, US). W chwili obecnej
zadanie nie może być zrealizowane ze względu na przeszkody o charakterze
techniczno-ekonomiczno-prawnym, tj. brak możliwości stworzenia sieci
informatycznej ww. instytucji oraz obowiązek osobistego zgłoszenia się petenta w
GUS, ZUS i US (nie obowiązująca ustawa o podpisie elektronicznym). Z informacji
otrzymanych od GUS wynika, iż od 1.01.2007 zostanie wprowadzony w Polsce system
informatyczny kompatybilny z systemem ZUS i US. Ponadto wydelegowanie osób z Zmiana terminu
ww. instytucji do realizacji tego projektu jest nie opłacalne z powodu małej ilości realizacji zadania na
przedsiębiorców rejestrujących działalność gospodarczą (ok. 5 osób dziennie). NIP w 2007r.
ramach projektu „jedno okienko” świadczy kompleksowe usługi informacyjne w
zakresie rejestracji działalności gospodarczej dla osób rozpoczynających działalność
gospodarczą oraz dla przedsiębiorców w ramach uzyskanej przez NIP akredytacji
Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw na świadczenie
usług informacyjnych i szkoleniowych. Akredytacja dla NIP została przyznana przez
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w VII 2005r. co świadczy o wysokim
poziomie obsługi przedsiębiorców.
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SARR S.A. ,

Opracowanie oferty
Zadanie inwestycyjnej dla
2.1.2 potencjalnych
inwestorów

Wydział
Architektury,
Budownictwa
i Planowania
Przestrzennego,

2004

na bieżąco Wydział

Inwestycji
Miejskich,

bezkosztowo

Jedną z takich inicjatyw jest strefa usług przemysłowych przy ul. Piłsudskiego. Została
opracowana koncepcja zagospodarowania terenu dla celów lokalizacji tej strefy.
Teren objęty inwestycją znajduje się w południowo-wschodniej część miasta. Od
strony zachodniej i południowo-zachodniej graniczy z torami kolejowymi, od strony
wschodniej i południowo-wschodniej - z ulicą Piłsudskiego. Ulica Piłsudskiego łączy
się z ulicą Nawojowską. Od strony północnej tereny sąsiednie zabudowane są
budynkami usługowymi i biurowymi.
Dane powierzchniowe działki:
Część I: 3,70 [ha]
Część II: 1,96 [ha]
Razem: 5,66 [ha]
Zieleń: 0,2 [ha]
Działka drogowa: 0,45 [ha]

brak

bezkosztowo

Uruchomiony został Bank Ofert Inwestycyjnych, administrowany przez Sądecką
Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Nowym Sączu, który obejmuje wolne
powierzchnie terenu i nieruchomości zabudowane (budynki i budowle), nadające się na
lokalizowanie i prowadzenie różnego rodzaju inwestycji na obszarze powiatu
nowosądeckiego.

brak

Budżet SARR
S.A.

Ponadto pracownicy UM uczestniczą w praktykach zawodowych odbywających się
w miastach partnerskich Nowego Sącza. Na przełomie sierpnia i września br. grupa
4 urzędników wyjedzie na praktykę zawodową do niemieckiego Schwerte. Urząd
Miasta przeprowadził badania potrzeb w zakresie nauki języków obcych wśród
pracowników UM dla WSB-NLU. W wyniku tych badań ok. 100 pracowników UM
weźmie udział w kursach językowych przeprowadzanych przez WSB-NLU w ramach
projektu EFS.

brak

Wydział
Geodezji,
Gospodarki
Nieruchomościa
mi
i Mieszkalnictwa,

SARR S.A.,

Uruchomienie
Zadanie
Lokalnego Banku Ofert
2.1.3
Inwestycyjnych

Wydział
Geodezji,
Gospodarki
Nieruchomościami i
Mieszkalnictwa

2004

na bieżąco Wydział
Architektury,
Budownictwa
i Planowania
Przestrzennego,
Wydział
Inwestycji
Miejskich,

Uruchomienie systemu
refundowanych szkoleń
językowych dla
pracowników Urzędu
Miasta i innych
Zadanie instytucji publicznych,
2.1.4 wspierających rozwój
lokalny, zajmujących
się problematyką
gospodarczą, zwłaszcza
pozyskiwaniem
inwestorów

SARR S.A.,

2004

na bieżąco Referat Kadr,
Szkolenia i
Nadzoru
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Edukacja kadry
urzędniczej w celu
Zadanie
stworzenia
2.1.5
przychylnego klimatu
dla przedsiębiorców

Podjęcie zespołu działań
ukierunkowanych na
kształtowanie postaw
przedsiębiorczych,
probiznesowych
w szkołach i wśród osób
bezrobotnych poprzez:
- organizowanie
konkursów wiedzy
o przedsiębiorczości,
- organizowanie kursów
i szkoleń - jak założyć
i prowadzić własną, małą
firmę - objęcie tym
programem znaczącej
grupy bezrobotnych,
Zadanie - organizowanie kursów
2.1.6 obsługi biznesu,
- organizowanie firm
uczniowskich w szkołach
średnich wg specjalnego
programu,
- utworzenie na bazie
Inkubatora
Przedsiębiorczości
przedsiębiorstwa
wielobranżowego
w formie spółki prawa
handlowego z udziałem
młodzieży szkół
wyższych,
- organizowanie
konkursów pomysłów na
biznes

2004

na bieżąco

Referat Kadr,
Szkolenia i
Nadzoru

Budżet miasta, W roku 2004 w szkoleniach dot. zadań organów gminy w zakresie ewidencji
środki własne działalności gospodarczej i pomocy publicznej przedsiębiorcom uczestniczyło z UM
pracowników 8 osób.

brak

(NIP) Zadanie to jest realizowane w następujący sposób:
1. W listopadzie 2005 roku w NIP zostało utworzone Gminne Centrum Informacji,
w którym udzielane są informacje dla osób bezrobotnych, absolwentów szkół,
studentów, przedsiębiorców. Od stycznia do lipca br. z usług GCI skorzystało 607
osób.
2. Od stycznia do czerwca br. NIP przeprowadził 7 szkoleń w szkołach dla uczniów
ostatnich klas informując o możliwościach podjęcia pracy, rozpoczęcia działalności
gospodarczej, możliwościach kontynuowania nauki.
3. Od stycznia do czerwca br. w WSB-NLU i w sali konferencyjnej NIP odbyły się
spotkania ze studentami WSB-NLU informujące o możliwościach finansowania
działalności gospodarczej, możliwościach rozpoczęcia działalności gospodarczej. W
spotkaniach wzięło udział ok. 200 studentów.
4. Zostały zorganizowane 3 spotkania Klubu Pracy. W spotkaniach wzięło udział
ok.30
5. Zostały zorganizowane 4 szkolenia w ramach projektów realizowanych przez
PUP z zakresu przedsiębiorczości. W spotkaniach wzięło udział ok. 60 osób.
6. NIP czynnie uczestniczył w inicjatywie Studenckiego Forum BCC realizującego
projekt Twoja Wizja Rozwoju Przedsiębiorczości. W trakcie spotkań TWRP
przekazane zostały informacje o ofercie NIP. Dotychczas odbyły się 3 spotkania, w
których udział wzięło ok.100 osób.
(PUP) W II półroczu 2005 roku odbyło się 7 edycji kursowych dla 118 osób
bezrobotnych planujących uruchomić własna działalność gospodarczą pn.
„Przedsiębiorczość – własna firma”. W tym 40 osób zostało przeszkolonych w ramach
środków pochodzących z Funduszu Pracy, 78 osób w ramach Działania 1.2
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich , natomiast 40 osób
w ramach Działania 1.3 SPO RZL.
W I półroczu 2006 roku przeprowadzono 3 edycje kursowe dla 70 osób bezrobotnych
w/w szkolenia. W tym z środków Funduszu Pracy dla 30 osób, w ramach Działania 1.2
i 1.3 po 20 osób.
Udział w realizacji rządowego programu aktywizującego osoby bezrobotne do 25 roku
życia zamierzające założyć własna firmę pn. ”Pierwszy biznes” poprzez:
-propagowanie wśród bezrobotnych idei programu
-udostępnianie informacji o możliwości skorzystania z różnych form wsparcia w
procesie założycielskim własnej firmy takich jak: doskonalenie wiedzy /szkolenia,
doradztwo, informacja, wsparcia kapitałowe /preferencyjne pożyczki, bezzwrotne
środki na podjęcie działalności gospodarczej, fundusze poręczeń/, wsparcie lokalowe i
system ulg dla osób podejmujących działalność po raz pierwszy/ inkubatory
przedsiębiorczości, zwolnienia i ulgi podatkowe i dot. ubezpieczeń społecznych/.
Udział PUP Nowy Sącz jako Instytucji Wspierającej w realizacji projektu
zainicjowanego przez WSB-NLU w Nowym Sączu przy współpracy z Nowosądecką
Izbą Gospodarczą w ramach programu Phare 2003”Wsparcie na rzecz zatrudnienia
osób, które ukończyły pięćdziesiąty rok życia” pn. „Moja firma – jak zostać
skutecznym przedsiębiorcą po 50-tce” poprzez:

brak

Nowosądecki
Inkubator
Przedsiębiorczości,
2004

na bieżąco

Budżet miasta
Powiatowy
Urząd Pracy,
SARR S.A.
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-udzielenie pomocy w rekrutacji do projektu 50 osób
-- doradztwo dla zainteresowanych uczestników projektu w zakresie rynku pracy
oraz lokalnego ożywienia gospodarczego
- wspieranie kampanii promocyjnej projektu poprzez udostępnienie miejsca w siedzibie
PUP na umieszczenie plakatów informacyjnych, zamieszczenie informacji o projekcie
na stronie internetowej urzędu. Projekt ma na celu przygotowanie uczestników pod
względem merytorycznym i praktycznym do uruchomienia własnej działalności
gospodarczej oraz efektywne jej prowadzenie na lokalnym rynku; najlepsi kandydaci
na przedsiębiorców otrzymają bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy,
pozostali bezrobotni po zakończeniu udziału w projekcie będą mieli większe szanse na
uzyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej w PUP na rozpoczęcie działalności.
W II półroczu 2005 roku odbyło się 7 edycji kursowych dla 118 osób bezrobotnych
planujących uruchomić własna działalność gospodarczą pn. „Przedsiębiorczość –
własna firma”. W tym 40 osób zostało przeszkolonych w ramach środków
pochodzących z Funduszu Pracy, 78 osób w ramach Działania 1.2 Sektorowego
Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, natomiast 40 osób w ramach
Działania 1.3 SPO RZL.
W I półroczu 2006 roku przeprowadzono 3 edycje kursowe dla 70 osób bezrobotnych
w/w szkolenia. W tym z środków Funduszu Pracy dla 30 osób, w ramach Działania 1.2
i 1.3 po 20 osób.
Udział PUP Nowy Sącz w projekcie Phare 2002 „Promocja Zatrudnienia i Rozwój
Zasobów Ludzkich” realizowanym województwie małopolskim przez firmę IMC
Consulting Ltd. W ramach umowy zawartej z Polska Agencją Rozwoju
Przedsiębiorczości i pod nadzorem WUP w Krakowie.. Projekt obejmował 3 istotne
dla regionu Podprojekty:
1.
Podprojekt 1 - Aktywne Formy Przeciwdziałania Bezrobociu – poradnictwo
i szkolenia w miejscu pracy
2.
Podprojekt 2 – Promocja Przedsiębiorczości – doradztwo biznesowe i
szkolenia z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej
3.
Podprojekt 3 –Budowanie Potencjału – Lokalne Partnerstwa na rzecz
Zatrudnienia- szkolenia i doradztwo dla przedstawicieli samorządów i nauczycieli
szkól zawodowych
Wsparcie ze strony PUP obejmowało oprócz pomocy w rekrutacji uczestników także
kluczowe kwestie dotyczące weryfikacji oferty szkoleniowej pod konkretne potrzeby
beneficjentów oraz konsultacje w sprawach dotyczących specyfiki regionalnego rynku
pracy. Trwałym efektem realizacji projektu było m.in. powstanie ponad 100 nowych
firm, w czy znaczący udział mieli beneficjenci zrekrutowani przez PUP Nowy Sącz /52
osoby/ którzy otrzymali dodatkowe wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pracy
na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie 11 tys. zł.. Najwięcej nowych firm
powstało w sektorze usług /29/, działalność handlową podjęło 16 osób, działalność
produkcyjną – 7 osób.
Współpraca z Ośrodkiem Szkolenia i Rozwoju Biznesu „Lex” przy realizacji projektu
„Droga do sukcesu” w zakresie promocji projektu i rekrutacji uczestników /150
osób/. Celem projektu było udzielenie młodym osobom bezrobotnym do 25 roku
życia pomocy w założeniu i prowadzeniu własnej firmy. W II pólroczu 2005r. 2
uczestników projektu otrzymało jednorazowe środki z Funduszu Pracy na podjęcie
działalności gospodarczej, z czego 1 dodatkowo wsparcie lokalowe w Inkubatorze
Przedsiębiorczości. Wskaźniki:
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W okresie 2005-I półrocze 2006r. Powiatowy Urząd Pracy udzielił pomocy finansowej
352 osobom podejmującym działalność gospodarczą, którym wypłacone zostały
jednorazowe środki w kwocie od 11 – 12,5 tys zł dla 1 osoby, przeznaczając na ten cel
środki Funduszu Prac w łącznej kwocie 3 964 tys. zł
(SARR) Zadanie przypisane Wydziałowi Organizacji Kadr.
Niezależnie od w/w jednostki, SARR realizuje samodzielnie projekty określone w
zadaniu 2.1.6 poprzez:
1.
„Sądecko –Gorlicko- Limanowskie grupy wsparcia dla bezrobotnych kobiet”.
Projekt realizowany w ramach Działania 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego –
Rozwój Zasobów Ludzkich, współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego. Celem projektu jest stworzenie 4 grup wsparcia kobiet, 12 osobowych, w
każdym z powiatów, których zadaniem będzie podniesienie ich kwalifikacji oraz
aktywne poszukiwanie przez nie zatrudnienia. Adresowany jest do mieszkanek
powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego, oraz gorlickiego. Do projektu zostały
zakwalifikowane długotrwale bezrobotne kobiety (dłużej niż 24 miesiące),
zarejestrowane w Urzędzie Pracy, posiadające niskie kwalifikacje zawodowe,
wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe, które nie ukończyły 35 roku
życia oraz zamieszkujące obszar: Miasta Nowego Sącza, powiatu nowosądeckiego,
gorlickiego oraz limanowskiego. Rekrutacja trwała od 1 listopada 2005 r. do 15
stycznia 2006 r., została przeprowadzona przez pracowników Agencji i wyłoniła
uczestniczki projektu - łączne 144 kobiety. Uczestnictwo w projekcie umożliwi
bezrobotnym kobietom zdobycie nowych i podniesienie dotychczasowych kwalifikacji.
Szkolenia rozpoczęły się w marcu 2006 r. Cały projekt realizowany jest do stycznia
2007 r., zaś szkolenia i kampania promocyjna dla uczestniczek przewidziana jest od
marca 2006 r. do grudnia 2006 r. Ponadto projekt obejmuje dotacje w wysokości 11
tys. zł dla 5 najbardziej aktywnych uczestniczek, które będą chciały założyć własną
działalność gospodarczą.
2.
„Mój sukces – wsparcie i doradztwo młodych ludzi na rynku pracy w
powiecie nowosądeckim”
Przedsięwzięcie to zawarte jest w schemacie wspierania osób z grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Niniejszy projekt obejmuje powiat nowosądecki tj. gminy:
miasto Nowy Sącz, Stary Sącz, Nawojowa, Muszyna, Krynica - Zdrój oraz Grybów.
Całkowity czas trwania projektu wynosi od 1 kwietnia 2006 do końca września 2007 i
zakłada udział ok. 114 osób z ww. gmin. Projekt ukierunkowany jest na osoby między
17 a 24 rokiem życia, będące uczniami klas przedmaturalnych szczególnie
pochodzących ze środowisk ubogich i zagrożonych dysfunkcją społeczną, korzystające
ze świadczeń pomocy społecznej. Szkolenia umożliwią podwyższenie umiejętności
uczestników a oferowane poradnictwo przyczyni się do zmian ich postaw życiowych i
zwiększenia aktywności oraz umiejętności poszukiwania, a także wykorzystywania
informacji oraz radzenia sobie na rynku pracy. Praktyczna nauka zawodu umożliwi im
pozyskanie doświadczenia, poszukiwanego przez potencjalnych pracodawców,
nawiązanie z nimi kontaktu, a także integracje z osobami aktywnymi na rynku pracy,
co dodatkowo wzmocni ich świadomość w możliwościach, jakie tkwią w nich samych.
3.
„Czas na własną firmę”
Projekt realizowany przez SARR S.A. od 1 sierpnia 2006 r., również
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w
ramach Działania 2.5 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
- Promocja Przedsiębiorczości. Bezpośrednim celem projektu jest inicjowanie
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Wskazywanie
mieszkańcom dobrych
przykładów poprzez
Zadanie
umieszczanie
2.1.7
informacji propagującej
przedsiębiorczość
w mediach

2004

Organizacja konkursów
Zadanie na rozwój
2.1.8 przedsiębiorczości
w systemie grantów

2004

Inspirowanie do
działania na rzecz
wspierania
przedsiębiorczości
lokalnych organizacji
Zadanie inżynierów
2.1.9 i techników,
ekonomistów,
prawników,
socjologów,
psychologów,
nauczycieli

2005

powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw, a także wspieranie ich w początkowym
etapie działalności. Projekt skierowany jest do osób młodych, które nie ukończyły 25
roku życia i są mieszkańcami Miasta Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego i
chcą założyć własną firmę. Jest on kontynuacją realizowanego od 01 maja 2005 r.
projektu pt. „Bądź przedsiębiorcą – wsparcie i doradztwo dla przyszłych
mikroprzedsiębiorców”
(NIP) Na bieżąco aktualizowana jest strona internetowa NIP ,na której zamieszczane są
informacje dla przedsiębiorców w zakresie rejestracji firmy, możliwości wsparcia
zewnętrznego, praktycznych porad z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.
W ciągu roku na stronie internetowej zanotowano ponad 13 tys. wejść. W br.
ukazywały się informację o działalności Inkubatora w prasie, radiu i telewizji lokalnej
(ok. 15).
Nowosądecki
(PUP) 1.Wspólpraca z lokalnymi mediami/ działanie ciągłe/: przekazywanie informacji
Inkubator
na temat realizowanych przedsięwzięć oraz efektów podejmowanych działań,
Przedsiębiorczości
udostępnianie danych statystycznych docelowo zamieszczane w formie artykułów lub
Budżet miasta,
To zadanie nie jest
informacji lokalnych/, udział w audycjach radiowych i telewizyjnych.
na bieżąco Powiatowy
zadaniem Wydziału
2. Zamieszczanie i bieżąca aktualizacja informacji na stronie www.pup.nowysacz.pl
Urząd Pracy,
środki unijne
Edukacji
/przebudowa i unowocześnienie strony/.
3.Stworzenie dedykowanych stron internetowych dla projektów współfinansowanych
Wydział
ze środków UE, prezentacja uzyskanych efektów i innych dodatkowych korzyści
Edukacji
płynących z realizacji projektów
4.Zamieszczanie artykułów w Wydawnictwie Urzędu Miasta Nowego Sącza i SARR
- 6 artykułów.
5.Opracowywanie i upowszechnianie
informacji /materiały i ulotek, tablice
informacyjne, środki informacji nagłośnieniowej, wizualnej i audio-wizualnej,
spotkania, giełdy, wizyty, targi, konferencje itp.
Proponuje się
wprowadzenie zapisu
W bieżącym roku nie został przeprowadzony konkurs na rozwój przedsiębiorczości w dotyczącego
systemie grantów przez NIP.
finansowania zadania.
Nowosądecki
NIP czynnie uczestniczył w projekcie realizowanym przez WSB-NLU w ramach NIP jako jednostka
na bieżąco Inkubator
środki własne
środków Unii Europejskiej PHARE 2003 Rozwój Zasobów Ludzkich „Moja firma – budżetowa nie jest w
Przedsiębiorczości
jak zostać skutecznym przedsiębiorcą po 50-tce”, w ramach którego udzielono wparcia stanie przekazać środki
finansowego 17 osobom biorącym udział w projekcie.
finansowe na realizację
konkursu w systemie
grantowym

na bieżąco

Nowosądecki
Inkubator
Przedsiębiorczości

środki własne

Realizacja tego zadania odbywa się na bieżąco. W marcu br odbyło się pierwsze
spotkanie „Porozumienia na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości w Mieście Nowym
Sączu i Powiecie Nowosądeckim”, w którym brali udział przedstawiciele organizacji
branżowych. Spotkania odbywają się cyklicznie w miesięcznych odstępach. Na
spotkaniach poruszane są tematy możliwości rozwoju przedsiębiorczości w naszym
regionie.
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brak

Wypracowanie
systemu ścisłej
Zadanie
współpracy pomiędzy
2.1.10
szkołami
a pracodawcami

2004

Nowosądecki
Inkubator

na bieżąco Przedsiębiorczości bezkosztowo
Wydział Edukacji

Zadanie to jest realizowane na bieżąco. W ramach pracy Gminnego Centrum
Informacji pracownicy NIP odbywają regularne spotkania z uczniami sądeckich szkół,
na których uczniowie i nauczyciele są informowani o sytuacji na rynku pracy i o
ofertach jakie składają pracodawcy. Z analizy podejmowanych przedsięwzięć wynika,
iż pracodawcy i placówki oświatowe kontaktują się również bez angażowania NIP czy
innych instytucji rynku pracy.
Uczniowie uczęszczający do wszystkich szkół zawodowych mają w programie
nauczania obowiązek odbycia praktyki zawodowej. Zawierają oni z pracodawcami
umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Po odbyciu tego kształcenia i
zdaniu egzaminu przez młodocianego dofinansowywane są przez Urząd Miasta
pracodawcom koszty szkolenia uczniów zamieszkałych na terenie miasta.

brak

Działanie 2.2 „Promocja poprzez wspieranie przedsiębiorstw”
Zadanie

Tytuł zadania

Zorganizowanie
„Targów Ziem
Górskich”
(promujących zdrową
Zadanie
żywność z terenów
2.2.1
Sądecczyzny, produkt
turystyczny,
rozwiązania
ekologiczne)
Współpraca
gospodarcza z miastami
partnerskimi poprzez
Zadanie nawiązanie kontaktów
2.2.2 z organizacjami
gospodarczymi
funkcjonującymi
w tych miastach

Instytucja
Proponowane
źródła
Rozpoczęcie Zakończenie odpowiedzialna
za realizację
finansowania

Stan - zaawansowanie

Propozycja zmian

środki własne,

2005

Corocznie

SARR S.A.

Powiat
Nowosądecki,

Zadanie nie realizowane ze względu na brak środków zewnętrznych.

brak

Realizacja zadania odbywa się na bieżąco. NIP współpracuje z organizacjami
gospodarczymi miast partnerskich np.: Stara Lubovnia, Stryj, Schwerte.
Ośmioosobowa delegacja nowosądeckich przedsiębiorców wraz z prezydentem Nowego
Sącza odwiedziła w listopadzie 2005r. zaprzyjaźnione miasto partnerskie Stryj na
Ukrainie. Delegacja przeprowadziła szereg rozmów z tamtejszymi biznesmenami.
Ukraińscy partnerzy są zainteresowani wspólnymi przedsięwzięciami biznesowymi.
Zwłaszcza w branży produkcji materiałów budowlanych.

brak

przedsiębiorcy,
środki unijne

2004

na bieżąco

Nowosądecki
Inkubator
Przedsiębiorczości

bezkosztowo
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Wspieranie sądeckich
szkół wyższych przez
Zadanie samorząd lokalny jako
2.2.3 promocja miasta
i pobudzenie rynku
lokalnego

Przyznawanie przez
Prezydenta Miasta
Zadanie
corocznych nagród dla
2.2.4
najlepszych
przedsiębiorców

2004

2004

na bieżąco

na bieżąco

Urząd Miasta

Prezydent
Miasta

Budżet miasta

Urząd Miasta zainicjował następujące działania:
Rok 2004.
PWSZ: Podpisanie umowy o współpracy z Uniwersytetem w Preszowie (Słowacja);
Propozycja udziału w dwóch projektach z Narwikiem (Norwegia), finansowanych przez
stronę norweską oraz rekomendacja i pomoc przy pozyskaniu środków na wymiany
studentów;
Podpisanie umowy z AE; patrz również zadanie 1.6.2.
WSB – NLU Nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Narwiku oraz
Uniwersytetem w Molise we Włoszech;
Współudział w Forum Młodych Liderów w Nowym Sączu towarzyszącego Forum
Ekonomicznemu Polska – Wschód w Krynicy;
Włączenie się WSB do współdziałania w Klubie Przyjaciół Ziemi Sądeckiej.
Rok 2005.
Przewidziano działania wspierające podpisanie nowych porozumień i protokołów
wykonawczych pomiędzy miastami partnerskimi a szkołami wyższymi Nowego Sącza.

brak

Budżet miasta

Trwają prace na ustanowieniem corocznej nagrody w kategoriach: przedsiębiorstwo,
przedsiębiorca, nauka i edukacja, kultura, sport, ambasador Nowego Sącza, które będą
przyznawane wg opracowanego regulaminu, przez kapitułę powołaną przez Prezydenta,
a wręczane będą podczas imprezy plenerowej na rynku w Nowym Sączu.

brak

II Cel operacyjny:
Kreowanie pomocy w pozyskiwaniu niezbędnych funduszy na rozwój przedsiębiorstw, uporządkowanie działań związanych z przygotowaniem terenów
pod rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw, usystematyzowanie i podział zadań i kompetencji pomiędzy instytucjami wspierania biznesu.
Działanie 2.3 „Analiza sytuacji sądeckiej przedsiębiorczości oraz pośrednia i bezpośrednia pomoc dla przedsiębiorstw”
Zadanie

Tytuł zadania

Analiza sektora MŚP
Zadanie
w Nowym Sączu
2.3.1
poparta diagnozą

Instytucja
Proponowane
Rozpoczęcie Zakończenie odpowiedzialna
źródła
za realizację
finansowania

Stan - zaawansowanie

Propozycja zmian

SARR S.A.,
01.2004

12.2004

SARR S.A.

Zadanie nie realizowane ze względu na brak środków zewnętrznych.
środki unijne

23

brak

Opracowanie Programu
wspierania rozwoju
MŚP, który powinien
Zadanie stanowić istotny
2.3.2 element rozwoju
lokalnego w związku
ze znaczeniem tego
sektora w gospodarce

Wypracowanie systemu
kontaktów samorządu
Zadanie
lokalnego
2.3.3
z samorządem
gospodarczym

SARR S.A.,
01.2005

12.2005

SARR S.A.
środki unijne

2004

na bieżąco

Nowosądecki
Inkubator
Przedsiębiorczości,
Powiatowy
Urząd Pracy

bezkosztowo

Zadanie nie realizowane ze względu na brak środków zewnętrznych.
Bieżące pozyskiwanie informacji nt. oczekiwań i potrzeb osób prowadzących oraz
rozpoczynających działalność gospodarczą i dostosowanie prowadzonego przez SARR
nieodpłatnego poradnictwa w zakresie pozyskiwania środków unijnych dla sektora
MŚP.
Realizacja projektów „Bądź przedsiębiorcą – wsparcie i doradztwo dla przyszłych
mikroprzedsiębiorców” oraz „Czas na własną firmę” jako kolejny etap programu SARR
wspierania rozwoju MŚP.

brak

(NIP) System kontaktów został wypracowany. Zadanie jest realizowane na bieżąco. Co
miesiąc odbywają się spotkania Porozumienia na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości w
Mieście Nowym Sączu i Powiecie Nowosądeckim przy udziale władz samorządowych
Miasta Nowego Sącza i Starostwa Nowosądeckiego. W spotkaniach biorą udział
przedstawiciele samorządów gospodarczych takich jak: Sądecki Związek
Pracodawców, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, Nowosądecka Izba
Turystyki, Kongregacja Kupiecka, Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Sądecka
Agencja Rozwoju Regionalnego oraz przedstawiciele banków, szkół wyższych,
instytucji otoczenia biznesu. NIP koordynuje spotkania Porozumienia na Rzecz
Rozwoju Przedsiębiorczości w Mieście Nowym Sączu i Powiecie Nowosądeckim.
(PUP) Zadanie jest realizowane na bieżąco w ramach wypracowanego systemu
kontaktów z organizacjami gospodarczymi/ Sądecka Izba Gospodarcza, Sądecki
Związek Pracodawców, Kongregacja Kupiecka, Cech Rzemiosł Różnych i
Przedsiębiorczości.

brak
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Stworzenie systemu
pozyskiwania gruntów
w celu oddania ich pod
Zadanie
inwestycje w zakresie
2.3.4
usług i produkcji
(neutralnej dla
środowiska)

Dokapitalizowanie
Zadanie
Funduszu Poręczeń
2.3.5
Kredytowych

Uzbrojenie
wydzielonych terenów
Zadanie pod rozwój sektora
2.3.7 MŚP będących
w dyspozycji miasta
Nowego Sącza
Włączenie
przedsiębiorstw we
wspólną realizację
Zadanie
inwestycji lokalnych
2.3.8
i działań
pobudzających rozwój
przedsiębiorczości

Wydział Geodezji,
Gospodarki
Nieruchomościami
i Mieszkalnictwa,

2004

Wydział
Inwestycji
na bieżąco Miejskich,

bezkosztowo

Wydział
Architektury,
Budownictwa
i Planowania
Przestrzennego

na bieżąco

Małopolski
Regionalny
Fundusz
Poręczeń
Kredytowych
Sp. z o.o.
w Nowym
Sączu

2006

na bieżąco

Wydział
Architektury,
środki własne,
Budownictwa
i Planowania
środki unijne
Przestrzennego

2005

na bieżąco

Wydział
Inwestycji
Miejskich

2005

(WAP) Zadania zrealizowane:
1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy
Sącz- 24” – Uchwała Nr LIX/711/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 lutego
2006 r.
Zadania w trakcie realizacji:
1) Projekt - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza
„Nowy Sącz-34”
2) Projekt - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza
„Nowy Sącz-35”
3) Projekt - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza
„Nowy Sącz-36”
4) Projekt - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza
„Nowy Sącz-40”

brak

Dopisać:
środki własne,
Dnia 11.05.2006r. został złożony wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o Źródła finansowania
Urząd
objęcie udziałów w MRFPK Sp. z o.o. przez Bank na kwotę 1 250 000,00 (2500 Powiat Nowosądecki
Marszałkowski,
udziałów po 500zł)
200 000,00 (400
środki unijne
udziałów po 500 zł)

Brak danych dotyczących realizacji zadania przez WAP.

Budżet miasta,
Tworzenie montaży finansowych z udziałem przedsiębiorstw wymaga wprowadzenia
przedsiębiorcy,
ostatecznych regulacji prawnych dotyczących Partnerstwa Publiczno Prawnego.
środki unijne
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Proponuje się
wykreślenie tego
zadania jako zadania
WAP

brak

Działanie 2.4 „Wsparcie dla otoczenia biznesu”
Zadanie

Tytuł zadania

Poszerzenie oferty
Zadanie Nowosądeckiego
2.4.1 Inkubatora
Przedsiębiorczości

Opracowanie modelu
Zadanie
infrastruktury obsługi
2.4.2
biznesu

Stworzenie sieci
współpracy w ramach
Zadanie
działających w mieście
2.4.6
podmiotów otoczenia
biznesu
Wykreowanie lidera
integrującego działania
Zadanie organizacji na rzecz
2.4.7 rozwoju biznesu i
promocji gospodarczej
Miasta

Instytucja
Proponowane
Rozpoczęcie Zakończenie odpowiedzialna
źródła
za realizację
finansowania

2004

na bieżąco

Nowosądecki
Inkubator

Stan - zaawansowanie

Propozycja zmian

Od listopada 2005 roku NIP prowadzi Gminne Centrum Informacji, w którym
udzielane są informacje dla osób bezrobotnych, absolwentów szkół, studentów,
przedsiębiorców. Na ten cel NIP otrzymał grant z Ministerstwa Gospodarki i Pracy i
realizacja tego zadania odbywa się na bieżąco.
Od 2005 roku NIP świadczy usługi w ramach „Lokalnego Okienka Przedsiębiorczości”
dla Miasta Nowego Sącza w ramach projektu realizowanego przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości.
Od marca br. NIP realizuje projekt pod nazwą „Daj sobie szansę – znajdź nowe
miejsce na rynku pracy. Reorientacja zawodowa pracowników zagrożonych utratą w
Nowym Sączu poprzez poradnictwo zawodowe i nabycie nowych kwalifikacji” w
ramach Działania 2.4. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego. Projekt ma na celu reorientację zawodową pracowników sądeckiego
szpitala. Szkoleniami specjalistycznymi objęte zostało 30 osób, a z doradztwa
zawodowego może skorzystać 100 osób.
W lipcu br. została podpisana umowa z WUP w Krakowie na dofinansowanie projektu
„Kompetentny pracownik - rozwój osobowy i zawodowy pracowników z regionu
nowosądeckiego” w ramach działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego. Projekt ma na celu szkolenia pracowników administracji
zakresu nauki języków obcych, obsługi komputera, obsługi petentów. Szkoleniami
objęte zostanie 96 osób.
Od czerwca br. w NIP funkcjonuje Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeń
Kredytowych co też jest swego rodzaju poszerzeniem oferty NIP, gdyż przedsiębiorcy
w jednym miejscu mogą skorzystać dodatkowo z usług finansowych.

brak

Zadanie nie realizowane ze względu na brak środków z budżetu Miasta

brak

bezkosztowo

W ramach Porozumienia na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości w Mieście Nowym
Sączu i Powiecie Nowosądeckim współdziałają dotychczas między innymi takie
instytucje jak: Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych, Sądecka
Agencja Rozwoju Regionalnego, Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
FDPA dysponująca funduszem pożyczkowym dla przedsiębiorców, Powiatowy Urząd
Pracy, szkoły wyższe, Studenckie Forum BCC, banki. Spotkania Porozumienia
odbywają się w miesięcznych odstępach, a prace Porozumienia koordynuje NIP.
Zadanie nie dot. SARR

brak

bezkosztowo

Dotychczas NIP zajmuje się koordynacją działań Porozumienia na Rzecz Rozwoju
Przedsiębiorczości w Mieście Nowym Sączu i Powiecie Nowosądeckim. W ramach
Porozumienia poruszana jest tematyka związana z możliwościami rozwoju
przedsiębiorczości w regionie.
Zadanie nie dot. SARR

brak

Budżet NIP

Przedsiębiorczości

Budżet miasta,
01.2005

12.2005

SARR S.A
SARR S.A.

SARR S.A
2006

na bieżąco

Nowosądecki
Inkubator
Przedsiębiorczości

SARR S.A
2006

na bieżąco

Nowosądecki
Inkubator
Przedsiębiorczości

26

III Cel operacyjny:
Rozszerzenie współpracy z samorządami terytorialnymi Sądecczyzny ze szczególnym uwzględnieniem Starostwa Powiatowego, mającej na celu
kreowanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców, oraz otwarcie miasta i regionu na inwestorów zewnętrznych.
Działanie 2.5 „Realizacja polityki współpracy pomiędzy powiatami grodzkim i ziemskim”
Zadanie

Tytuł zadania

Instytucja
Proponowane
Rozpoczęcie Zakończenie odpowiedzialna
źródła
za realizację
finansowania

Budżet miasta,
Stworzenie wspólnej
Zadanie
oferty terenów
2.5.1
inwestycyjnych

2004

na bieżąco

SARR S.A

Powiat
Nowosądecki,
SARR S.A.

Przeprowadzanie
wspólnych inwestycji
Zadanie w zakresie
2.5.2 infrastruktury
komunikacyjnej,
ochrony środowiska itp.

Działania na rzecz
wspólnej promocji
Zadanie
wewnętrznej
2.5.3
i zewnętrznej
Sądecczyzny

Miejski Zarząd
Dróg,
Budżet miasta,
2004

na bieżąco

Wydział
Gospodarki
Komunalnej
i Ochrony
Środowiska

Powiat
Nowosądecki

Urząd Miasta,
2004

na bieżąco

SARR S.A.

Powiat
Nowosądecki,
SARR S.A.

Stan - zaawansowanie
W styczniu 2006 roku SARR uruchomiła na portalu www.inwestycje.sarr.com.pl bazę
danych obejmującą wolne powierzchnie terenu i nieruchomości zabudowane (budynki,
budowle). Prace nad projektem rozpoczęły się na początku 2005 r. czego skutkiem było
podpisanie umów z Miastem Nowym Sączem, Powiatem Nowosądeckim oraz trzema
gminami powiatu tj.: Gminą Łącko, Piwniczna Zdrój oraz Miastem i Krynica Zdrój.
Baza powiększana jest na bieżąco o kolejne oferty inwestycyjne Miasta oraz ww. gmin
Sądecczyzny. W pierwszym kwartale 2006 r. podpisano kolejne umowy z Gminą
Podegrodzie, Gminą Rytro oraz przedłużono umowę na kolejny rok z Miastem i Gminą
Krynicą Zdrój. Powiększono bazę o dodatkowe informacje dotyczące procedur
transakcji (sprzedaży, dzierżawy, leasingu), etapów przetargów itp. Umieszczono
również na portalu bazę firm z powiatu nowosądeckiego (bezę spółek prawa
handlowego) oraz informacje dotyczące zakładania przedsiębiorstw na terenie krajów
członkowskich UE

Propozycja zmian

brak

W październiku 2005r. zakończono pierwszy etap realizowanego przez Nowy Sącz
projektu pn. „Rozwój gospodarczy regionu Nowego Sącza SSG 2002/000-605.06.05”,
finansowanego w głównej mierze w oparciu o środki pomocowe Komisji Europejskiej.
Projekt dotyczy budowy kolektorów sanitarnych oraz sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej (o łącznej długości 20 km) wraz z odbudową dróg na terenie miasta i gminy
Nawojowa.

brak

Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu (prowadzone przez SARR na
podstawie umowy zlecenia) aktualizuje i przetwarza informacje z terenu Sądecczyzny,
prowadzi sprzedaż publikacji turystycznych tj. map, przewodników, albumów itd.,
także nieodpłatnie przekazuje foldery i katalogi promujące Sądecczyznę w języku
polskim oraz w sześciu językach obcych. CIT codziennie aktualizuje portal
www.cit.com.pl, na którym zgromadzone są między innymi opisy atrakcji
turystycznych regionu, opisy szlaków turystycznych oraz informacje o zabytkach i
miejscach noclegowych. Informacje te udzielane są również bezpośrednio lokalu CIT,
telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wprowadzono również
pilotażowo internetowy system rezerwacji miejsc noclegowych.
Ponadto SARR jest współwydawcą publikacji nt Nowego Sącza, które są rozdawane
lub sprzedawane w CIT (m.in. Informator o Nowym Sączu, Nowy Sączwydawnictwo…”).
Publikacje nt Miasta rozpowszechniane są również w trakcie szkoleń organizowanych
przez SARR.
Dane z terenu Powiatu pozyskiwane są dzięki bezpośrednim kontaktom z
poszczególnymi urzędami gmin.

brak
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Stworzenie warunków
Zadanie do łatwiejszego
2.5.4 lobbingu politycznego
i gospodarczego

2004

na bieżąco

Urząd Miasta,
Powiat
Nowosądecki

2004: Promocja oraz lobbing na rzecz miasta Nowego Sącza poprzez członków Klubu
Przyjaciół Ziemi Sądeckiej skupiającego osobistości świata biznesu, polityki i kultury
w kraju i zagranicą oraz:
¾ promocja Nowego Sącza poprzez udział w imprezach w kraju i zagranicą: Dni Miasta
Gabrova w Bułgarii, Dni miasta Stryj na Ukrainie, w obchodach dziesięciolecia
współpracy partnerskiej w Kiskunhalas (zespół muzyczny i kucharze).
¾ prezentacja Nowego Sącza w V edycji projektu Multimedialna Polska;
¾ opracowanie materiałów promocyjnych i udział w uzgodnieniach folderu
bezkosztowo
promocyjnego oraz mapy Nowego Sącza,
¾ zakup materiałów promocyjnych z motywami miasta, gadżetów promocyjnych oraz
albumów o mieście.
Na rok 2005 zaplanowano: zakup gadżetów promocyjnych miasta oraz materiałów
informacyjno – promocyjnych w celu promocji miasta Nowego Sącza; organizację
imprez masowych o charakterze informacyjno – promocyjnym, udział w imprezach,
targach i wystawach w kraju i zagranicą, promocję oraz lobbing na rzecz Nowego
Sącza poprzez Klub Przyjaciół Ziemi Sądeckiej i sądeckie uczelnie wyższe.

28

brak

Obszar III – TURYSTYKA, SPORT, REKREACJA i KULTURA
Cel strategiczny:
Stworzenie bogatej oferty turystycznej i rekreacyjnej dla społeczności lokalnej, młodzieży podejmującej naukę w Nowym Sączu oraz turystów
odwiedzających Region Sądecki, która będzie jednocześnie najważniejszym elementem promocji miasta - oferty, która umożliwi budowę wizerunku
„zielonego”, „czystego” i „przyjaznego” miejsca, które nie tylko można odwiedzić, lecz warto w nim zamieszkać.
I Cel operacyjny:
Zbudowanie i wdrożenie systemu promocji Miasta, którego zadaniem jest podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności Nowego Sącza oraz regionu,
jego markowych produktów, a także dziedzictwa kulturowego i potencjału turystycznego.
Działanie 3.1. „Podniesienie atrakcyjności wizualnej i turystycznej miasta poprzez zmianę jego wizerunku”
Zadanie

Tytuł zadania

Podjęcie działań
zwiększających
wizualną estetykę
miasta: oświetlenie
ulic,
Zadanie oznakowanie
3.1.1 i podświetlenie
zabytków,
uporządkowanie
problematyki związanej
z umieszczaniem
reklam, itp.

Zadanie Oznakowanie
3.1.2 turystyczne miasta

Instytucja
Proponowane
źródła
Rozpoczęcie Zakończenie odpowiedzialna
za realizację
finansowania

Stan - zaawansowanie

Propozycja zmian

Budżet miasta

Uporządkowanie problematyki z umieszczaniem reklam poprzez zapis w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz-29
Śródmieście” Uchwała Nr XLII/497/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca
2005 r. – Rozdział II, §7. pkt 22

brak

Wydział
Kultury, Sportu Budżet miasta
i Zdrowia

MZD realizował umieszczenie na głównych drogach wjazdowych do Miasta Nowego
Sącza ustawienie znaków drogowych oznaczających główne atrakcje turystyczne
miasta: muzeum skansenowskie, ratusz, Bazylika. Ustawiono kilkanaście znaków przy
każdej głównej drodze wjazdowej do miasta zgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym.
W ramach dotacji na realizacje zadań zleconych przewidziano w roku 2005 i 2006
zadanie w drodze konkursu obejmujące oznakowanie turystyczne miasta. W II półroczu
2006 roku wpłynęła oferta na realizację oznakowania na terenie miasta Trasy
rowerowej wchodzącej w skład Międzynarodowej Trasy Rowerowej. Zadanie
otrzymało pozytywną opinię i przyjęto do realizacji. Wyniki i rozliczenia
przedsięwzięcia przewidziano na koniec roku 2006.

brak

Wydział
Gospodarki
Komunalnej
i Ochrony
Środowiska,
2004

na bieżąco
Wydział
Architektury,
Budownictwa
i Planowania
Przestrzennego

2004

na bieżąco
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Wypromowanie
„Jesiennego Festiwalu
Teatralnego” i „Święta
Zadanie Dzieci Gór” jako
3.1.3 imprez o charakterze
ogólnopolskim, trwałe
wpisanych w kulturalny
pejzaż Polski

Ścisła współpraca
z Powiatem
Nowosądeckim
i władzami gmin
turystycznych regionu,
w celu podjęcia
Zadanie wspólnej polityki
3.1.4 promocyjnej
(opracowanie kampanii
reklamowej, wspólne
systematyczne
uczestnictwo w targach,
informacja turystyczna
itp.)

2004

2004

na bieżąco

na bieżąco

Wydział
Kultury, Sportu Budżet miasta
i Zdrowia

SARR S.A.

proponujemy zmienić
tytuł zadania na :
„współudział miasta
Nowego Sącza w
XIV Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych „Święto Dzieci organizacji: Jesiennego
Gór”, odbył się w dniach: 23-30 lipca 2006 roku. Pomysłodawcą i organizatorem tej Festiwalu Teatralnego i
imprezy jest instytucja samorządu województwa małopolskiego: Małopolskie Centrum Święta Dzieci Gór, jako
Kultury „Sokół” w Nowym Sączu.
imprez... itd.”
Miasto od wielu lat wspiera finansowo imprezę. W 2006 roku zgodnie z zawartą
umową z budżetu miasta przekazano kwotę: 15.- tys. zł., m.in. na promocję. Całkowity w kolumnie nr 4
koszt Festiwalu to kwota ok.300.-tys.zł.
„Instytucja
Obecnie trwają końcowe prace przygotowawczo-organizacyjne „X Jesiennego odpowiedzialna za
Festiwalu Teatralnego”, który odbędzie się w dn. 15-30 października 2006 roku. realizację” należy ująć
Pomysłodawcą i realizatorem Festiwalu są: Stowarzyszenie Animatorów Kultury oraz odpowiednich
miejska instytucja samorządowa: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu, który w organizatorów
ramach m.in. dotacji na działalność bieżącą z budżetu miasta oraz z innych
pozyskanych źródeł finansowych realizuje to przedsięwzięcie, przeznaczając w kolumnie nr 5
odpowiednią część środków na promocję i reklamę (co skutkuje m.in. całkowitą „Proponowane źródła
sprzedażą biletów na spektakle, już na miesiąc przed rozpoczęciem imprezy).
finansowania” należy
ująć również środki
własne organizatorów
tj. wymienionych
instytucji

Zadanie nie realizowane ze względu na brak środków zewnętrznych i gminnych na
kampanie reklamowe i systematyczne uczestnictwo w targach.
samorządy
Brak deklaracji gmin powiatu o podjęciu wspólnej, jednolitej polityki promocyjnej.
powiatu
Centrum Informacji Turystycznej na bieżąco kontaktuje się z urzędami gmin oraz
nowosądeckiego
gminnymi punktami informacji turystycznej z terenu Powiatu Nowosądeckiego, w celu
powiększenia bazy danych informacji turystycznej.

30

brak

Utworzenie Centrum
Dystrybucji
i Promocji
Regionalnych
Produktów Markowych
(wyrobów
pszczelarskich oraz
alkoholi
i przetworów
powstałych
Zadanie z przerobu owoców)
3.1.5 jako pewna sekwencja
działań: od legalizacji
niektórych produktów,
zarejestrowania znaków
towarowych
i organizację zbytu, aż
po promocję produktów
(m.in. poprzez
organizację
cyklicznych wystaw
międzynarodowych)
Wspieranie dla celów
turystyki religijnej
Zadanie (przy współpracy
3.1.6 Gminy Stary Sącz)
Centrum
Pielgrzymkowego

samorządy
powiatu
nowosądeckiego

01.2006

12.2006

SARR S.A.

przedsiębiorstwa
prywatne,

Zadanie nie realizowane ze względu na brak środków zewnętrznych.

brak

W ramach realizacji tego zadania Nowy Sącz finansował przejazd dla młodzieży
sądeckich szkół do Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu w kwietniu 2005r.

brak

środki unijne

01.2004

na bieżąco

Urząd Miasta,
Gmina Stary
Sącz

Gmina Stary
Sącz

II Cel operacyjny:
Budowa infrastruktury służącej realizacji polityki „organizowania czasu wolnego”, wspierania aktywnej formy wypoczynku szczególnie wśród
młodzieży szkolnej i inwestycji przystosowujących obiekty dziedzictwa kulturowego potrzebom rekreacyjno – turystycznym.
Działanie 3.2 „Zagospodarowanie rzeki Kamienicy jako naturalnego zaplecza ciągu turystyczno – rekreacyjnego oraz zagospodarowanie obrzeży rzek Dunajec i Łubinka”
Zadanie

Tytuł zadania

Opracowanie
kompleksowego
programu
Zadanie zagospodarowania
3.2.1 obrzeży rzek
Kamienicy, Łubinki i
wybranych obszarów
nadbrzeżnych Dunajca

Instytucja
Proponowane
Rozpoczęcie Zakończenie odpowiedzialna
źródła
za realizację
finansowania

01.2006

12.2006

Wydział
Architektury,
Budownictwa środki własne
i Planowania
Przestrzennego

Stan - zaawansowanie

Zadania w trakcie realizacji (dotyczy wybranych obszarów Kamienicy i Łubinki):
1)
Projekt - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego
Sącza „Nowy Sącz-32”
2)
Projekt - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego
Sącza „Nowy Sącz-33”
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Propozycja zmian

brak

Podjęcie działań
wspólnie z Klubem
LKS „Zawada” w celu
Zadanie
utworzenia pola
3.2.2
carawaningowego wraz
z infrastrukturą
towarzyszącą
Zagospodarowanie
brzegów rzeki
Kamienicy wzdłuż
ulicy Jamnickiej,
poprzez budowę m.in.
boiska do gry, placów
Zadanie zabaw dla dzieci,
3.2.3 ścieżek konnych
i rowerowych oraz
innych budowli
niezwiązanych trwale
z gruntem, służących
rekreacji
i wypoczynkowi
Realizacja ścieżek
Zadanie zdrowia na obrzeżach
3.2.5 rzek Dunajec
i Łubinka.
Budowa małej
architektury na
Zadanie
obrzeżach rzek
3.2.6
Dunajec, Łubinka,
Kamienica

2005

2007

Wydział
LKS Zawada,
Kultury, Sportu Partnerzy
i Zdrowia
prywatni

Wydział
Kultury, Sportu
i Zdrowia,
06.2005

2004

2004

Miasto Nowy Sącz podjęło działania zmierzające do poprawy funkcjonowania
wszystkich obiektów sportowych stanowiących własność komunalną. W tym celu
powołano Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji który będzie zajmował się bieżącym
utrzymaniem obiektów oraz planowaniem ich modernizacji oraz remontów.

brak

Budżet miasta,
partnerzy
prywatni,
środki unijne

brak

na bieżąco

Wydział
Gospodarki
Komunalnej
i Ochrony
Środowiska

Budżet miasta

brak

na bieżąco

Wydział
Gospodarki
Komunalnej
i Ochrony
Środowiska

Budżet miasta

brak

2007

Wydział
Gospodarki
Komunalnej
i Ochrony
Środowiska

Działanie 3.3 „Stworzenie i zagospodarowanie bazy rekreacyjnej w Lesie Falkowskim”
Zadanie

Tytuł zadania

Budowa toru
Zadanie
saneczkowego typu
3.3.2
„Rynna”

Instytucja
Proponowane
Rozpoczęcie Zakończenie odpowiedzialna
źródła
za realizację
finansowania
Wydział
w zależności
Inwestycji
od inwestora
Miejskich

inwestor
prywatny

Stan - zaawansowanie
Niezależnie od planowanej budowy objęto finansowaniem w ciągu ostatnich dwóch lat
UKS „Tajfun” w Nowym Sączu szkolący młodzież w zakresie sportów saneczkowych.
Klub szczyci się już wynikami sportowymi uznanymi na arenie ogólnopolskiej, czego
dowodami są uzyskane sukcesy sportowe w ramach ogólnopolskiego
współzawodnictwa sportowego młodzieży za lata 2003, 2004. Powyższe działania
przyczyniają się do postrzegania tej inwestycji jako atrakcyjnej dla potencjalnego
inwestora.
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Propozycja zmian

brak

Zadanie Budowa obiektów tzw.
3.3.3 małej architektury

2004

na bieżąco

Wydział
Gospodarki
Komunalnej
i Ochrony
Środowiska

Budżet miasta

W 2006 roku powstanie w Lesie Falkowskim „deszczochron”
Urządzono „Plac zabaw w dzielnicy Helena” ul. Starowiejska
wymieniono na placach zabaw mieście część urządzeń zabawowych na atestowane

brak

Działanie 3.4 „Rozbudowa aktywnego centrum kulturalno – turystycznego – Sądeckiego Parku Etnograficznego, jako historycznego przewodnika po mieście i regionie”
Zadanie

Tytuł zadania

Budowa parkingu oraz
dostosowanie sieci
połączeń
komunikacyjnych;
Zadanie założenie: dostępność
3.4.1 prezentowanych
w Sądeckim Parku
Etnograficznym usług
i atrakcji
niepełnosprawnym

Współudział w
organizacji cyklicznych
imprez o charakterze
regionalnym: koncerty
Zadanie
zespołów ludowych,
3.4.2
pokazy rękodzieła,
degustacje produktów
regionalnych, konkursy
itp.

Instytucja
Proponowane
Rozpoczęcie Zakończenie odpowiedzialna
źródła
za realizację
finansowania

01.2005

12.2008

Stan - zaawansowanie

Zmiana
odpowiedzialnego
na:
Wiodący: Wydział
Inwestycji Miejskich
Wspierający: Miejski
Zarząd Dróg, Wydział
Kultury, Sportu
i Zdrowia

Urząd
Marszałkowski
Wydział
Województwa
Kultury, Sportu
Małopolskiego,
i Zdrowia
środki unijne

2004

na bieżąco

Propozycja zmian

Są to imprezy etnograficzne, których pomysłodawcą i realizatorem jest instytucja
województwa małopolskiego – Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Imprezy te
organizowane są co roku w oddziale Muzeum tj. w Sądeckim Parku Etnograficznym w
Nowym Sączu. W 2006 roku zaplanowano pięć imprez tego typu, z czego
zrealizowanych zostało już trzy, a dwie są przygotowywane. Koszt tych imprez ogółem
to kwota ok.56 .- tys. zł. Dofinansowanie z budżetu miasta ( na zasadzie tzw. dotacji
Muzeum
celowych), zgodnie z zawartymi umowami , to kwota ogółem 30.-tys.zł. Pozostałe
Okręgowe w
koszty pokrywa ze środków własnych Muzeum Okręgowe.
Wydział
Nowym Sączu, Imprezy zrealizowane to:
Kultury, Sportu
„Dzień Dziecka w Skansenie” – 1.06.2006 roku,
i Zdrowia
Budżet miasta „Wesele pogórzańskie” z cyklu pn. Wesela Sądeckie w SPE – 29.04.06r
„Odpust na śś. Piotra i Pawła” z cyklu: Odwiedziny u pradziadków na wsi – 2.07.2006
sponsorzy
roku.
Imprezy planowane do realizacji:
„Dobra Gospodyni” z cyklu: Odwiedziny u pradziadków na wsi – 19.08.2006r
„Wesele lachowskie” z cyklu pn. Wesela Sądeckie w SPE - wrzesień lub październik
2006 roku.
Frekwencja na każdej z imprez kształtuje się średnio od 1,5.- do 3 .- tysięcy osób.
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brak

Rozbudowa
infrastruktury
o charakterze
historycznym, w tym:
XIX wiecznej
małomiasteczkowej
zabudowy galicyjskiej,
świątyń trzech różnych
wyznań
Zadanie
chrześcijańskich
3.4.4
występujących lokalnie
na obszarze
Sądecczyzny; a także
infrastruktury
towarzyszącej – przede
wszystkim zaplecza
gastronomicznego m.
in. „Karczmy
Regionalnej”

2004

2007

Muzeum
Okręgowe w
Nowym Sączu

Urząd
Marszałkowski Prace zostaną rozpoczęte w roku bieżącym. Zadanie w całości jest realizowane przez
Województwa Muzeum
Małopolskiego

brak

III Cel operacyjny:
Adaptacja obszarów w Piątkowej, „Parku Strzeleckim” i stadionie miejskim im. Ojca W. Augustynka oraz stworzenie kompleksowej infrastruktury,
służącej rozwojowi bazy sportowej, w celu zagospodarowania i wykorzystania potencjału sportowego.
Działanie 3.5 „Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej, na bazie istniejących obiektów w Piątkowej, celem rozwoju sportów górskich”
Zadanie

Tytuł zadania

Tworzenie warunków
dla rozwoju narciarstwa
klasycznego i kolarstwa
Zadanie górskiego oraz
3.5.1 odpowiednie
zagospodarowanie
terenów dla treningu
letniego

Instytucja
Proponowane
Rozpoczęcie Zakończenie odpowiedzialna
źródła
za realizację
finansowania
Wydział
Budżet miasta,
Kultury, Sportu
i Zdrowia,
środki unijne,
2005

2007
Wydział
Inwestycji
Miejskich

Ministerstwo
Edukacji
i Nauki

Stan - zaawansowanie

Propozycja zmian

Miasto Nowy Sącz tworzy warunki dla upowszechniania narciarstwa i kolarstwa.
Zadanie to realizowane jest poprzez udzielanie imiennych dotacji celowych dla
stowarzyszeń prowadzących szkolenie w tych dyscyplinach sportu oraz sekcji
sportowych w klubach objętych dotowaniem.
Środki finansowe na działalność w zakresie upowszechniania narciarstwa klasycznego
kierowane są do Klubu Sportowego „Jedność” w Nowym Sączu, natomiast rozwój
kolarstwa finansowany jest za pośrednictwem Klubu Sportowego „Chruślice” oraz
Sądeckiego Towarzystwa Cyklistów. Ponadto miasto wspierało organizację otwartych
zawodów w kolarstwie górskim, organizowane w ramach cyklu zawodów
odbywających się na terenie sąsiednich powiatów.

brak
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Działanie 3.6 „Stworzenie kompleksowego programu zawodów sportowych dla młodzieży szkolnej, w oparciu o funkcjonującą infrastrukturę sportową”
Zadanie

Tytuł zadania

Wspieranie przez
miasto wybranych
dyscyplin sportowych,
przejawiające się we
współorganizacji (także
z miastami
partnerskimi)
Zadanie
cyklicznych imprez
3.6.1
i projektów sportowych
w celu wypromowania
„zdrowego, sportowego
trybu życia”,
szczególnie w zakresie
sportu dzieci i
młodzieży.

Instytucja
Proponowane
Rozpoczęcie Zakończenie odpowiedzialna
źródła
za realizację
finansowania

2005

na bieżąco

Wydział
Kultury, Sportu
i Zdrowia,
Budżet miasta
środki unijne
Wydział
Edukacji

Stan - zaawansowanie

Propozycja
zmian

Realizacja zadania przebiega w dwóch niezależnych obszarach.
Obszar pierwszy – wspieranie wybranych dyscyplin sportowych – odbywa się na zasadzie
wynikającej z obowiązującego Programu Geografii Sportu dla miasta Nowego Sącza. Środki
finansowe udzielane na zasadzie dotacji kierowane są w największym stopniu do stowarzyszeń i
klubów sportowych prowadzących sekcje wiodące w danych dyscyplinach. Działanie to wpłynęło
bezpośrednio na sukcesy sportowe odnoszone przez kluby sądeckie w sporcie wyczynowym a
szczególnie w kategoriach młodzieżowych w ramach Ogólnopolskiego Systemu Sportu
Młodzieżowego.
Niezależnie od tego środki finansowe kierowane są do wszystkich obszarów aktywności
społecznej zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez sądeckie środowisko sportowe. Stąd
też wpływa to bezpośrednio na uatrakcyjnienie oferty sportowej dla mieszkańców miasta.
Obszar drugi – współpraca z miastami partnerskimi – reprezentacja miasta Nowego Sącza brała
udział w Międzynarodowych Zawodach Sportowych Młodzieży Miast Partnerskich w Presovie
(Słowacja) w dniach 8-11.06.06 – w różnych dyscyplinach sportowych. Ogółem miasto
reprezentowane było przez 110 młodych zawodników.
Nowy Sącz był organizatorem następnej imprezy z tego cyklu, która odbyła się w dniach 27 –
29.06.06. W zawodach brały udział reprezentacje młodzieżowe miast: Stara Lubovna i Presov
(Słowacja), Svalijawa (Ukraina), Kiskunhalas (Węgry), Vsetin (Czechy) oraz Połaniec i Nowy
Sącz.
Ponadto w trakcie realizacji jest zadanie realizowane w ramach programu Interreg IIIA Polska –
Republika Słowacka współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Odbył się PolskoSłowacki Turniej Przyjaźni w piłce nożnej trampkarzy w Nowym Sączu w którym udział brało 6
zespołów z Republiki Słowackiej oraz 6 zespołów z Nowego Sącza. Turniej odbył się w dniach
28 – 30 maja 2006 roku. Jego realizacja finansowana będzie ze środków UE za pośrednictwem
Euroregionu Tatry w wysokości ponad 42.000,- zł.
Do zakończenia realizacji projektu pozostaje turniej halowy w piłce nożnej realizowany przez
partnera słowackiego.
W ramach swojej działalności Międzyszkolny Ośrodek Sportowy wchodzący w skład Zespołu
Placówek Oświatowych systematycznie organizuje międzyszkolne zawody sportowe w celu
wypromowania „Zdrowego, sportowego trybu życia” w zakresie sportu dzieci i młodzieży. W
Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych nr 1 funkcjonuje 6 oddziałów sportowych dla dzieci
uzdolnionych sportowo. Uczniowie ci biorą systematycznie udział w zawodach sportowych
organizowanych przez inne szkoły lub instytucje. W ramach edukacji ponadprogramowej,
współfinansowane są wyjazdy na zawody sportowe, jak również zakup nagród dla uczestników
zawodów .
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Zagospodarowanie
obszaru od Parku
Strzeleckiego do ujścia
rzeki Poprad do
Dunajca, infrastrukturą
Zadanie służącą celom turystyki
i rekreacji o
3.6.2
charakterze
ekologicznym:
wędkarstwo, turystyka
rowerowa, narciarska
biegowa
Organizacja spływu
rzekami Poprad
i Dunajec na trasie
Stara Lubownia –
Nowy Sącz
z poszerzoną formułą
Zadanie
o imprezy towarzyszące
3.6.4
takiemu
przedsięwzięciu, jak:
jarmarki regionalne,
giełdy handlowe,
wymiana kulturalna,
itp.

Park Strzelecki jest użytkowany przez przedsiębiorcę, który organizuje tym imprezy kulturalne,
promocyjne i rekreacyjne. Poza tym istniejący zespół kortów tenisowych – także użytkowany
przez przedsiębiorcę służy do szkolenia sportowego oraz organizacji imprez sportowych.
Wykorzystanie Parku Strzeleckiego do upowszechniania sportu oraz organizacji imprez
kulturalnych wymaga opracowania koncepcji zagospodarowania terenu.

brak

Spływ organizowany jest cyklicznie, corocznie, regularnie od 35 lat. Stanowi spotkanie
Urząd
Wydział
miłośników turystyki kajakowej, jak również doskonałe możliwości rozwijania i kontynuowania
Marszałkowski
Kultury, Sportu
kontaktów międzynarodowych, szczególnie z miastem partnerskim Stara Lubownia na Słowacji.
Województwa
i Zdrowia
Współorganizatorem spływu jest Zrzeszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych „START”
Małopolskiego,

brak

środki własne,
2006

2009
środki unijne

Budżet miasta,

2004

corocznie

środki unijne

-

Organizacja (na bazie
już istniejącej
Zadanie infrastruktury
3.6.5 sportowej)
„Spartakiady
Studenckiej”
Budowa lub adaptacja
wytypowanego lokalu
należącego do Miasta
o powierzchni 100 –
Zadanie 200 m²,
3.6.6 z przeznaczeniem na
modelarnię dla
młodzieży
zainteresowanej
sportami technicznymi

2006

01.2005

corocznie

12.2005

W styczniu 2006 roku zostały zorganizowane IV Międzynarodowe Mistrzostwa Małopolski
w Footsalu Szkół Wyższych.
środki własne,
w marcu 2006 roku zorganizowano II otwarte Mistrzostwa PWSZ w Nowym Sączu w
pływaniu
Wydział
środki własne
Kultury, Sportu
w maju 2006 roku przeprowadzono otwarte Mistrzostwa PWSZ Nowy Sącz w tenisie
szkół wyższych,
stołowym
i Zdrowia
Ponadto w 2006 roku zorganizowano obiekt: stadion międzyszkolny im. Romana Stramki
sponsorzy
wyposażając go w urządzenia do gier zespołowych i urządzenia lekkoatletyczne. Stwarza to
możliwość zwiększenia ilości imprez sportowych organizowanych dla młodzieży akademickiej.

brak

Budżet miasta,
Wydział
Ministerstwo
Kultury, Sportu Edukacji
i Zdrowia
i Nauki,
środki unijne

brak
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IV Cel operacyjny:
Stworzenie kompleksowej infrastruktury kulturalnej poprzez zagospodarowanie i adaptację budynków oraz innych obiektów, stanowiących zaplecze
dla przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych.
Działanie 3.7 „Stworzenie szlaku historycznego: Dworzec PKP – Planty – Galeria Marii Ritter – Zamek Jagiellonów, uwzględniającego najważniejsze ośrodki Miasta o
walorach kulturalnych i historycznych”
Zadanie

Tytuł zadania

Ożywienie kulturalne
miejskiego założenia
parkowego Plant poprzez
zagospodarowanie
obiektów zajmowanych
Zadanie obecnie przez żłobek
3.7.1 i ZPOW w celu
stworzenia bazy dla
takich przedsięwzięć
jak: koncerty
kameralne, wystawy
czasowe, galerie
wystawowe

Instytucja
Proponowane
Rozpoczęcie Zakończenie odpowiedzialna
źródła
za realizację
finansowania

Stan - zaawansowanie

Propozycja zmian

Pod koniec roku zostanie otwarta nowa siedziba Małej Galerii w Nowym Sączu w
dworku na plantach. Wykonawca powinien zakończyć prace z ostatnim dniem
listopada.

brak

Wydział
Kultury, Sportu
i Zdrowia;
2004

2006

Wydział
Gospodarki
Komunalnej
i Ochrony
Środowiska

Budżet miasta

Obszar IV – ZAGOSPODAROWANIE INFRASTRUKTURALNE
Cel strategiczny:
Podniesienie standardu życia mieszkańców Nowego Sącza, poprzez dostosowanie i rozbudowę infrastruktury społecznej i technicznej w taki sposób,
który gwarantuje stabilny i trwały rozwój społeczny, gospodarczy i przestrzenny miasta.
I Cel operacyjny:
Dostosowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do obowiązujących standardów technicznych poprzez jej rozbudowę i modernizację oraz podłączenie
do niej jak największej ilości obiektów.
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Działanie 4.1 „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej”
Zadanie

Tytuł zadania

Kontynuowanie działań
inwestycyjnych
i modernizacyjnych na
Zadanie ujęciach miejskich,
4.1.1 zmierzających do
poprawy jakości
dostarczanej
mieszkańcom wody

Wymiana
zdekapitalizowanych
odcinków sieci oraz
wymiana niezbędnej
armatury-w celu
Zadanie zapewnienia
4.1.2 prawidłowej
eksploatacji sieci
wodociągowej,
ograniczenia strat,
zwiększenia jej
niezawodności

Instytucja
Proponowane
Rozpoczęcie Zakończenie odpowiedzialna
źródła
za realizację
finansowania

2004

2004

na bieżąco

na bieżąco

Sądeckie
Wodociągi
Sp. z o.o.

Sądeckie
Wodociągi
Sp. z o.o.

Środki unijne,
środki własne

środki własne

Stan - zaawansowanie

Propozycja zmian

W ostatnim okresie dokonano następujących prac na ujęciach miejskich:
ZUW Świniarsko: remont rurociągów technologicznych Φ 150 - Φ 500, wymiana
armatury i AKP, remont systemu ostrzegania Cl2, konserwacja rowu odprowadzającego
wody opadowe do potoku Niskówka, remont pomp OS-200, bieżąca wymiana
promienników lamp UV, remont czerpni osadnika pokoagulacyjnego, zakup:
mętnościomierza, chloratora i pomp głębinowych.
ZUW Stary Sącz: remont dachu chlorowni, podwyższenie wydajności ujęcia
brzegowego poprzez zakup pompy polderowej.
Wartość poniesionych nakładów za 2005r - 256 540,31 zł.
Przekazanie projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodnościekowej miasta Nowego Sącza i gmin sąsiednich” do Komisji Europejskiej, daje
możliwość finansowania następujących przedsięwzięć na ujęciu w Starym Sączu w
latach 2007-2013:
- modernizacja ujęcia brzegowego
- budowa rurociągu przesyłowego wody surowej do ZUW,
- budowa budynku filtrów wstępnego czyszczenia wody surowej,
- wykonanie basenów nawadniających studnie wraz z doprowadzeniem i uzdatnianiem
wody do nawodnień,
- budowa hali filtrów węglowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (8 filtrów
węglowych z kompletem instalacji, rurociągi i zbiorniki wody do płukania filtrów,
stacja ozonowania wody, pompownia wody płucznej i pompownia wody ozonowej),
- montażem dodatkowych 4 filtrów piaskowych z instalacjami,
- budowa odcinka magistrali wodociągowej Φ 400,
- budowa rurociągu wody surowej Φ 200 - Φ 400,
- remont części budowlanej i infrastrukturalnej istniejących obiektów
Natomiast dla w/w działań na ujęciu w Świniarsku w perspektywie najbliższych lat
przewiduje się modernizację:
- rowu nawadniającego dla istniejących 16 studni,
- zespołu urządzeń do koagulacji wody,
- pompowni wysokiego tłoczenia,
- regulowanych układów pompowych w studniach infiltracyjnych,
- AKP, monitoringu i sterowania w całym procesie uzdatniania wody.

brak

Utrzymanie niezawodności funkcjonowania sieci wodociągowej zapewniają
prowadzone remonty bieżące i wymiana armatury oraz stosowanie przy budowie
nowych sieci jedynie rur z PE HD i żeliwa sferoidalnego. W 2005 roku dokonano
zakupu armatury naprawczej do awarii i remontów na kwotę 148 372,20 zł.
Realizacja w ubiegłym roku pompowni wody dla zbiornika w Roszkowicach pozwoliła
na obniżenie ciśnienia o ok. 1 atm., dając zmniejszenie: strat wody, awaryjności sieci
oraz bilansu zużycia energii elektrycznej. Nakłady poniesione przez Spółkę na budowę
w/w obiektu wyniosły 301 068,49 zł.

brak
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Wykonanie magistrali
w południowej części
miasta (na odcinku ul.
Grunwaldzka –
ul.I Brygady),
Zadanie pozwalającej na
4.1.3 podniesienie
niezawodności układu
wodociągowego. i
udrożnienie przesyłu
wody z dowolnego
kierunku zasilania
Budowa zbiornika
wyrównawczego
„Zawada” wraz z
magistralą dosyłową,
Zadanie gwarantującą
4.1.4 stabilizację ciśnienia w
strefie podstawowej.
oraz zwiększenie
niezawodności całego
układu hydraulicznego
Zaopatrzenie w wodę
południowej. części
miasta (os. Zawada
i Poręba Mała). Jako
priorytet będzie
Zadanie traktowana realizacja
4.1.5 sieci wodociągowej dla
osiedla Zawada
(po wybudowaniu
zbiornika „Zawada”
i hydroforni) oraz
Poręba Mała

Wydział
Inwestycji
Miejskich,
2005

2008
Sądeckie
Wodociągi
Sp. z o.o.

Wydział
Inwestycji
Miejskich,
2004

2005

2005

Budżet miasta,
Sądeckie
Wodociągi,

Budżet miasta,
środki unijne,
środki własne.

Wydział
Inwestycji
Miejskich

Budżet miasta,
środki unijne,

Sądeckie
Wodociągi
Sp. z o.o.

brak

Realizacja zadania jest przewidziana w ramach przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja
i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej miasta Nowego Sącza i gmin
sąsiednich”, dającego możliwość jego finansowania z Funduszu Spójności w latach
2007-2013.

brak

Zadanie wchodzi w skład projektu finansowanego z Funduszu Spójności pn.:
„Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej miasta Nowego
Sącza i gmin sąsiednich”, w latach 2007-2013.

brak

środki unijne

Sądeckie
Wodociągi
Sp. z o.o.

na bieżąco

Zadanie jest ujęte w przekazanym do Komisji Europejskiej projekcie pn.:
„Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej miasta Nowego
Sącza i gmin sąsiednich”, dającego możliwość jego finansowania w latach 2007-2013.

środki własne.
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Działanie 4.2 „ Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej”
Zadanie

Tytuł zadania

Renowacja poprzez
uszczelnienie (np.
metodą rękawa
utwardzanego
Zadanie
termicznie) istniejących
4.2.1
kanałów sanitarnych,
w celu ograniczenia
infiltracji do nich wód
gruntowych
Rozwój systemu
kanalizacji sanitarnej
poprzez rozbudowę
istniejących kolektorów
„A” i „B”, dający
podstawę rozwoju
infrastruktury
Zadanie kanalizacyjnej
4.2.2 w południowej
i południowo –
wschodniej części
miasta, obejmującej
swym zakresem m.in.
takie obszary miasta jak
Biegonice, Zawada,
Poręba
Budowa kanalizacji
sanitarnej na terenie
osiedla Zawada oraz
Poręba Mała ze
Zadanie względu na intensywny
4.2.3 stopień
zagospodarowania tego
obszaru i określone
przez to potrzeby
infrastrukturalne

Instytucja
Proponowane
Rozpoczęcie Zakończenie odpowiedzialna
źródła
za realizację
finansowania

2004

2004

2005

na bieżąco

2006

2008

Sądeckie
Wodociągi
Sp. z o.o.

Wydział
Inwestycji
Miejskich

Wydział
Inwestycji
Miejskich

Środki unijne,
środki własne.

Budżet miasta,
środki unijne

Budżet miasta,
Narodowy
Fundusz
Ochrony
Środowiska,
Wojewódzki
Fundusz
Ochrony
Środowiska,
środki unijne

Stan - zaawansowanie

Propozycja zmian

W perspektywie otrzymania dotacji finansowej z Funduszu Spójności dla
przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej
miasta Nowego Sącza i gmin sąsiednich”, Spółka planuje w latach 2007-2013
dokonania renowacji poprzez uszczelnienie kolektorów sanitarnych: ,A” na odcinku od
ulicy Rybackiej do ulicy Nawojowskiej oraz w pasie ulic: Bielowoickiej i Jana
Pawła II.

brak

Realizacja zadania współfinansowana z Programu PHARE Odbudowa. Zadanie
realizowane przy współudziale Gminy Nawojowa polegające na przedłużeniu
istniejących głównych kanałów dosyłowych od sądeckiej oczyszczalni ścieków.
Realizacja rozpoczęta w 2004r. W październiku 2005r. zakończono realizację
pierwszego etapu zadania polegającego na budowie kolektorów sanitarnych oraz sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej (o łącznej długości 20 km) wraz z odbudową dróg.

brak

Realizacja zadania współfinansowana ze środków Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W ramach tego zadania realizowany jest projekt:
„Sieć rozdzielcza kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Zawada, kanały główne
z bocznymi, dł. 15,82 km”.
Budowa kanalizacji głównej wraz przyłączami o długości 18,5 km. Kanalizacja
najbardziej zurbanizowanej części południowych obszarów miasta.

brak
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Budżet miasta,

Budowa w pozostałych
rejonach sieci
kanalizacyjnej
Zadanie rozdzielczej
4.2.4 prowadzona poprzez
rozbudowę istniejących
już kolektorów
i sięgaczy sanitarnych

Narodowy
Fundusz
Ochrony
Środowiska,
2004

na bieżąco

Wydział
Inwestycji
Miejskich

Wojewódzki
Fundusz
Ochrony
Środowiska,

W ramach inwestycji sieciowych Spółka wykonała w 2005 roku kanalizację sanitarną w
ulicy Łokietka wraz przepięciem przyłączy w ulicach; Ogrodowej i Łokietka oraz
przyłącz do klubu KS START. Kwota wydatkowana: 592 024,00 zł.

brak

Zadania inwestycyjne obejmujące swym zakresem rozbudowę sieci kanalizacji
deszczowej na terenie miasta są na bieżąco, w ramach posiadanych środków wdrażane
do realizacji. Inwestycje w tym zakresie są prowadzone przez Miejski Zarząd Dróg
(w ramach przebudowy ulic) lub przez Wydział Inwestycji Miejskich.
I tak wykonano kanalizację deszczową w ulicach: Rejtana, Husarskiej, Łukasińskiego,
Szarych Szeregów, Dąbrówki, części ulicy Gurgacza,, trasa nad Łubinką.
Na etapie budowy jest kanalizacja deszczowa w ul. Nad Łubinką.
Została opracowana dokumentacja dot. budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy
Bora Komorowskiego i niebawem rozpocznie się jej realizacja (wraz z innymi
mediami) . Na etapie opracowywania jest dokumentacja dla przebudowy odcinka ulicy
Myśliwskiej, Starowiejskiej wraz z budowa kanalizacji deszczowej.
W ramach odbudowy dróg na osiedlu Falkowa będzie również prowadzona budowa
kanalizacji deszczowej w części ulicy Podwale. Realizacja tego zadania - w ramach
środków przewidzianych na usuwanie klęsk żywiołowych.

brak

środki unijne,
środki własne
Rozbudowa kanalizacji
deszczowej:
- ulica Ogrodowa (w
ramach budowy
kolektora B),
- ulica Barska (w ramach
modernizacji drogi),
- ulica Tarnowska,
- budowa kolektorów
zbiorczych wzdłuż rzek
oraz zbiornika na wody
opadowe oczyszczane na
oczyszczalni ścieków,
- Obwodnica Północna trasa nad Łubinką +
część dzielnicy
Zadanie Chruślice,
4.2.6 - Obwodnica Południowa
- od Al. Piłsudskiego do
ul. Węgierskiej +
dzielnica Bielowice,
- trasa ul. I Brygady –
ul. Kolejowa,
- trasa nad Dunajcem,
- trasa
ul. Wiśniowieckiego –
ul. Jana Pawła II,
- trasa ul. 29-listopada –
ul. Dąbrówki,
- trasa od obwodnicy
południowej do
ul. Piramowicza,
- obwodnica nad
Kamienicą.

Budżet miasta,

Sądeckie
Wodociągi
Sp. z o.o.
2004

na bieżąco

Wydział
Gospodarki
Komunalnej
i Ochrony
Środowiska

Narodowy
Fundusz
Ochrony
Środowiska,
Wojewódzki
Fundusz
Ochrony
Środowiska,
środki unijne,
Sądeckie
Wodociągi
Sp. z o.o.
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Działanie 4.3. „Ochrona terenów przed zalewaniem”
Zadanie

Tytuł zadania

Przepięcie kanalizacji
deszczowej na
Zadanie
skrzyżowaniu
4.3.1
ul. I Brygady
i Al. Piłsudskiego
Nowy wylot
ul. Fabryczna i kolektor
w ul. Husarskiej:
− kolektor
w ul. Husarskiej
Zadanie i ul. Rejtana do
4.3.2 ul. Konopnickiej,
- kolektor w ul. Rejtana
do ul. Nawojowskiej,
− kolektor
w ul. Nawojowskiej do
ul. Grota- Roweckiego

Instytucja
Proponowane
Rozpoczęcie Zakończenie odpowiedzialna
źródła
za realizację
finansowania
Wydział
Inwestycji
Miejskich,
01.2005

12.2005
Sądeckie
Wodociągi
Sp. z o.o.

Wydział
Inwestycji
Miejskich,
01.2004

12.2007
Sądeckie
Wodociągi
Sp. z o.o.

Budżet miasta,
Sądeckie
Wodociągi
Sp. z o.o.

Stan - zaawansowanie

Propozycja zmian

Na przepięcie sieci i odprowadzenie kanalizacji opadowej nowym wylotem do rzeki
Kamienica został opracowany Projekt Budowlany, który w chwili obecnej wymaga
aktualizacji. Realizacja tego zadania spowoduje odciążenie kolektora biegnącego w
Alejach Piłsudskiego i ulicy Kilińskiego, a co za tym idzie odciążenie skrzyżowania
ul. Królowej Jadwigi z ul. Kilińskiego. W latach ubiegłych rozważano ujęcie tego
zadania do budżetu miasta, jednak ze względu na ograniczone środki, zadanie to
ostatecznie nie znalazło się w budżecie. Na rok 2007 zostanie ponownie
zaproponowana kwota w wysokości 700 tys. zł na sfinansowanie przedmiotowego
zadania.

brak

Zadanie w części zrealizowane, tj.:
kolektor w ul. Husarskiej i ul. Rejtana do ul. Konopnickiej,
kolektor w ul. Rejtana do ul. Nawojowskiej.

brak

Budżet miasta,
Sądeckie
Wodociągi
Sp. z o.o.

II Cel operacyjny:
Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez realizację programu ochrony środowiska miasta Nowego Sącza, określenie priorytetowych działań
jak również źródeł finansowania przedsięwzięć proekologicznych w mieście.
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Działanie 4.4 „Usprawnienie gospodarki odpadami komunalnymi, medycznymi, niebezpiecznymi i przemysłowymi”
Zadanie

Tytuł zadania

Wprowadzenie
gospodarki odpadami
komunalnymi zgodnej
z wojewódzkim
i miejskim planem
gospodarki odpadami.
• Prowadzenie akcji
edukacyjnej.
• Rozszerzenie i ciągłe
prowadzenie
selektywnej zbiórki
Zadanie
surowców wtórnych
4.4.1
(szkło, papier,
makulatura, tworzywa
sztuczne wraz
z metalami)
o dodatkowe
pojemniki i obszary
zbiórki workowej.
• Selektywna zbiórka
bioodpadów,
wprowadzenie zbiórki
dwupojemnikowej
Likwidacja „dzikich”
Zadanie wysypisk śmieci
4.4.3 znajdujących się na
terenie miasta

Instytucja
Proponowane
Rozpoczęcie Zakończenie odpowiedzialna
źródła
za realizację
finansowania

Wydział
Inwestycji
Miejskich,
2004

na bieżąco

Wydział
Gospodarki
Komunalnej
i Ochrony
Środowiska

Stan - zaawansowanie

Propozycja zmian

Zadanie realizowane na bieżąco:
- zawarto umowę na wykonanie przedmiotowej usługi w 2006 roku,
- selektywna zbiórka bioodpadów i wprowadzenie zbiórki dwupojemnikowej
planowane jest w 2007 roku

brak

Budżet miasta
samorządy
powiatu
nowosądeckiego
Narodowy
Fundusz
Ochrony
Środowiska,
Wojewódzki
Fundusz
Ochrony
Środowiska,
środki unijne

2004

na bieżąco

Wydział
Gospodarki
Komunalnej
i Ochrony
Środowiska

Budżet miasta

Realizowane na bieżąco (zawarto umowę na wykonanie przedmiotowej usługi w 2006
roku)
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brak

Działanie 4.5 „Poprawa jakości powietrza atmosferycznego”
Zadanie

Tytuł zadania

Ograniczenie emisji
zanieczyszczeń
powietrza z transportu
i ruchu ulicznego,
poprzez zmianę
organizacji ruchu,
Zadanie
eliminację z ruchu
4.5.1
pojazdów
odznaczających się
nadmierną emisją,
modernizację taboru
autobusowego
komunikacji miejskiej
Ograniczenie emisji
z procesów
energetycznego
spalania paliw
i z palenisk domowych,
poprzez rozbudowę
sieci ciepłowniczej
i likwidację niskiej
emisji, poprawienie
jakości spalanego
paliwa (preferencje dla
tych, którzy używać
Zadanie
będą opału o lepszych
4.5.2
parametrach),
kontynuację zmiany
systemu ogrzewania
z węglowego na
gazowe, elektryczne
lub olejowe,
modernizację
nieefektywnych
systemów grzewczych,
wykorzystanie
alternatywnych źródeł
ciepła

Instytucja
Rozpoczęcie Zakończenie odpowiedzialna
za realizację
Wydział
Gospodarki
Komunalnej
i Ochrony
Środowiska,
2004

na bieżąco

Proponowane
źródła
finansowania
Budżet miasta,
Narodowy
Fundusz
Ochrony
Środowiska,

Miejski Zarząd
Wojewódzki
Dróg,
Fundusz
Ochrony
Miejskie
PrzedsiębiorŚrodowiska,
stwo
Komunikacyjne środki unijne

Stan - zaawansowanie

Propozycja zmian

2004 – zakup 3 szt. autobusów (źródło finansowania – środki własne MPK Sp. z o.o.).
2005 – zakup 2 szt. autobusów (źródło finansowania – środki własne MPK Sp. z o.o.
+ kredyt).
WGK:
Zadanie MZD, MPK oraz policji.
nie dotyczy aktualnie MZD

brak

Budżet miasta,

2005

na bieżąco

Wydział
Gospodarki
Komunalnej
i Ochrony
Środowiska

Narodowy
Fundusz
Ochrony
Środowiska,
Wojewódzki
Fundusz
Ochrony
Środowiska,

Opracowany został projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną,
i paliwa gazowe dla Miasta Nowego Sącza.
Na jego podstawie uchwałą Nr XLVIII/585/2005 Rada Miasta Nowego Sącza 28
czerwca 2005r. uchwaliła założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla miasta Nowego Sącza.
Na bieżąco opiniowane są pozytywnie wnioski w sprawie efektów ekologicznych dla
inwestycji powodujących ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Opinie te
wymagane są przy ubieganiu się o pożyczki lub dotacje z Funduszy ochrony
środowiska.

środki unijne
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brak

Działanie 4.6 „Poprawa jakości zasobów wodnych”
Instytucja
Proponowane
źródła
Rozpoczęcie Zakończenie odpowiedzialna
Stan - zaawansowanie
Propozycja zmian
za realizację
finansowania
Wydział
Gospodarki
W ramach krajowego monitoringu wód podziemnych badania wód podziemnych
prowadzone są w jednym punkcie kontrolnym Stary Sącz - głównego
Komunalnej
Kontynuacja krajowego
i Ochrony
czwartorzędowego zbiornika wód podziemnych (GZWP nr 437 Dolina Dunajca).
Badania prowadzone są raz w roku przez Państwowy Instytut Geologiczny w
Zadanie monitoringu wód
Środowiska,
Ministerstwo
2004
na bieżąco
brak
4.6.1 podziemnych na terenie
Środowiska
Warszawie na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.
miasta Nowego Sącza
Badania rozpoczęto w 1992 roku i są one kontynuowane nadal. Punkt ten znajduje się
Wojewódzki
Inspektorat
na granicy Nowego i Starego Sącza i charakteryzuje jakość Głównego Użytkowego
Ochrony
Zbiornika czwartorzędowego również w Nowym Sączu.
Środowiska
Wydział
Budżet miasta, Na szczeblu lokalnym zadanie to jest realizowane poprzez pozyskiwanie danych w
Prowadzenie
Gospodarki
ramach działalności kontrolnej oraz pochodzących od podmiotów gospodarczych
monitoringu lokalnego
Komunalnej
Ministerstwo
zobowiązanych do prowadzenia pomiarów wielkości emisji do wód i przekazywania
potencjalnych źródeł
i Ochrony
Środowiska,
uzyskanych wyników do WIOŚ. Ponadto dane mogą być uzyskiwane z wojewódzkiej
Zadanie zanieczyszczeń oraz
Środowiska,
bazy informacji o korzystaniu ze środowiska, tworzonej na podstawie ewidencji
brak
2005
na bieżąco
4.6.2 opracowanie projektu
NFOŚ,
prowadzonej przez podmioty gospodarcze korzystające ze środowiska.
monitoringu emisji
Wojewódzki
zanieczyszczeń
Inspektorat
WFOŚ,
Obowiązek prowadzenia monitoringu lokalnego jest na bieżąco nakazywany
i jakości wód
Ochrony
Właścicielom instalacji mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne i
powierzchniowe na etapie uzgadniania inwestycji.
Środowiska
środki unijne
Wydział
Wprowadzenie do
Gospodarki
planów
Komunalnej
zagospodarowania
i Ochrony
przestrzennego,
W każdym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego
Środowiska,
Proponuje się
Zadanie w oparciu
Sącza oraz w Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju jest prawny obowiązek
wykreślenie tego
2004
na bieżąco
Budżet miasta
4.6.3 o dokumentację stref
uwzględniania zadania 4.6.3 dlatego nie można go traktować jako zadania w Strategii
Wydział
zadania ze Strategii
ochronnych GZWP
Rozwoju Nowego Sącza.
Architektury,
nr 437, ograniczeń
Budownictwa
w zagospodarowaniu
i Planowania
terenu.
Przestrzennego

Zadanie

Tytuł zadania
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Wykonanie renowacji
17 nieczynnych studni
publicznych oraz
przywrócenie ich do
eksploatacji, bądź
przeprowadzenie ich
likwidacji, gdyż
w obecnym stanie
stanowią jedynie
Zadanie potencjalne źródło
4.6.4 migracji
zanieczyszczeń do wód
podziemnych. Ponadto
zaleca się utrzymanie
i prowadzenie
okresowych badań
jakości wód
w pozostałych
sprawnych technicznie
30 ujęciach

Kontynuacja założeń
Zadanie
programu ochrony
4.6.5
zlewni Dunajca

Opracowanie
i sukcesywne
wdrażanie
kompleksowych
Zadanie programów ochrony
4.6.6 zlewni rzek Kamienicy
Nawojowskiej
i Łubinki, Łęgu
i potoku
Naściszowskiego

2004

na bieżąco

Wydział
Gospodarki
Komunalnej
i Ochrony
Środowiska,
Sądeckie
Wodociągi
Sp. z o.o.

2004

2004

na bieżąco

Wydział
Gospodarki
Komunalnej
i Ochrony
Środowiska

na bieżąco

Wydział
Gospodarki
Komunalnej
i Ochrony
Środowiska,
Regionalny
Zarząd
Gospodarki
Wodnej,
Małopolski
Zarząd
Melioracji
i Urządzeń
Wodnych

Budżet miasta,
Sądeckie
Wodociągi
Sp. z o.o.

Budżet miasta,
Ministerstwo
Środowiska,
Narodowy
Fundusz
Ochrony
Środowiska,
Wojewódzki
Fundusz
Ochrony
Środowiska,
samorządy
lokalne
Budżet miasta,
Regionalny
Zarząd
Gospodarki
Wodnej,
Małopolski
Zarząd
Melioracji i
Urządzeń
Wodnych

Założona strategia awaryjnego zaopatrzenia w wodę miasta Nowego Sącza przez
„Sądeckie Wodociągi” Sp. z o.o. nie przewiduje wykorzystywania do tego celu studni
publicznych. W związku z powyższym od 2005r. prowadzona jest akcja likwidacji
studni publicznych w najgorszym stanie technicznym, pozostałe studnie są
zabezpieczane przed możliwością zanieczyszczenia wody podziemnej.
Na 2006 r. zaplanowano likwidację 10 studni.

brak

Wydział nie jest w posiadaniu programu ochrony zlewni Dunajca. Niezależnie od
powyższego wszelkie inwestycje związane z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej na
terenie miasta, prowadzone przez Wydział Rozwoju i Inwestycji Miejskich i
„Sądeckie Wodociągi”, przyczyniają się bezpośrednio do ochrony przedmiotowej
zlewni.

brak

Ochrona zlewni przedmiotowych rzek na terenie miasta jest nierozerwalnie związana z
prowadzeniem czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania warunków korzystania
ze środowiska. Nieruchomości na terenach zlewni wszystkich tych cieków w granicach
administracyjnych Nowego Sącza są poddawane bieżącym kontrolom w zakresie
prawidłowości gospodarki ściekowej.
W roku 2004 wykonane zostało studium określające granice obszarów bezpośredniego
zagorzenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni dolnego Dunajca,
obejmujące m.in. wymienione cieki. W planach na lata następne ujęte jest (w miarę
pozyskanych środków finansowych) dostosowanie tego studium do rangi studium
ochrony przeciwpowodziowej, zgodnie z obowiązującym prawem wodnym.
Ponadto na etapie uzgodnień jest zawarcie wstępnej umowy partnerskiej pomiędzy
Miastem Nowy Sącz a Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie na
wspólną realizację programów poprawy bezpieczeństwa powodziowego w zlewni
Łubinki w km od 4+410 – 7+150,7, oraz w zlewni Kamienicy Nawojowskiej w km
0+000 – 6+500.

brak
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Udrożnienie
Zadanie i miejscowe
4.6.7 zabezpieczenie koryta
potoku Dąbrówka

Dokończenie regulacji
systematycznej potoku
Zadanie
Łubinka do ujścia
4.6.8
potoku Łęg – do granic
miasta

Uregulowanie koryta
potoku
Naściszowskiego
Zadanie
w połączeniu
4.6.9
z przebudową ulicy
Barskiej – do granic
miasta
Opracowanie projektu
systemu monitoringu
wód płynących,
zlokalizowanych na
terenie miasta,
pozwalającego na
inwentaryzację i
Zadanie
eliminowanie źródeł
4.6.10
zanieczyszczeń, ze
szczególnym naciskiem
na rzekę Poprad, która
wprowadza do rzeki
Dunajec wody o jakości
III klasy –
zadowalającej

2004

2004

2004

na bieżąco

Wydział
Gospodarki
Komunalnej
i Ochrony
Środowiska,
Regionalny
Zarząd
Gospodarki
Wodnej

na bieżąco

Wydział
Gospodarki
Komunalnej
i Ochrony
Środowiska,
Regionalny
Zarząd
Gospodarki
Wodnej

na bieżąco

Wydział
Gospodarki
Komunalnej
i Ochrony
Środowiska,
Regionalny
Zarząd
Gospodarki
Wodnej

2006

na bieżąco

Wydział
Gospodarki
Komunalnej
i Ochrony
Środowiska,
Wojewódzki
Inspektorat
Ochrony
Środowiska

Budżet miasta,
Regionalny
Zarząd
Gospodarki
Wodnej

WGK: Zadania Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.
Zadanie nie dotyczy RZGW w Krakowie. Potok ten figuruje w załączniku nr 2 do
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17.12.2002r w sprawie śródlądowych wód
powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną (Dz.U. nr 16 poz.
149 z 2003r). Prawa właścicielskie dla potoku Dąbrówka wykonuje Marszałek
Województwa Małopolskiego. Administratorem potoku jest MZMiUW w Krakowie.

Budżet miasta,
Regionalny
Zarząd
Gospodarki
Wodnej

RZGW w Krakowie wykonał korekcje stopniową potoku Łubinka do km 3+505. Dla
inwestycji systematycznej regulacji na odcinku w km 3+500 - 4+400 /most na ulicy
Lwowskiej/, RZGW wykupił część gruntów prywatnych. Do chwili obecnej nie podjęto
żadnych czynności regulacyjnych z uwagi na brak prawa do dysponowania pozostałym
terenem. Skierowaliśmy wniosek do Prezydenta Miasta o wywłaszczenie trzech działek
niezbędnych do wykonania planowanego zadania których właściciele odmówili zgody
na wykup. Na regulację potoku Łubinka na odcinku w km 4+400 - do granic
dokumentację posiada Urząd Miasta. Dotychczas wykonano roboty na odcinku w
obrębie inwestycji budowy Miasteczka Galicyjskiego. Na ostatnim spotkaniu
przedstawicieli Urzędu Miasta Nowego Sącza i RZGW podjęto decyzję o złożeniu
wspólnego wniosku o uzyskanie funduszy z Unii Europejskiej na regulację Łubinki w
podanych kilometrach.

Budżet miasta,
Regionalny
Zarząd
Gospodarki
Wodnej

Przełożenie koryta potoku Naściszówka wraz z przebudową ulicy Barskiej w
sąsiedztwie cieku zostało zrealizowane w roku 2004 (RZGW wykonał zabudowę
potoku żłobem w km 0+758 – 1+273). Dokończenie przebudowy ulicy Barskiej do
granic miasta jest zadaniem administratora drogi i nie dotyczy RZGW.

brak

środki własne

Na terenie miasta Nowego Sącza prowadzone były badania jakości wód w 6 punktach
pomiarowo-kontrolnych na: Dunajcu, Popradzie, Kamienicy Nawojowskiej, Łubince i
Kamionce zgodne z obowiązującymi rozporządzeniami Ministra Środowiska
transponującymi zapisy Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE.
Badania ukierunkowano głównie na:
• ocenę ogólną jakości wód wg 5 klas,
• dla oceny jakości wód pod kątem ich przydatności do bytowania ryb w warunkach
naturalnych,
• dla oceny jakości wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia
• dla oceny pod kątem zanieczyszczeń związkami azotu ze źródeł rolniczych
(eutrofizacja)

brak
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brak

brak

Likwidacja
odprowadzeń
Zadanie nieoczyszczonych
4.6.11 ścieków do gruntu
i cieków
powierzchniowych
Sukcesywna redukcja
źródeł zanieczyszczeń
cieków
Zadanie
powierzchniowych
4.6.12
w celu osiągnięcia II
klasy jakości wód
powierzchniowych
Rozbudowa ciągu
technologicznego
miejskiej oczyszczalni
ścieków przy
Zadanie
ul. Wiklinowej, w celu
4.6.13
dostosowania jej
przepustowości do
stanu
perspektywicznego

2004

2004

2004

Dalsza modernizacja
miejskich
i zakładowych
Zadanie
oczyszczalni ścieków
4.6.14
w oparciu o zasadę
stosowania najlepszych
technik (BAT)

2004

Dalsza rozbudowa
systemu kontrolnopomiarowego sieci
wodociągowej
Zadanie i kanalizacyjnej, w celu
4.6.15 powstania
zintegrowanego
systemu zarządzania
gospodarką wodnościekową

2004

na bieżąco

Wydział
Gospodarki
Komunalnej
i Ochrony
Środowiska

Budżet miasta,

Wydział prowadzi na bieżąco kontrole prywatnych posesji pod względem
przestrzeganie przez osoby fizyczne obowiązku gromadzenia i unieszkodliwiania
ciekłych odpadów komunalnych. Kontrolowane są głównie te posesje gdzie istnieje
możliwość podpięcia budynku do sieci kanalizacji sanitarnej.
Kontynuowana jest akcja dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów likwidacji zbiornika wybieralnego lub
nielegalnego podłączenia ścieków sanitarnych do kanalizacji deszczowej i
wybudowania przyłącza do istniejącej kanalizacji sanitarnej. W roku 2006 zostało
złożonych 340 wniosków.

na bieżąco

Wydział
Gospodarki
Komunalnej
i Ochrony
Środowiska

Budżet miasta,
Ministerstwo
Środowiska,
NFOS,
WFOS

Warunki korzystania ze środowiska w zakresie odprowadzania ścieków do wód lub do
ziemi i są określane w pozwoleniach wodnoprawnych. Kontrole w zakresie
przestrzegania przez podmioty gospodarcze warunków wynikających z udzielonych
pozwoleń należą do właściwości Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

brak

Podejmowane działania w zakresie uszczelnienia kolektorów sanitarnych, umożliwiają
odsunięcie w czasie potrzebę rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków przy
ul. Wiklinowej. Ponadto przeprowadzone badania technologiczne wskazują, że
oczyszczalnia zaprojektowana została ze znaczną rezerwą wydajności, która pozwala na
zwiększenie jej rzeczywistego obciążenia do około 165 tys. RLM. W związku z
powyższym, ocena obecnych możliwości eksploatacyjnych pozwala również na odbiór
dodatkowych ścieków sanitarno bytowych z terenów wyposażanych w kanalizacje
sanitarna oraz gmin sąsiadujących (Stary Sącz, Nawojowa, Kamionka Wielka).

brak

na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco

Sądeckie
Wodociągi
Sp. z o.o.

Sądeckie
Wodociągi
Sp. z o.o.

Sądeckie
Wodociągi
Sp. z o.o.

Środki unijne,
środki własne

Środki unijne,
środki własne.

Środki własne.

Spółka ,,Sądeckie Wodociągi” nie zarządza żadną z zakładowych oczyszczalni ścieków
na terenie Nowego Sącza. W obecnym okresie, na przedmiotowym terenie Spółka
administruje miejską oczyszczalnię ścieków przy ul. Wiklinowej oraz likwidowaną w
bieżącym roku oczyszczalnię ścieków „Biegonice”.
W związku z powyższym, kontynuacja działań modernizacyjnych ukierunkowana jest
tylko w stosunku do miejskiej oczyszczalni ścieków. Do działań tych w ostatnim
okresie należy zaliczyć modernizację węzła przeróbki osadów (wraz z montażem
generatora na biogaz) w ramach programu Phare 2002 SSG, remont krat oraz wymianę
dyfuzorów usprawniających działanie bloku biologicznego. Nakłady poniesione przez
Spółkę 2 388 105,87 zł.
Wyposażenie w aparaturę kontrolno-pomiarową i sterującą istniejących oraz
przekazywanych do eksploatacji obiektów towarzyszących tzn.: zbiorniki
wyrównawcze, pompownie, hydrofornie usprawniło zarządzanie gospodarką wodnościekową. Została zapewniona możliwość przesyłania informacji (ciśnienia, przepływy,
stany pracy hydroforni i przepompowni z możliwością ich sterowania i inne) za
pomocą odpowiednich czujników drogą bezprzewodową ( przekaz radiowy) do
centralnej dyspozytorni mieszczącej się w siedzibie Spółki „Sądeckie Wodociągi”.
Całokształt zrealizowanych prac pozwala na zwiększenie niezawodności systemu
ujmowania i uzdatniania wody, poprawę jakości wody, bezpieczeństwa odbiorców, oraz
kosztów eksploatacji. Obecnie przedmiotem monitoringu objęte są: 2 ujęcia wody, 15
hydroforni, 2 zbiorniki, oraz 8 przepompowni ścieków.
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brak

brak

brak

Działanie 4.7 „Poprawa stanu środowiska akustycznego”
Zadanie

Tytuł zadania

Kontrola hałasu
Zadanie
przemysłowego i
4.7.5
komunikacyjnego

Uwzględnienie zasad
ochrony środowiska
akustycznego, dla
lokalizacji obiektów
szkolnictwa wyższego,
Zadanie
budowy bulwaru „Nad
4.7.6
Kamienicą”, parkingów
i sieci połączeń
komunikacyjnych przy
projekcie „Żywy
Skansen”

Instytucja
Proponowane
Rozpoczęcie Zakończenie odpowiedzialna
źródła
za realizację
finansowania

2004

na bieżąco

Wydział
Gospodarki
Komunalnej
i Ochrony
Środowiska,

na bieżąco

Ministerstwo
Środowiska,
NFOŚ,

Wojewódzki
Inspektorat
Ochrony
Środowiska

2004

Budżet miasta,

Wydział
Architektury,
Budownictwa
i Planowania

WFOŚ,
WIOS

bezkosztowo

Stan - zaawansowanie

Propozycja zmian

W wyniku transpozycji Dyrektywy 2002/49/WE w sprawie oceny i zarządzania
hałasem środowiskowym Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska został
ustawowo zobowiązany do dokonywania oceny stanu akustycznego środowiska w skali
województwa. Ocenę tą wykonuje się biorąc pod uwagę: obszary priorytetowe
wskazane w ustawie Prawo ochrony środowiska, sieć i natężenie ruchu drogowego i
kolejowego, źródła przemysłowe w powiązaniu z planem ich kontroli. Pomiary hałasu
oraz oceny klimatu akustycznego środowiska umożliwiają wyznaczenie obszarów o
ponadnormatywnym poziomie hałasu, na których należy podjąć działania naprawcze.
WIOŚ Delegatura w Nowym Sączu w roku 2005 przeprowadził badania monitoringowe
hałasu komunikacyjnego w 4 wytypowanych punktach na terenie miasta: ul. Królowej
Jadwigi, ul. Zielona i dwa punkty na ul. Węgierskiej.

brak

Z uwagi na obowiązujące przepisy zadanie 4.7.6 nie może być realizowane.
Wyjaśnienie:
W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego określa się dopuszczalne
poziomy hałasu w oparciu o art. 114 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, różnicując
wartości progowe dla poszczególnych funkcji ściśle wg grup określonych w art. 113
cytowanej wyżej ustawy i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 listopada
2004. Powyższe przepisy nie dają delegacji do ustalenia dowolnych limitów emisji
hałasu dla innych obszarów funkcjonalnych, w tym takich o których mowa w „Strategii
Rozwoju Nowego Sącza” – zadanie 4.7.6

Proponuje się
wykreślenie tego
zadania jako zadania
WAP

Działanie 4.8 „Ochrona środowiska przed działaniem pól elektromagnetycznych”
Zadanie

Tytuł zadania

Stworzenie systemu
ewidencji źródeł
Zadanie promieniowania
4.8.1 i kontroli ich lokalizacji
w oparciu o wydane
decyzje
Preferowanie
Zadanie niekonfliktowych
4.8.2 lokalizacji źródeł pól
elektromagnetycznych

Instytucja
Proponowane
Rozpoczęcie Zakończenie odpowiedzialna
źródła
za realizację
finansowania

2005

2004

na bieżąco

Wydział
Gospodarki
Komunalnej
i Ochrony
Środowiska

na bieżąco

Wydział
Gospodarki
Komunalnej
i Ochrony
Środowiska

Stan - zaawansowanie

Propozycja zmian

Budżet miasta

Źródła, których moc promieniowania izotropowo wynosi powyżej 100W są
w kompetencji Wojewody. Do źródeł tych zaliczają się m.in. stacje bazowe sieci
Wykreślić zadanie ze
telefonii komórkowych.
Strategii
Dla pozostałych źródeł – z uwagi na ich zasięg oddziaływania - nie zachodzi
konieczność prowadzenia ewidencji.

Budżet miasta

Opiniowanie lokalizacji źródeł, których moc promieniowania izotropowo wynosi
powyżej 100 W jest w gestii Wojewody.
Dla pozostałych źródeł, których moc promieniowania izotropowo wynosi od 15 do 100
W – lokalizacje opiniowane są na bieżąco.
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brak

Działanie 4.9 „Poprawa jakości gleb i gruntów oraz ochrona zasobów kopalin”
Zadanie

Zadanie
4.9.1

Zadanie
4.9.2

Zadanie
4.9.3

Zadanie
4.9.5

Instytucja
Proponowane
Rozpoczęcie Zakończenie odpowiedzialna
źródła
Stan - zaawansowanie
za realizację
finansowania
Wydział
Obowiązek prowadzenia monitoringu lokalnego jest nakazywany na bieżąco
Prowadzenie
Gospodarki
właścicielom instalacji mogących negatywnie oddziaływać na grunty. Całość
monitoringu lokalnego
2004
na bieżąco Komunalnej
Budżet miasta monitoringu środowiska prowadzi i nadzoruje Inspektorat Ochrony Środowiska.
potencjalnych źródeł
i Ochrony
Prowadzony jest rejestr obszarów, na których stwierdzono przekroczenia standardów
zanieczyszczeń
Środowiska
jakości gleby i ziemi.
Maksymalne
Eksploatacja złóż kopalin jest regulowana koncesją. W ramach udzielonej koncesji
wykorzystanie
przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia racjonalnej gospodarki złożem w
eksploatowanych złóż,
ramach zatwierdzonego projektu zagospodarowania złoża, planu ruchu zakładu
z wykorzystaniem
Wydział
wydobywczego i ustalonego sposobie rekultywacji wyrobisk. Nadzór nad eksploatacją
surowców
Gospodarki
kopalin na terenie miasta Nowego Sącza sprawuje Okręgowy Urząd Górniczy w
towarzyszących oraz
2004
na bieżąco Komunalnej
Budżet miasta
Krakowie, Marszałek Województwa Małopolskiego i Prezydent Miasta Nowego Sącza
skuteczna i właściwa
i Ochrony
w odniesieniu do złóż o powierzchni nie przekraczającej 2 ha i rocznym wydobyciu nie
Środowiska
z punktu widzenia
przekraczającym 20 000 m3 (1 złoże Nowy Sącz – Załubińcze”. Kompetencje w tym
gospodarki
zakresie uregulowane są ustawą Prawo geologiczne i górnicze.
przestrzennej
Planowana kontrola PPHUT „Załubińcze” w 2006r.
rekultywacja wyrobisk
1. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
Nowego Sącza” – Uchwała Nr XLII/497/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
Ochrona zasobów
15 marca 2005 r.
udokumentowanych
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy
przed inwestycjami
Sącz-3” Uchwała XLIV/356/97 Rady Miejskiej w Nowym Sączu z dnia 30
uniemożliwiającymi ich
Wydział
września 1997r.
Architektury,
późniejszą eksploatację
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy
poprzez uwzględnienie
2004
na bieżąco Budownictwa Budżet miasta
Sącz-4” Uchwała XLII/339/97 Rady Miejskiej w Nowym Sączu z dnia 29 lipca
i Planowania
w studiach
1997r.
uwarunkowań oraz
Przestrzennego
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy
planach
Sącz-5” Uchwała XLIV/357/97 Rady Miejskiej w Nowym Sączu z dnia 30
zagospodarowania
września 1997r.
W trakcie realizacji:
przestrzennego
1. Projekt - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza
„Nowy Sącz-23”
Przygotowanie folderu
informacyjnego o
Wydział
obszarach
Gospodarki
Planowane środki pieniężne na zadanie nie zostały uwzględnione w budżecie miasta na
perspektywicznych dla
01. 2005
12. 2005
Komunalnej
Budżet miasta
2006r
poszukiwania,
i Ochrony
dokumentowania
Środowiska
i eksploatacji złóż
kopalin.
Tytuł zadania
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Propozycja zmian

brak

brak

brak

brak

Działanie 4.10 „Ochrona środowiska przyrodniczego”
Zadanie

Tytuł zadania

Ochrona ekosystemów
rzecznych i łąkowych
poprzez rozwiązanie
Zadanie problemów gospodarki
4.10.1 wodno-ściekowej oraz
renaturalizację
wybranych odcinków
rzek i cieków wodnych
Zwiększenie
Zadanie
powierzchni gruntów
4.10.2
leśnych
Aktywizacja
turystyczna
i rekreacyjna nowych
terenów miasta
z zachowaniem ich
najcenniejszych
Zadanie walorów, w celu
4.10.3 odciążenia obszarów,
dla których nadmierna
frekwencja turystyczna
odbija się niekorzystnie
na przyrodzie, w tym
racjonalna realizacja
projektu „Kamienica”
Zakładanie ścieżek
dydaktycznoZadanie
turystycznych
4.10.4
popularyzujących
lokalną przyrodę
Popularyzacja wiedzy
krajoznawczej
Zadanie
i przyrodniczej wśród
4.10.5
lokalnego
społeczeństwa

Instytucja
Proponowane
Rozpoczęcie Zakończenie odpowiedzialna
źródła
za realizację
finansowania

2004

2004

2004

Stan - zaawansowanie

Propozycja zmian

na bieżąco

Wydział
Gospodarki
Komunalnej
i Ochrony
Środowiska

Budżet miasta

brak

na bieżąco

Wydział
Gospodarki
Komunalnej
i Ochrony
Środowiska

Budżet miasta

brak

na bieżąco

Wydział
Gospodarki
Komunalnej
i Ochrony
Środowiska

Budżet miasta

brak

2004

na bieżąco

2004

na bieżąco

Wydział
Gospodarki
Komunalnej
i Ochrony
Środowiska
Wydział
Gospodarki
Komunalnej
i Ochrony
Środowiska

Budżet miast,

Utrzymywanie ścieżki przyrodniczej w Lesie Falkowskim, wzbogacanie jej o nowe
elementy

Budżet miasta

brak

brak
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Działanie 4.11. „Postępowanie na wypadek wystąpienia Nadzwyczajnych Zagrożeń Środowiska”
Zadanie

Tytuł zadania

Opracowanie planów
operacyjnoZadanie ratowniczych dla
4.11.1 sytuacji
nadzwyczajnych zagrożeń, np. powodzi

Instytucja
Proponowane
Rozpoczęcie Zakończenie odpowiedzialna
źródła
za realizację
finansowania

2004

na bieżąco

Opracowanie tras
komunikacyjnych dla
przewozu
niebezpiecznych
Zadanie
substancji
4.11.2
chemicznych,
z pominięciem terenów
silnie zurbanizowanych
i cennych przyrodniczo

2004

na bieżąco.

Program informacji
społeczeństwa
o nadzwyczajnych
Zadanie
zagrożeniach
4.11.3
środowiska i edukacja
społeczeństwa w tym
zakresie

2004

na bieżąco

Referat
Zarządzania
Kryzysowego,
Ochrony
Ludności
i Spraw
Obronnych

Budżet miasta

Stan - zaawansowanie

Propozycja zmian

Na szczeblu miasta zostały opracowane plany:
- „Plan Działań Ratowniczych dla miasta Nowego Sącza” – opracowany dla potrzeb
funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego Miasta Nowego Sącza
(Plan nadzorowany przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej
w Nowym Sączu),
- „Plan Reagowania Kryzysowego Miasta Nowego Sącza” – opracowany dla potrzeb
funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego Miasta Nowego Sącza (Plan
nadzorowany przez Referat Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw
Obronnych Urzędu Miasta Nowego Sącza),
- „Plan Operacyjny Bezpośredniej Ochrony przed Powodzią Miasta Nowego Sącza” –
opracowany dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej miasta Nowego Sącza (Plan
nadzorowany przez Referat Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw
Obronnych Urzędu Miasta Nowego Sącza).
Plany te zawierają przyjęte rozwiązania i procedury działania, które są dostosowane do
danej specyfiki i rodzaju zagrożeń. Dokumenty te ze względu na ich znaczenie
operacyjne oraz zmieniające się uwarunkowania podlegają procesowi ciągłej
aktualizacji. Według przyjętych zasad i standardów, obowiązkowa aktualizacja tych
dokumentów odbywa się przez zainteresowane jednostki według stanu na dzień 30
czerwca i 31 grudnia każdego roku. W przypadkach nadzwyczajnych i oczywistych
aktualizacja ta prowadzona jest na bieżąco.

brak

Referat
Zarządzania
Kryzysowego,
Ochrony
Ludności
i Spraw
Obronnych,

Na szczeblu miasta jest opracowany plan zawierający trasy przewozu niebezpiecznych
substancji chemicznych. Dokument ten podlega weryfikacji i dostosowaniu do
Budżet miasta, aktualnie panującego układu komunikacyjnego miasta. Przy wyznaczaniu tras
przewozu uwzględnia się uwarunkowania dotyczące pomijania terenów silnie
Budżet Policji zurbanizowanych i cennych przyrodniczo. Plan ten jest dokumentem nadzorowanym
i zainteresowa- przez Komendę Miejską Policji w Nowym Sączu. Według tego planu prowadzona jest
nych jednostek raz na kwartał - kontrola przewozu substancji niebezpiecznych. W kontroli bierze
udział: Komenda Miejska Policji, Inspekcja Transportu Drogowego, Komenda Straży
Miejski Zarząd
Miejskiej, przedstawiciele służb zarządzania kryzysowego.
Dróg
Referat
Dla potrzeb systemu zarządzania kryzysowego opracowany jest dokument o nazwie
Zarządzania
Aneks Funkcyjny do Planu Reagowania Kryzysowego Miasta Nowego Sącza pt.
Kryzysowego,
„INFORMOWANIE LUDNOŚCI”. Dokument ten określa sposób postępowania
Ochrony
i współdziałania ze środkami masowego przekazu w zakresie przekazywania
Ludności
społeczeństwu – mieszkańcom miasta wszelkich komunikatów, ostrzeżeń o
i Spraw
zagrożeniach. Postanowienia wynikające z treści tego dokumenty realizuje Rzecznik
Obronnych,
Budżet miasta
Prasowy Miasta Nowego Sącza. Dokument podlega procesowi aktualizacji dwa razy w
ciągu roku.
Wydział
(W zakresie dotyczącym informowania i edukacji społeczeństwa o nadzwyczajnych
Gospodarki
zagrożeniach środowiska proszę uwzględnić informacje otrzymaną w tym przedmiocie
Komunalnej
z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowego
i Ochrony
Sącza).
Środowiska
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brak

brak

Uwzględnienie
obiektów
niebezpiecznych
i ustalenia w zakresie
Zadanie nadzwyczajnych
4.11.4 zagrożeń
w nowelizowanym
planie
zagospodarowania
przestrzennego

Zadanie Wzmocnienie ochrony
4.11.5 przeciwpowodziowej

Wydział
Gospodarki
Komunalnej
i Ochrony
Środowiska,
2004

Budżet miasta

na bieżąco
Wydział
Architektury,
Budownictwa
i Planowania
Przestrzennego
Referat
Zarządzania
Kryzysowego,
Ochrony
Ludności
i Spraw
Obronnych,

2004

na bieżąco

Wydział
Gospodarki
Komunalnej
i Ochrony
Środowiska,
Wydział
Architektury,
Budownictwa
i Planowania
Przestrzennego,

Modernizacja
istniejących i budowa
Zadanie nowych budowli
4.11.6 wodnych na wodę
trzystuletnią w terenach
gęsto zabudowanych

Sądeckie
Wodociągi
Sp. z o.o.
Regionalny
Zarząd
Gospodarki
Wodnej,
2004

na bieżąco

Proponuje się
wykreślenie tego
zadania jako zadania
WAP

Wydział
Gospodarki
Komunalnej
i Ochrony
Środowiska

(RZK) Miasto Nowy Sącz posiada i prowadzi magazyn przeciwpowodziowy, który jest
na bieżąco doposażony. Obecnie magazyn jest zlokalizowany przy ul. Sienkiewicza 44,
w Nowym Sączu. Służby odpowiedzialne za utrzymanie stanu technicznego urządzeń
hydrotechnicznych na ciekach wodnych przepływających przez miasto Nowy Sącz
Budżet miasta,
podejmują różne działania związane ze wzmocnieniem ochrony przeciwpowodziowej Proponuje się
polegające na regulacji, konserwacji tych cieków oraz podejmują działania mające na wykreślenie tego
Budżet
zadania jako zadania
celu poprawę sprawności funkcjonowania tych urządzeń.
zainteresowaWAP
nych jednostek
W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się ochronę
przeciwpowodziową poprzez wprowadzenie zasięgów zalewania wodami
powodziowymi i określenie zasad zagospodarowania.

Budżet miasta,
Regionalny
Zarząd
Gospodarki
Wodnej

Opracowano projekt budowlany dotyczący podwyższenia grobli na obu brzegach
Łubinki do poziomu wody Q 0,3% + 0,5 m rezerwy.
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brak

Działanie 4.12. „Edukacja ekologiczna społeczności miasta”
Zadanie

Tytuł zadania

Zadanie Wdrażanie programu
4.12.1 edukacji ekologicznej

Prowadzenie edukacji
ekologicznej na
Zadanie
wszystkich poziomach
4.12.2
w przedszkolach
i szkołach.
Nawiązanie współpracy
pomiędzy szkołami,
organizacjami
ekologicznymi
i wspólna organizacja:
- konkursów i akcji
proekologicznych,
- imprez masowych
i happeningów,
pokazów o tematyce
Zadanie proekologicznej,
4.12.3 - wycieczek
technicznych
i uczestnictwa
w Międzynarodowych
Targach Ekologicznych
POLEKO, Forum
Gospodarki Odpadami
itp.,
- seminariów,
sympozjów, konferencji
itp.

Instytucja
Proponowane
Rozpoczęcie Zakończenie odpowiedzialna
źródła
za realizację
finansowania

01.2005

2004

2004

12.2005

Wydział
Gospodarki
Komunalnej
i Ochrony
Środowiska

na bieżąco

Wydział
Gospodarki
Komunalnej
i Ochrony
Środowiska,
Wydział
Edukacji

na bieżąco

Wydział
Gospodarki
Komunalnej
i Ochrony
Środowiska,
Wydział
Edukacji

Budżet miasta,
Ministerstwo
Środowiska

Budżet miasta,
Ministerstwo
Środowiska

Budżet miasta,
Ministerstwo
Środowiska

Stan - zaawansowanie

Propozycja zmian

Tematyka programu edukacji ekologicznej jest realizowana na lekcjach
wychowawczych, przyrody, biologii, zajęciach pozalekcyjnych (wycieczki tematyczne,
krajoznawczo – turystyczne).

brak

Edukacja ekologiczna prowadzona jest na bieżąco na wszystkich szczeblach
edukacyjnych. Wynika ona również z programów nauczania poszczególnych
przedmiotów.

brak

Szkoły realizując zadania z zakresu edukacji ekologicznej na bieżąco współpracują ze
sobą, stowarzyszeniami ekologicznymi oraz Wydziałem Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. Co roku uczestniczą w imprezach i pokazach o
tematyce proekologicznej, w akcji pn. „Sprzątanie Świata”. Ponadto szkoły
ponadgimnazjalne biorą czynny udział w seminariach, konferencjach, sympozjach
organizowanych przez różne szkoły i organizacje ekologiczne.
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brak

Rozwinięcie
współpracy służb
ochrony środowiska
z instytucjami
naukowymi,
Zadanie
organizacjami
4.12.4
społecznymi oraz
biznesem,
zainteresowanymi
problematyką ochrony
środowiska
Edukacja
i propagowanie postaw
i zachowań
motywujących ludność
Zadanie do oszczędzania wody,
4.12.5 dbania o czystość
cieków
powierzchniowych
i terenów
przyrzecznych

2004

2004

na bieżąco

Wydział
Gospodarki
Komunalnej
i Ochrony
Środowiska

na bieżąco

Wydział
Gospodarki
Komunalnej
i Ochrony
Środowiska

Budżet miasta,
brak

Ministerstwo
Środowiska

Budżet miasta,
brak

Ministerstwo
Środowiska

III Cel operacyjny:
Stopniowe ograniczanie problemów komunikacyjnych miasta, poprzez dostosowanie infrastruktury drogowej do ilości eksploatowanych pojazdów,
jak również poszerzenie oferty komunikacji zbiorowej do potrzeb mieszkańców.
Działanie 4.13 „Odciążenie Centrum miasta od ruchu tranzytowego”
Zadanie

Tytuł zadania

Połączenie ul.
Zadanie
Prażmowskiego
4.13.1
z ul. Barską

Zadanie Budowa drugiej nitki
4.13.2 ul. Witosa

Instytucja
Proponowane
Rozpoczęcie Zakończenie odpowiedzialna
źródła
za realizację
finansowania

2004

w zależności
od
przyznanych
środków
unijnych

2006

Stan - zaawansowanie

Propozycja zmian

Budżet miasta,
Miejski Zarząd Ministerstwo
Dróg
Infrastruktury,
środki unijne

w trakcie realizacji

brak

środki własne,
Miejski Zarząd Ministerstwo
Infrastruktury,
Dróg
środki unijne

Możliwość uruchomienia zadania inwestycyjnego po oddaniu do eksploatacji w
bieżącym roku odcinka Trasy nad Łubinką (od ul. Barskiej do ul. Sucharskiego) i
realizacji zadania pn. Obwodnica Północna – tj. po 2010r.

brak
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Wykonanie Obwodnicy
Południowej Nowego
Zadanie Sącza pomiędzy
4.13.3 Al. Piłsudskiego
z ul. Nawojowską do
ul. Węgierskiej
Budowa nowego mostu
na Dunajcu wraz z ulicą
łączącą ul. Witosa
z drogą krajową nr 28
na terenie gminy
Zadanie
Chełmiec z
4.13.4
dowiązaniem jej do
ul. Krakowskiej, na
terenie Nowego Sącza
droga - wzdłuż linii
kolejowej
Wykonanie obwodnicy
od skrzyżowania ul.
Węgierskiej
i Obwodnicy
Zadanie
Południowej, wzdłuż
4.13.5
rzeki Dunajec, do
skrzyżowania
z obwodnicą Starego
Sącza

w zależności
od
przyznanych
środków
unijnych

Budżet miasta,
Miejski Zarząd Ministerstwo
Infrastruktury,
Dróg
środki unijne

2007 – rozpoczęcie prac dokumentacyjnych.

brak

w zależności
od
przyznanych
środków
unijnych

Budżet miasta,
Miejski Zarząd Ministerstwo
Infrastruktury,
Dróg
środki unijne

Zadanie w trakcie przygotowania do realizacji - aktualnie prowadzone postępowanie
administracyjne w celu uzgodnienia decyzji środowiskowej, w trakcie wykupu gruntów,
w 2007r. planowane uzyskanie pozwolenia na budowę i przeprowadzenie postępowania
przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót. Zakres inwestycji obejmuje odcinek
od skrzyżowania z ul. Tarnowską i Witosa z przeprawą mostową na rzece Dunajec do
skrzyżowania z ul. Marcinkowicką. Planowane zakończenie inwestycji – 2010r. Termin
otrzymania projektu budowlano wykonawczego – 30.10.2006r.
Nieaktualne poprowadzenie drogi wzdłuż toru kolejowego z dowiązaniem do ul.
Krakowskiej w Nowym Sączu – jest to zadanie Marszałka Województwa.

brak

w zależności
od
przyznanych
środków
unijnych

Budżet miasta,
Miejski Zarząd Ministerstwo
Infrastruktury,
Dróg
środki unijne

aktualnie nie realizowane

brak

Budżet miasta,
Miejski Zarząd Ministerstwo
Dróg
Infrastruktury,
środki unijne

aktualnie nie realizowane

brak

Budżet miasta,
Miejski Zarząd Ministerstwo
Dróg
Infrastruktury,
środki unijne

aktualnie nie realizowane, ale w 2007 – 2008 planowane wykonanie dokumentacji
technicznej, 2009-2011 realizacja zadania.

brak

w zależności
Wykonanie Obwodnicy
od
Zadanie Zachodniej
przyznanych
4.13.6 prowadzonej wzdłuż
środków
linii kolejowej
unijnych
Wykonanie dalszego
odcinka Trasy nad
Łubinką wraz
z przebiciem w okolicy w zależności
Skansenu do rzeki
od
Zadanie
Kamienicy, mostem na przyznanych
4.13.7
rzece Kamienicy
środków
i włączeniem
unijnych
w skrzyżowanie
Al. Piłsudskiego
z ul. I Brygady
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Działanie 4.14 „Rozwiązanie problemu ruchu międzydzielnicowego”
Zadanie

Tytuł zadania

Przebicie ul. Jana Pawła
Zadanie II do ul. Grunwaldzkiej
4.14.2 i dalej do Obwodnicy
Południowej
Przebicie
Zadanie
ul. Mickiewicza do
4.14.3
Bulwarów Narwiku

Instytucja
Proponowane
Rozpoczęcie Zakończenie odpowiedzialna
źródła
za realizację
finansowania
01.2006

12.2006

Miejski Zarząd
środki własne
Dróg

01.2005

12.2006

Miejski Zarząd Budżet miasta,
Dróg
środki unijne

Stan - zaawansowanie

Propozycja zmian

Realizacja zadania w 2 etapach:
I – sporządzenie projektu budowlano wykonawczego i uzyskanie decyzji lokalizacji
celu publicznego – 2006 – 2007
II – realizacja – 2007 – 2008

brak

2007 – opracowanie dokumentacji technicznej

brak

Działanie 4.15 „Budowa parkingów w Centrum miasta”
Zadanie

Tytuł zadania

Modernizacja schodów
Zadanie
przy parkingach pod
4.15.1
skarpą Starego Miasta
Budowa
wielopiętrowych
parkingów – jeden przy
wylocie ul. Kopernika
do ul. Matejki
Zadanie z wjazdem tak od
4.15.2 ul. Matejki jak i od
Bulwarów Narwiku
i drugi dający
połączenie Bulwarów
Narwiku
z ul. Sobieskiego

Instytucja
Proponowane
Rozpoczęcie Zakończenie odpowiedzialna
źródła
za realizację
finansowania
01.2006

12.2006

Miejski Zarząd
środki własne
Dróg

Stan - zaawansowanie
aktualnie nie realizowane

brak

aktualnie nie realizowane

Zmienić zapis zadania:
należy zmienić: „....
drugi dający połączenie
ul. Matejki
z ul. Sobieskiego”

Miejski Zarząd
Dróg,
w zależności Wydział
inwestor
od inwestora Architektury,
prywatny
Budownictwa
i Planowania
Przestrzennego

Propozycja zmian

Działanie 4.16 „Reorganizacja komunikacji zbiorowej”
Zadanie

Tytuł zadania

Udostępnienie wjazdu
Zadanie
do centrum tylko dla
4.16.1
MPK
Zadanie Budowa Dworca PKS
4.16.2 przy ul. Kolejowej

Instytucja
Proponowane
Rozpoczęcie Zakończenie odpowiedzialna
źródła
za realizację
finansowania
2004

W zależności
od inwestora

na bieżąco

Stan - zaawansowanie

Propozycja zmian

Miejski Zarząd
bezkosztowo
Dróg

na bieżąco realizowane w uzgodnieniu z użytkownikami i przewoźnikami

brak

Wydział
Budżet miasta,
Architektury,
Budownictwa PKS,
i Planowania
Przestrzennego środki unijne

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna rozwiązania węzła komunikacji zbiorowej w
Nowym Sączu, w okolicy istniejącego dworca PKP i przystanku MPK.

brak
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IV Cel operacyjny:
Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, jak również realizacja zadań koniecznych do utrzymania posiadanego zasobu we
właściwym stanie technicznym.
Działanie 4.17 „Racjonalne gospodarowanie istniejącym zasobem mieszkaniowym oraz zwiększenie ilości mieszkań”
Instytucja
Proponowane
Rozpoczęcie Zakończenie odpowiedzialna
źródła
Stan - zaawansowanie
za realizację
finansowania
Wydział
Inwestycji
Miejskich,
W roku 2004 opracowano koncepcję budowy osiedla budynków komunalnych na
Budowa nowych
Budżet miasta, osiedlu Błonie. Obecnie Wydział wiodący (WIM) zorganizował postępowanie
Zadanie mieszkań komunalnych
przetargowe i wyłonił wykonawcę pierwszego budynku mieszkalnego na nowym
2004
na bieżąco Wydział
4.17.1 dla mieszkańców
Geodezji,
kredyty BGK
osiedlu. W ramach tego zadania przygotowany jest „Wieloletni program
o niskich dochodach
Gospodarki
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Nowego Sącza”.
Nieruchomo-

Zadanie

Tytuł zadania

Adaptacja istniejącego
Zadanie
zasobu na cele
4.17.2
mieszkaniowe

Zaspokajanie potrzeb
mieszkańców poprzez
budownictwo
Zadanie
Sądeckiego
4.17.3
Towarzystwa
Budownictwa
Społecznego

2004

2004

na bieżąco

na bieżąco

ściami
i Mieszkalnictwa
Wydział Geodezji,
Gospodarki
NieruchomoBudżet miasta
ściami
i Mieszkalnictwa

Sądeckie
Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego
Sp. z o.o.

Sądeckie
Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego
Sp. z o.o.

Przygotowany jest „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Miasta Nowego Sącza.”
W roku 2005 nie przewidziano żadnych prac związanych z adaptacją istniejących
budynków na cele mieszkaniowe.
31 sierpnia na osiedlu Błonie w Nowym Sączu przekazano lokatorom klucze do 43
mieszkań w wielorodzinnym bloku socjalnym.
Trwa budowa dwóch budynków wielorodzinnych oznaczonych literowo „E” i „F” przy
wraz z infrastrukturą techniczną:
- ilość lokali mieszkalnych – 103 (do zasiedlenia przez 350 osób),
- ilość lokali użytkowych – 1,
- ilość stanowisk postojowych w garażach – 67,
- powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych – 5 316.60 m kw.,
- powierzchnia użytkowa lokalu użytkowego – 71,50 m kw.,
- powierzchnia użytkowa garaży – 801,90 m kw.
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Propozycja zmian

brak

brak

brak

Działanie 4.18 „Podniesienie standardu eksploatacyjnego istniejącego zasobu mieszkaniowego”
Zadanie

Tytuł zadania

Przeprowadzanie
remontów na podstawie
art. 70 Prawa
Budowlanego,
tj. wynikających
z wymogów
bezpieczeństwa dla
Zadanie życia i zdrowia ludzi,
4.18.1 bezpieczeństwa mienia
lub środowiska,
a w szczególności
instalacji elektrycznej,
drożności przewodów
wentylacyjnych
domowych
i spalinowych
Prowadzenie działań
służących poprawie
warunków
technicznych
i funkcjonalności
zasobu zgodnie
z przepisami
Zadanie rozporządzenia
4.18.2 Ministra Infrastruktury
w sprawie warunków
technicznych, jakim
powinny odpowiadać
budynki i ich
usytuowanie a nie
remontów o charakterze
zachowawczym.

Instytucja
Proponowane
Rozpoczęcie Zakończenie odpowiedzialna
źródła
za realizację
finansowania

2004

2004

na bieżąco

na bieżąco

Wydział Geodezji,
Gospodarki
Nieruchomościami
i Mieszkalnictwa

Wydział Geodezji,
Gospodarki
Nieruchomościami
i Mieszkalnictwa

Stan - zaawansowanie

Propozycja zmian

Budżet miasta,
Zarządy
Wspólnot
Mieszkaniowych

Zadanie to realizowane jest na bieżąco w ramach posiadanych środków finansowych
zabezpieczonych w budżecie Miasta Nowego Sącza. Drobne prace remontowe
realizowane są w ramach prac konserwacyjnych.
Wykonano:
1. Remont fundamentów wraz z wymianą przyłączy wod- kan do budynku Rynek 3
2. Prace remontowe, które objęły swoim działaniem ok. 40 budynków
komunalnych,
3. Remont pokrycia dachowego budynków: Kilińskiego 68, Królowej Jadwigi 4,
Daszyńskiego 5, Daszyńskiego 3, Jana Pawła II 40, Broniewskiego 14, Grota
Roweckiego 8, Lwowska 40- 42.
W planach: remonty budynków – elewacje, pokrycia dachowe, remonty w lokalach
mieszkalnych, remonty instalacji elektrycznej, remonty pieców kaflowych,
dokumentacje techniczne, ekspertyzy i opinie wykonane przez STBS (Plan remontów
zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza).
W opracowaniu potrzeb wykorzystywane są ustalenia zawarte w „Wieloletnim
programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Nowego Sącza”.

brak

Budżet miasta,
Zarządy
Wspólnot
Mieszkaniowych

Zadanie to realizowane jest na bieżąco w ramach posiadanych środków finansowych
zabezpieczonych w budżecie Miasta Nowego Sącza. Drobne prace remontowe
realizowane są w ramach prac konserwacyjnych.
Wykonano:
1. Remont schodów wejściowych do budynku przy ul. Żółkiewskiego 23,
2. Prace remontowe objęły swoim działaniem ok. 80 budynków komunalnych,
3. Remont lokali użytkowych Lwowska 27, Al. Wolności 39A,
4. Rozbiórkę komórek w budynku przy ul. Śniadeckich 6.
W opracowaniu potrzeb wykorzystywane są ustalenia zawarte w opracowanym
„Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Nowego
Sącza”.
STBS zarządza budynkami, będącymi jego własnością lub powierzonymi w zarząd
przez gminę Nowy Sącz oraz wspólnoty mieszkaniowe.

brak
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Utrzymanie należytego
stanu technicznego
budynków poprzez
ustalenie priorytetu
działań remontowych
wynikających z analizy
potrzeb, które obejmują
w szczególności:
- termomodernizację
budynków poprzez
docieplenie ścian
i stropów oraz wymianę
stolarki,
- modernizację
Zadanie instalacji
4.18.3 wentylacyjnej,
- modernizacje
instalacji grzewczych
(wymiana systemów
ogrzewania
z węglowego na ciepło
dostarczane centralnie
lub indywidualne
gazowe lub
elektryczne),
- remonty instalacji
wodno-kanalizacyjnej
i elektrycznej,
- rewitalizację
zabytkowych elewacji

2004

na bieżąco

Wydział
Geodezji,
Gospodarki
Nieruchomościami
i Mieszkalnictwa

Budżet miasta,
Zarządy
Wspólnot
Mieszkaniowych

Zadanie to realizowane jest na bieżąco w ramach posiadanych środkach finansowych
zabezpieczonych w budżecie Miasta Nowego Sącza. Drobne prace remontowe
realizowane są w ramach prac konserwacyjnych.
Wykonano:
1. Termomodernizacja budynków: Broniewskiego 16, Broniewskiego 4,
Broniewskiego 18, Żółkiewskiego 23,
2. Wymiana instalacji grzewczej w budynkach: Broniewskiego 14, Broniewskiego 22,
Grota Roweckiego 10, Batorego 81,
3. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach: Kazimierza Wielkiego 23,
Bóźnicza 5, Broniewskiego 4, Broniewskiego 6, Lwowska 23, Al. Wolności 41,
Al. Wolności 37.
W opracowaniu potrzeb wykorzystywane są ustalenia zawarte w „Wieloletnim
programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Nowego Sącza”.
STBS zarządza budynkami, będącymi jego własnością lub powierzonymi w zarząd
przez gminę Nowy Sącz oraz wspólnoty mieszkaniowe.

brak

V Cel operacyjny:
Zagospodarowanie niewykorzystanej przestrzeni miejskiej, poprzez zabiegi estetyzacyjne i wprowadzenie tzw. ładu przestrzennego.
Działanie 4.19 „Rewitalizacja Starego Miasta”
Zadanie

Tytuł zadania

Opracowanie koncepcji
programowo –
przestrzennych
Zadanie obszarów
4.19.3 strategicznych: Pl.
Zamkowy, Rynek
Maślany, ul. Wałowa,
Pl. 3 - go Maja

Instytucja
Proponowane
Rozpoczęcie Zakończenie odpowiedzialna
źródła
za realizację
finansowania

01.2005

12.2005

Wydział
Architektury,
Budownictwa Budżet miasta
i Planowania
Przestrzennego

Stan - zaawansowanie

Opracowanie w ramach konkursu „Rewitalizacja Starego Miasta”
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Propozycja zmian

brak.

Przeprowadzenie
systemowych badań
Zadanie
archeologicznych na
4.19.4
terenie zamku
starościańskiego

01.2005

Opracowanie projektu
Zadanie kolorystyki pierzei
4.19.6 zabudowy Rynku,
ul. Jagiellońskiej

01.2005

Remonty
konserwatorskie
Zadanie
Ratusza, zabytkowych
4.19.9
kamienic stanowiących
własność Miasta

Rewaloryzacja Pl. 3 –
Zadanie go Maja (nawierzchnia,
4.19.11 fontanna, zieleń, mała
architektura)

12.2005

12.2005

Wydział
Architektury,
Budownictwa
Konserwator
i Planowania
Przestrzennego, Zabytków
Konserwator
Zabytków
Wydział
Architektury,
Budownictwa
i Planowania
Budżet miasta
Przestrzennego,

Brak danych dotyczących realizacji zadania przez WAP.

brak

Brak danych dotyczących realizacji zadania przez WAP.

brak

Konserwator
Zabytków
Wydział
Architektury,
Budownictwa
i Planowania
Przestrzennego,
2004

na bieżąco

Wydział
Gospodarki
Komunalnej
i Ochrony
Środowiska,

Budżet miasta

Przeprowadzono remont kamienicy na ul. Jagiellońskiej 12

brak

środki własne

Zostało zrealizowane:
1. „Koncepcja rewitalizacji Starego Miasta w Nowym Sączu”
2. „Założenia programowe i koncepcja urbanistyczna Śródmieścia Nowego Sącza”

brak

Konserwator
Zabytków
Wydział
Gospodarki
Komunalnej
i Ochrony
Środowiska,
2006

2007
Wydział
Architektury,
Budownictwa
i Planowania
Przestrzennego
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Wydział
Gospodarki
Komunalnej
i Ochrony
Środowiska,

Przywrócenie obiektom
Zadanie
wartości technicznej
4.19.12
i architektonicznej

2004

na bieżąco

Wprowadzenie
elementów
Zadanie
podnoszących
4.19.13
atrakcyjność (fontanny,
mała architektura)

2004

na bieżąco

Modernizacja
komunikacji, ciągów
pieszych (organizacja
Zadanie ruchu, ścieżki
4.19.14 rowerowe, miejsca
postojowe,
nawierzchnie ulic
i chodników)

2004

na bieżąco

Wydział
Architektury,
Budownictwa
Budżet miasta
i Planowania
Przestrzennego,

Brak danych dotyczących realizacji zadania przez WAP.

Wydział
Geodezji,
Gospodarki
Nieruchomościami i
Mieszkalnictwa
Wydział
Architektury,
Budownictwa
i Planowania
W latach 2004-2006 wybudowano:
Przestrzennego, Budżet miasta, - fontannę na Plantach Miejskich
- fontannę w Rynku,
Wydział
Sponsorzy
- pomnik Jana Pawła II,
Gospodarki
- Głaz Papieski na Plantach Miejskich .
Komunalnej
i Ochrony
Środowiska

Miejski Zarząd
Budżet miasta
Dróg

na bieżąco realizowane

brak

brak

brak

Działanie 4.20. „Modernizacja ulicy Lwowskiej”
Instytucja
Proponowane
źródła
Rozpoczęcie Zakończenie odpowiedzialna
Stan - zaawansowanie
za realizację
finansowania
Opracowanie koncepcji
Wydział
programowoArchitektury,
Zadanie
przestrzennej
01.2004
12.2004
Budownictwa
Budżet miasta Brak danych dotyczących realizacji zadania przez WAP.
4.20.1
przebudowy ciągu
i Planowania
ul. Lwowskiej
Przestrzennego

Zadanie

Tytuł zadania
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Propozycja zmian
Zmiana terminu
zakończenia realizacji
zadania na 2007 r.

Przebudowa ulicy
Lwowskiej
Zadanie
z wprowadzeniem
4.20.3
zespołów
parkingowych

2005

na bieżąco

Miejski Zarząd
Dróg

Budżet miasta

sukcesywnie realizowanie – w miarę posiadanych środków finansowych

brak

Działanie 4.21 „Lokalizacja budowy nowego cmentarza komunalnego”
Działanie

Tytuł działania

Lokalizacja budowy
nowego cmentarza
komunalnego

Instytucja
Proponowane
źródła
Rozpoczęcie Zakończenie odpowiedzialna
za realizację
finansowania

01.2004

12.2004

Wydział
Architektury,
Budownictwa bezkosztowo
i Planowania
Przestrzennego

Stan - zaawansowanie

Propozycja zmian

Zrealizowano:
1.
Lokalizacja nowego cmentarza – Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 13” - Uchwała Nr LII/647/2005
Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 października 2005 r.
2.
Lokalizacja nowego cmentarza – Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 24” - Uchwała Nr LIX/711/2006
Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 lutego 2006 r.

brak

Działanie 4.22 „Podświetlenie obiektów o cennych walorach architektonicznych i estetycznych”
Działanie

Tytuł działania
Podświetlenie
obiektów o cennych
walorach
architektonicznych
i estetycznych

Instytucja
Proponowane
Rozpoczęcie Zakończenie odpowiedzialna
Stan - zaawansowanie
źródła
za realizację
finansowania
Wydział
Architektury,
Wykonano iluminację multimedialną nowego kompleksu na rynku sądeckim – pomnika
2004
na bieżąco Budownictwa
Budżet miasta
i fontanny papieskiej.
i Planowania
Przestrzennego

Propozycja zmian

brak

Działanie 4.23 „Opracowanie kompleksowego programu dotyczącego terenu zieleni ogólnomiejskiej”
Zadanie

Zadanie
4.23.1

Tytuł zadania
Zagospodarowanie
zielonych skarp
miejskich

Instytucja
Proponowane
Rozpoczęcie Zakończenie odpowiedzialna
źródła
Stan - zaawansowanie
za realizację
finansowania
Wydział
Gospodarki
Skarpa wzdłuż Bulwaru Narwiku została obsadzona krzewami mającymi ją ubarwić
2004
na bieżąco Komunalnej
Budżet miasta
oraz wzmocnić
i Ochrony
Środowiska
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Propozycja zmian

brak

Zadanie
4.23.2

Zwiększenie
powierzchni terenów
zielonych w mieście

2004

na bieżąco

Wydział
Gospodarki
Komunalnej
i Ochrony
Środowiska,

Budżet miasta

Wydział
Architektury,
Budownictwa
i Planowania
Przestrzennego

Zagospodarowuje się zielenią tereny dotychczas nie utrzymywane, nieużytki oraz zieleń
przy nowo powstałych ciągach komunikacyjnych (ul. Łukasińskiego)

brak

VI cel operacyjny:
Tworzenie spójnego systemu wsparcia osób zagrożonych marginalizacją, wywołaną trudną sytuacją życiową lub niepełnosprawnością dla budowania
bezpieczeństwa socjalnego.
Działanie 4.24 „Stworzenie kompleksowej pomocy rodzinie”
Zadanie

Tytuł zadania

Zbudowanie
Zadanie zintegrowanego
4.24.1 systemu pomocy
rodzinie

Instytucja
Proponowane
Rozpoczęcie Zakończenie odpowiedzialna
źródła
za realizację
finansowania

2004

na bieżąco

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej

Stan - zaawansowanie

Na terenie miasta Nowego Sącza w dalszym ciągu funkcjonuje 10 jednostek
organizacyjnych, które realizują zadania z zakresu pomocy społecznej. Aktualnie
prowadzona jest inwestycja mająca na celu zwiększenie o 20-cia miejsc w
środowiskowym domu samopomocy.
W I półroczu 2006 roku:
- pomocą społeczną w środowisku zamieszkania objęto 2.433 rodziny liczące 7.595 osób
środki własne,
przyznając 7.550 świadczeń pieniężnych,
- pomocą instytucjonalną świadczoną przez domy pomocy społecznej objęto 384 osoby,
Urząd
- pomocą instytucjonalną świadczoną przez placówki opiekuńczo – wychowawcze
Marszałkowski
objęto 384 osoby,
- do ośrodków wsparcia skierowano 47 osób,
- w ramach zabezpieczenia społecznego przyznano dla 5.984 rodzin świadczenia
rodzinne przyznając 92.537 świadczeń na kwotę 7.803.569 zł.,
- w ramach zaliczki alimentacyjnej wypłacono 4.487 świadczeń na kwotę 998,778 zł.,
- ponad 2000 rodzin korzysta z dodatku mieszkaniowego.
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Propozycja zmian

brak

Pomoc rodzinie
Zadanie
w środowisku
4.24.2
naturalnym

Zadanie Pomoc rodzinom
4.24.3 problemowym

Zadanie Rozwój rodzinnych
4.24.4 form opieki zastępczej

2004

2004

2004

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej

środki własne,

na bieżąco

środki własne,

na bieżąco

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej

środki własne,

na bieżąco

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej

Urząd
Marszałkowski

Urząd
Marszałkowski

Urząd
Marszałkowski

Celem strategicznym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest
wspomaganie osób i rodzin we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności realizacji
potrzeb życiowych i uczestnictwa w życiu społecznym poprzez zapewnienie
podstawowych warunków życia, zaspokojenie tych potrzeb rodzin i osób, które nie
mogą być zaspokajane samodzielnie poprzez wspomaganie w rozwiązywaniu
problemów i pokonywaniu trudności i pokonywaniu trudności we współpracy z
rodziną.
Realizuje ją III Rejony zlokalizowane w MOPS obejmujące swą działalnością
społeczność lokalną miasta.
Pracownicy socjalni dokonują systemowej diagnozy rodziny badając jej możliwości
samodzielnego przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, budują wraz z nią plan
pomocy i podejmują różne formy pracy socjalnej ukierunkowane na rozwiązywanie
problemów i usamodzielnianie rodzin z różnymi dysfunkcjami. Ściśle współpracują ze
specjalistami i konsultantami w diagnozie i planowaniu i prowadzeniu pracy socjalnej.
Pracownicy socjalni współpracują z działającymi w dzielnicy instytucjami,
organizacjami w celu lepszego rozeznania potrzeb i organizowania pomocy. Ważna
formą aktywizacji społeczności lokalnej jest wspieranie i współpraca z organizacjami
pozarządowymi. Pracownicy socjalni wraz z organizacjami i grupami nieformalnymi
współtworzą politykę pomocy społecznej w mieście.
W celu zapobieżenia marnotrawieniu przyznanych świadczeń lub wykorzystaniu ich
niezgodnie z przeznaczeniem MOPS przyznaje świadczenia do realizacji w formie
niepieniężnej. Przyznanie świadczenia w formie niepieniężnej gwarantuje, że
świadczenie zostanie wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem i zaspokoi podstawowe
potrzeby podopiecznego. Świadczenia te przyznawane były w formie:
praca socjalna
Najważniejszym zadaniem w pomocy środowiskowej jest praca socjalna, rozumiana
jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu
lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu
warunków sprzyjających temu celowi.
pomoc materialna na utrzymanie rodziny
Pomoc materialna jest rozumiana jako wsparcie prowadzonej pracy socjalnej,
szczególnie jeśli jest ona przyznawana w formie warunkowej. Uzyskanie pomocy
materialnej, wyższej niż obligatoryjna, uzależnione jest od zgody klienta na
współudział w przezwyciężaniu własnej trudnej sytuacji bytowej.
zasiłków stałych i celowych bony żywnościowe,
pomocy warunkowej – istotnym elementem pomocy warunkowej jest trening
umiejętności gospodarowania środkami finansowymi oraz wyrobienie nawyku
regularnego opłacania wydatków mieszkaniowych,
dożywianie.

brak

Jak w punkcie 4.24.13

brak

W 2006 roku działa 8 zawodowych wielodzietnych rodzin zastępczych w tym 1 rodzina
zastępcza pełniąca zadania pogotowia rodzinnego. Do placówek kierowane są tylko
dzieci starsze, niedostosowane społecznie. Kierowanie do placówek opiekuńczo –
wychowawczych uznano jako ostateczność, po wyczerpaniu możliwości umieszczenia
w rodzinnych formach opieki

brak
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Zapewnienie dzieciom
kompleksowego
Zadanie wsparcia poprzez
4.24.5 uczestnictwo w
różnych formach
środowiskowych

2004

na bieżąco

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej,
Wydział
Kultury, Sportu
i Zdrowia

środki własne,
Urząd
Marszałkowski

(MOPS) Udział dzieci w:
- zorganizowanym wypoczynku letnim i zimowym ( kolonie, półkolonie),
- zajęciach środowiskowych (placówki wsparcia dziennego, koła zainteresowań,
świetlice socjoterapeutyczne).
Praca z rodziną biologiczną dziecka zagrożonego umieszczeniem w placówce
opiekuńczo – wychowawczej lub rodzinie zastępczej, opracowywanie i realizacja
indywidualnych programów pomocy dla rodziny, mających na celu przywrócenie
rodzinom naturalnych funkcji wychowawczych, społecznych.
Rozwój pracy zespołowej: pracownik socjalny – specjalista z danej dziedziny
Monitorowanie środowisk zagrożonych utratą wydolności opiekuńczo –
wychowawczej.
(WKS) Od 5 lat Miasto wspólnie z Komendą Miejską Policji organizuje akcje letniego i
zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Bezpieczne ferie i Bezpieczne wakacje”
W tym okresie dzieci mają możliwość skorzystania z 5-6 imprez dziennie w tym
codziennie wycieczki, a zimą wyjazdy na narty pod opieką wyspecjalizowanej kadry. Z
oferty tej korzysta średnio 12 000 tyś dzieci a jej koszt wynosi 180 000 zł. Ponadto
organizacje pozarządowe otrzymują na ten cel kwotę 130 000 zł w formie dotacji.
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brak

Pomoc
w rozwiązywaniu
Zadanie problemów
4.24.6 wynikających ze
stosowania przemocy
w rodzinie

Zadanie Promowanie zdrowej
4.24.7 rodziny

2004

2004

na bieżąco

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej

na bieżąco

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej

Powołanie koalicji przeciwko przemocy, realizacja programu profilaktycznego przez
SOIK, w tym dla sprawców przemocy, poprawa warunków schronienia dla ofiar
przemocy w SOIK ( remont), udzielanie kompleksowej pomocy osobom
pokrzywdzonym.
Celem strategicznym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Nowym Sączu jest przeciwdziałanie przemocy wewnątrz rodzinnej i zapobieganie
skutkom oraz szybkie reagowanie i pomoc rodzinom w sytuacjach kryzysowych.
Priorytetem w działaniach jest zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie
przechodzenia kryzysu w stan chroniczny, przeciwdziałanie rozpadanie rodziny.
Na system pomocy rodzinie w kryzysie i przeciwdziałanie przemocy składa się:
Praca socjalna z osobami i rodzinami dotkniętymi problem przemocy w rodzinie
polegająca na wczesnym diagnozowaniu symptomów występowania problemu
przemocy w rodzinie oraz udzielaniu środowiskowej pomocy interwencyjnej
nakierowanej na zapewnienie bezpieczeństwa, powstrzymanie kryzysu i zjawiska
przemocy w rodzinie. Praca socjalna z rodzinami dotkniętymi problemem przemocy
koncentruje się na rozpoznaniu zjawiska przemocy, budowaniu planu pomocy o
charakterze interwencyjnym, socjalnym, psychologicznym i prawnym i jego realizacji
środki własne, (wspólnie z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej MOPS).
Sieć dzielnicowych interwencji zespołów interdyscyplinarnych, w skład których
Urząd
wchodzą przedstawiciele: Policji, Straży Miejskiej ,Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
Marszałkowski psycholog, pedagog, organizacji pozarządowych i pracownicy socjalni. Współpraca
polega na zespołowym przygotowaniu interwencji w sytuacji uzyskania informacji o
przemocy w rodzinie, a szczególnie przemocy wobec dzieci oraz wspólnych
spotkaniach roboczych w celu ustalenia planu pracy rodziną. Wczesna i środowiskowa
interwencja zapewnia wysoką skuteczną skuteczność udzielanej pomocy.
Pracownicy socjalni w ramach swoich działań stosują procedurę tzw. „Niebieskich
Karty” dla służb społecznych, która stanowi narzędzie do zbierania informacji o
sytuacji przemocy w rodzinie, faktów niezbędnych do podejmowania działań w oparciu
o współpracę z Policją i innymi instytucjami w ramach ww. procedury.
Interwencyjne Zespoły Interdyscyplinarne
Organizowane są w MOPS i SOIK spotkania Interwencyjnych Zespołów
Interdyscyplinarnych, w których biorą udział: policjant, pracownik socjalny, pracownik
SOIK, prawnik, psycholog itp. Celem podjęcia szybkich i skoordynowanych działań na
zapewnienia bezpieczeństwa osobom poszkodowanym. Ideą pracy zespołów jest
łączenie różnych form pomocy prawnej, socjalnej, medycznej, psychologicznej, ich
koordynacja, ustalenie priorytetów i zadań. Przemoc jest zjawiskiem wieloaspektowym
i w związku z tym żadna instytucja działająca samodzielnie nie jest w stanie skutecznie
rozwiązać tego problemu.
Realizacja programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Szeroka informacja na temat akcji profilaktycznych organizowanych ze środków NFOZ
środki własne,
i zachęcanie do korzystania z badań profilaktycznych, troska o zdrowie
stomatologiczne dzieci i młodzieży, organizacja konkursu plastycznego dla dzieci
Urząd
przedszkolnych „ Rodzina” – SOIK, promowanie wartości rodziny, zachęcanie do
Marszałkowski
udziału w rodzinnych imprezach masowych organizowanych przez zarządy osiedli,
organizacje poza rządowe.
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brak

brak

Pozyskiwanie
partnerów do
Zadanie
świadczenia
4.24.8
zintegrowanej pomocy
rodzinie

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej

środki własne,

na bieżąco

środki własne,

2004

na bieżąco

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej

Realizacja
specjalistycznego
Zadanie
poradnictwa dla rodzin
4.24.10
naturalnych
i zastępczych

środki własne,

2004

Miejski
Ośrodek
na bieżąco
Pomocy
Społecznej

Realizowanie usług
Zadanie
z zakresu terapii
4.24.11
rodzin

na bieżąco

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej

środki własne,

2004

2004

Miejski
Ośrodek
na bieżąco
Pomocy
Społecznej

2004

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej

Zwiększenie
Zadanie
dostępności pomocy
4.24.9
potrzebującym

Pozyskiwanie większej
Zadanie liczby rodzin
4.24.12 zastępczych oraz rodzin
specjalistycznych

Podejmowanie działań
Zadanie dostosowanych do
4.24.13 rodzaju dysfunkcji
rodziny

2004

na bieżąco

Urząd
Marszałkowski

Współpraca z instytucjami i organizacjami świadczącymi pomoc.

Upowszechnianie informacji o organizacjach i instytucjach świadczących pomoc, a
także poradnictwo specjalistyczne, w tym rodzinne oraz terapię rodzin.
Urząd
Marszałkowski

Urząd
Marszałkowski

Nie udało się w strukturach MOPS stworzyć poradnictwa psychologicznego w pełnym
wymiarze czasu, realizowane jest tylko poradnictwo pedagogiczne, pozostałe SOIK,
OAO, org. poza rządowe.

Usługi te świadczy OAO, SOIK, Poradnie Pedagogiczno – Psychologiczne, MOPS – w
zakresie terapii pedagogicznej.
Urząd
Marszałkowski
Dostateczna ilość rodzin zastępczych dla małych dzieci, brak rodzin zastępczych dla
starszych dzieci, w tym niedostosowanych społecznie.
środki własne,
Akcje: promocja rodzicielstwa zastępczego poprzez organizację dnia rodzicielstwa
zastępczego, integracyjne spotkania dla dzieci i rodzin z okazji Mikołaja, zabawy
Urząd
noworocznej.
Marszałkowski
Coroczne szkolenia uzupełniające dla rodzin zastępczych, coroczna kwalifikacja i
szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze
Pomoc jest nakierowana na wykorzystanie zasobów własnych rodziny, na wsparcie
osoby w rodzinie, w środowisku lokalnym przy wykorzystaniu grup samopomocowych,
Kościołów, organizacji pozarządowych. Wsparcie instytucjonalne w sytuacji gdy
osoba, jej otoczenie, rodzina, środowisko lokalne, staje przed problemami, których
samodzielnie nie potrafi rozwiązać.
Cechą wyróżniającą pracę socjalną pracownika socjalnego W MOPS jest systemowe,
całościowe podejście do rodziny. Uznanie rodziny jako systemu powoduje, że
wszystkie dysfunkcje mające miejsce w rodzinie nie mogą być traktowane jako
izolowane zjawiska. Pracownik socjalny proponuje rodzinie różnego rodzaju usługi
specjalistyczne w zależności od problemów występujących w rodzinie.
środki własne,
Pomoc rodzinie z problemem bezrobocia – celem strategicznym realizowanym przez
MOPS jest zwiększenie szans na podjęcie pracy zawodowej i przeciwdziałanie
Urząd
negatywnym skutkom wynikającym z bezrobocia w rodzinie.
Marszałkowski
– celem strategicznym jest utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych jak
najdłużej w środowisku zamieszkania lub w środowisku lokalnym przy zapewnieniu im
odpowiednich form opieki, usprawiedliwienie tych osób oraz aktywizowanie do udziału
w życiu społecznym. A ponadto aktywizacja rodzin na rzecz zapewnienia opieki swoim
najbliższym, wymagającym takiej pomocy i promowanie aktywnego i zdrowego stylu
życia oraz budowanie lokalnych sieci wsparcia.
Pomoc bezdomnym – celem jest reintegracja osób bezdomnych ze środowiskiem
poprzez rozwiązywanie indywidualnych problemów, które stały się przyczyną
powstawania bezdomności, uzyskanie przez osoby bezdomne do lokali mieszkalnych,
nabycie przez osoby bezdomne umiejętności społecznych niezbędnych do
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samodzielnego funkcjonowania w środowisku, odtworzenie, w możliwym zakresie,
zerwanych więzi rodzinnych.
Pomoc w utrzymaniu mieszkania – pomoc w utrzymaniu mieszkania. Celem jest
zapobieganie eksmisjom i bezdomności:
pomoc osobom, rodzinom najuboższym w przezwyciężaniu trudnej sytuacji
życiowej w związku z powstałym zadłużeniem za używanie lokali mieszkalnych,
utrzymanie rodzin w środowisku zamieszkania,
zapobieganie bezdomności, której konsekwencją bywa najczęściej rozpad więzi
rodzinnej oraz pogłębianie się patologii społecznej,
wzrost poczucia bezpieczeństwa rodziny.
- pomoc w rozwiązywaniu problemów uzależnień – celem jest promocja zdrowego,
wolnego od środków uzależniających stylu życia, zmniejszenie rozmiaru aktualnie
istniejących problemów alkoholowych, zapobieganie powstaniu nowych,
niekorzystnych problemów społecznych, wynikających z używania środków
uzależniających.
Pomoc w formie niepieniężnej przyznawana obowiązkowo jest dla rodzin z problem
alkoholowym. Pomoc w formie pieniężnej dla tych rodzin może być przyznana jeśli to
wynika z planu pracy socjalnej nakierowanej na usamodzielnienie osoby w
dysponowaniu własnymi pieniędzmi.
Formy pomocy niepieniężnej: bony żywnościowe, obiady, przelewem na konto
realizatora, opał w naturze.
Pomoc w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo - wychowawczych
Przygotowano projekt programu „ program pomocy dziecku i rodzinie na lata 20062010”po zatwierdzeniu przez Radę Miasta zostanie wdrożony i realizowany.
Praca z rodziną dziecka umieszczonego w zastępczej opiece, współudział w realizacji
programu reintegracji rodzin, wsparcie dla rodziców niewydolnych wychowawczo w
SOIK, OAO – w tym terapia, inne rodzaje pomocy
Podnoszenie i doskonalenie umiejętności osób pracujących z rodziną poprzez udział w
szkoleniach, konferencjach z zakresu specjalistycznej pomocy dziecku i rodzinie,
wymiana doświadczeń zawodowych, a w dalszej kolejności podejmowanie działań
edukacyjnych dostarczających wiedzy o sposobach radzenia sobie z problemami w
rodzinie.
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Organizowanie
Zadanie wypoczynku letniego
4.24.14 i zimowego dla dzieci
i młodzieży

Zadanie Promowanie wartości
4.24.15 rodziny

2004

2004

na bieżąco

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej

na bieżąco

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej

Kierowanie na kolonie, półkolonie, obozy oraz pomoc w formie dożywiania,
upowszechnianie informacji o organizacjach i instytucjach świadczących lub
organizujących wypoczynek letni,
Wypoczynek dzieci i młodzieży
Kolonie
Tegoroczna akcja kolonijna polegała na udzieleniu rodzinom dofinansowania do
wyjazdów kolonijnych organizowanych przez organizacje pozarządowe, parafie i
organizacje kościelne działające na rzecz dzieci. Celem wyjazdów było:
zapewnienie dzieciom możliwości właściwego wypoczynku i odreagowania
napięć emocjonalnych, nauka adekwatnych sposobów radzenia sobie ze stresem
środki własne, nagromadzonym w trakcie trwania roku szkolnego,
umożliwienie im przeżycia nowych doświadczeń, poznania nowych miejsc,
nauka alternatywnych form (do tych utrwalonych w środowisku rodzinnym)
Urząd
Marszałkowski spędzania wolnego czasu,
nauka dbania o siebie, rozwój samodzielności i odpowiedzialności (np.
systematycznych nawyków higienicznych, właściwego doboru odzieży jej czystości),
dbania o własne bezpieczeństwo i dobro całej grupy, odkrywania własnych zasobów w
zabawie i wspólnych przedsięwzięciach, doznania sympatii ze strony kolegów itp.,
nauka współpracy w grupie, tolerancji, współdziałania oraz konstruktywnej
rywalizacji.
W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu we
współpracy z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, organizacjami kościelnymi i
instytucjami wyznaniowymi oraz innymi działającymi na rzecz dzieci i młodzieży
zapewnił wypoczynek letni dla ogółem 295 dzieci.
środki własne,
Urząd
Marszałkowski

Traktowanie rodziny jako najwyżej wartości.
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Działanie 4.25. „Wyrównywanie szans w zaspokajaniu podstawowych potrzeb bytowych osób starszych i niepełnosprawnych, które własnymi siłami nie mogą ich zaspokoić”
Zadanie

Tytuł zadania

Stworzenie osobom
starszym
i niepełnosprawnym
Zadanie
warunków do
4.25.1
samodzielnego życia
w środowisku
lokalnym
Zaktywizowanie
rodziny do szerokich
Zadanie działań opiekuńczych
4.25.2 na rzecz starszego lub
niepełnosprawnego
członka rodziny

Instytucja
Proponowane
Rozpoczęcie Zakończenie odpowiedzialna
źródła
za realizację
finansowania

2004

2004

na bieżąco

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej

na bieżąco

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej

Stan - zaawansowanie

Propozycja zmian

środki własne

Świadczenie usług opiekuńczych a także specjalistycznych usług dostosowanych do
rodzaju niepełnosprawności, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi, pomoc w
uzyskania niezbędnego sprzętu medycznego, w dostępności do świadczeń z NFZ, w
tym programów profilaktycznych. Działania na rzecz poprawy warunków
funkcjonowania SDS poprzez pozyskanie w ramach inwestycji samodzielnego
budynku, zwiększenie ilości dotowanych miejsc do 50.

brak

środki własne

Promowanie pomocy rodziny i pozostanie osoby niepełnosprawnej w środowisku
zamieszkania. Traktowanie umieszczenia w DPS jako ostatecznej formy opiekuńczej,
zachęcanie do aktywizacji osób starszych, zachęcanie do udziału w zajęciach UTW oraz
SDS i terapii zajęciowej oraz imprezach organizowanych przez org. pozarządowe i
zarządy osiedli np. opłatek, śpiewanie kolęd itp., pomoc sąsiedzką.
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Zadanie Organizowanie czasu
4.25.3 wolnego
Pozyskanie instytucji
pozarządowych do
Zadanie
współpracy na rzecz
4.25.4
osób starszych
i niepełnosprawnych
Rozwój
Zadanie
środowiskowej
4.25.5
pomocy
Edukacja rodzin
w zakresie nabywania
kompetencji
Zadanie
koniecznych do
4.25.6
kontaktów z osobami
starszymi
i niepełnosprawnymi
Planowe i długotrwałe
działania na rzecz
Zadanie wzmocnienia bądź
4.25.7 odzyskania zdolności
do funkcjonowania
w społeczeństwie
Rehabilitacja
Zadanie
zawodowa osób
4.25.8
niepełnosprawnych

2004

2004

na bieżąco

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej

środki własne

Zadanie realizowane wspólnie z komitetami osiedlowymi.

na bieżąco

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej

środki własne

Współpraca z parafiami, org. pozarządowymi zadanie stałe. Zlecanie zadań do realizacji
np. usług opiekuńczych

środki własne

Działania na rzecz poprawy warunków funkcjonowania SDS poprzez pozyskanie w
ramach inwestycji samodzielnego budynku, zwiększenie ilości dotowanych miejsc do
50. Aktywizowanie osób w danym środowisku do świadczenia pomocy na rzecz osób
starszych czy tez niepełnosprawnych. Kierowanie osób niepełnosprawnych nie
posiadających grupy o jej ustalenie w celu możliwości pomocy w uzyskaniu sprzętu
medycznego, ortopedycznego, skierowań na turnusy rehabilitacyjne oraz uzyskanie
innych ulg i uprawnień.
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na bieżąco

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej

2004

na bieżąco

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej

środki własne

Informacja na temat psychiki osób w starszym wieku, potrzeb oraz sposobów ich
zaspokajania. Informowanie członków rodziny o możliwościach skorzystania z pomocy
organizacji, stowarzyszeń , poradni innych jednostek które mogą pomóc w zależności
od potrzeb.

2004

na bieżąco

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej

środki własne

Terapia w środowiskowym Domu Samopomocy - wszystkie działania skierowane są na
kształcenie umiejętności i zdolności samodzielnego funkcjonowania w środowisku
zamieszkania.

brak

2004

na bieżąco

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej

środki własne

Zadanie dotyczy PFRON
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2004
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VII Cel operacyjny:
Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego dla podniesienia jakości życia mieszkańców Nowego Sącza.
Działanie 4.26 „Zwiększenie ilości zatrudnionych dzielnicowych”
Zadanie

Tytuł zadania

Stopniowe zwiększanie
Zadanie
zatrudnienia w Straży
4.26.1
Miejskiej

Instytucja
Proponowane
źródła
Rozpoczęcie Zakończenie odpowiedzialna
za realizację
finansowania
2004

corocznie

Urząd Miasta

Budżet miasta

Stan - zaawansowanie
W roku 2004/2005 uzupełniono 2 wakaty. Nie zwiększono stanu zatrudnienia w SM.

71

Propozycja zmian
brak

Działanie 4.27 „Realizacja programów poprawy bezpieczeństwa”
Zadanie

Tytuł zadania

Kontynuowanie
Programu „Bezpieczne
Miasto”
i skoncentrowanie się
na dwóch kierunkach
prac:
- poprawie
bezpieczeństwa
w rejonach osiedli
i dzielnic, poprzez
wdrożenie kompleksu
działań w ramach
istniejącego już
podprogramu
„Bezpieczne Osiedle”
i „Bezpieczny Biznes”,
- poprawie
Zadanie bezpieczeństwa dzieci
4.27.1 i młodzieży, w tym
kreowaniu postaw
antyprzestępczych,
prospołecznych
i niedyskrminacyjnych,
oraz minimalizowaniu
możliwości stania się
ofiarą przestępstwa,
niedopuszczaniu do
szerzenia się przemocy
i handlu środkami
odurzającymi na
terenie szkoły i w jej
najbliższym otoczeniu,
osiąganych poprzez
realizację
podprogramu
„Bezpieczna Szkoła”

Instytucja Proponowane
Rozpoczęcie Zakończenie odpowiedzialna
źródła
za realizację finansowania

Policja,
2004

środki
własne,

na bieżąco
Straż Miejska

Budżet
miasta

Stan - zaawansowanie

Propozycja
zmian

Od 2003 roku zgodnie z wytycznymi KGP oraz KWP w Krakowie realizowany jest Krajowy
Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości Wśród Dzieci
i Młodzieży, w którym Policja realizuje moduł „Procedury postępowania nauczycieli i metody
współpracy policji ze szkołą w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i
demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją” – planowany termin
zakończenia 2013 rok

brak
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Utworzenie przy
współpracy ze
stowarzyszeniami
pozarządowymi
poradnictwa
Zadanie
zajmującego się
4.27.3
profilaktyką
narkotykową,
przeciwdziałaniem
powstawaniu sekt
itp.

2004

na bieżąco

Przy Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej działa dział interwencyjny przeznaczony jest dla
młodzieży i osób dorosłych z terenu miasta Nowego Sącza oraz gmin i miast ościennych z
problemem przemocy w rodzinie, uzależnień, problemów psychospołecznych, rodzinnych,
związanych ze sferą psychiczną a także zdarzeń losowych.
Podstawowym zadaniem powołanej placówki jest praca z ofiarami przemocy w rodzinie, członkami
rodzin z problemem alkoholowym w celu zmiany społecznego funkcjonowania jednostki i rodziny,
poprzez oddziaływanie za pomocą różnego rodzaju technik i metod na poszczególnych członków
tego systemu. Celem działu jest:
•
Wsparcie dla rodziców i dzieci uwikłanych w problematykę SEKT
•
Koalicja Przeciwko Przemocy- zintegrowany system pomocy dla ofiar przemocy w
lokalnym środowisku a także w instytucjach pomocowych wchodzących w skład koalicji.
W miesiącu lipcu 2005r. rozpoczął działanie dział profilaktyczno-terapeutyczny Przeznaczony jest
dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu miasta Nowego Sącza oraz gmin i miast ościennych:
z problemem uzależnienia od alkoholu, narkotyków, hazardu i innych; funkcjonujących w rodzinach
z problemem uzależnienia; współuzależnionych; z problemem bezdomności.
Sądecki
Celem działu jest:
Ośrodek
a)
szeroko rozumiana profilaktyka w ramach programu „Bądź ostrożny” (prowadzenie zajęć
Interwencji
profilaktycznych dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich na terenie ośrodka;
Kryzysowej,
organizowanie zawodów sportowych skierowane do młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich;
środki własne
organizowanie akcji charytatywnych)
Wydział
b)
diagnoza i pomoc w rozwiązaniu problemów osób uzależnionych i współuzależnionych
Kultury, Sportu
(konsultacje psychologiczne dla osób dotkniętych problemem uzależnienia oraz ich rodzin;
i Zdrowia
prowadzenie rozmów profilaktyczno – interwencyjnych z osobami, które opuszczają dział opieki
nad osobami nietrzeźwymi; terapię osób uzależnionych i współuzależnionych; wspieranie
psychologiczne i edukacyjne dla współuzależnionych; grupy wsparcia, terapeutyczne dla osób
uzależnionych i współuzależnionych; prowadzenie zajęć z zakresu reintegracji społecznej)
c)
stymulowanie rozwoju edukacji społeczeństwa w zakresie uzależnień (zajęcia
informacyjne dla rodziców i nauczycieli; sprawowanie merytorycznego nadzoru nad działalnością
11 środowiskowych świetlic profilaktyczno-wychowawczych działających na terenie miasta)
d)
diagnozowanie i pomoc w rozwiązywaniu problemów osób bezdomnych ( program
wychodzenia z bezdomności -rozmowy indywidualne diagnozujące sytuacje ludzi bezdomnych;
grupy wsparcia dla osób bezdomnych)
Miasto w każdym roku wspiera finansowo utworzoną wspólnie z Powiatem Nowosądeckim
Poradnię Zdrowia i Trzeźwości dla Dzieci i Młodzieży zajmującą się problematyką alkoholizmu i
narkomanii wśród młodzieży. Z jej usług korzystają w większości mieszkańcy Nowego Sącza (
obecnie 40 dzieci ). Ponadto Miasto zleca zadania z zakresu zapobiegania narkomani wśród
młodzieży (terapia, szkolenia, prelekcje w szkołach) organizacji pozarządowej MONAR. Łącznie
na ten cel przeznaczamy kwotę 30 000 zł.

73

brak

Działanie 4.28 „Rozbudowa monitoringu miasta”
Zadanie

Tytuł zadania

Lokalizacja nowych
kamer monitorujących
w poniższych miejscach:
1. Na ul. Lwowskiej –
w rejonie mostu na rzece
Kamienicy, która będzie
obejmować ul. Lwowską
do Rynku,
2. Na ul. Lwowskiej –
w rejonie skrzyżowania
z ul. Krańcową, która
będzie obejmować
ul. Lwowską do mostu
i w kierunku osiedla
Gołąbkowice oraz
Zadanie ul. Krańcową i ul. Barską,
3. Na ul. Nawojowskiej
4.28.1 w obrębie skrzyżowania
z ul. Długosza,
obejmującą ulice:
Nawojowską, Rejtana,
Długosza, Grodzką,
4. Na skrzyżowaniu ulic:
Limanowskiego,
Nawojowskiej
i Kr. Jadwigi,
5. Na Al. Wolności –
w rejonie skrzyżowania
z ul. Grodzką,
obejmującą swoim
zasięgiem ul. Grodzką
(w obu kierunkach) oraz
Al. Batorego
Zmiana lokalizacji już
eksploatowanych kamer
monitorujących:
1. Wymiana kamery
stacjonarnej znajdującej
się na ul. Kolejowej
Zadanie (Dworzec MPK) na
obrotową i umieszczenie
4.28.2 jej w rejonie
skrzyżowania ulic:
Al. Batorego i Kolejowej,
która będzie obejmować
swoim zasięgiem ulice:
Al. Batorego i Kolejową
oraz Dworzec MPK

Instytucja
Proponowane
Rozpoczęcie Zakończenie odpowiedzialna
źródła
za realizację
finansowania

Budżet miasta,

2004

na bieżąco

Straż Miejska,
Policja

budżet
Powiatowej
Komendy
Policji
w Nowym
Sączu

Stan - zaawansowanie

Propozycja zmian

Dodatkowo
proponuje się
Uzyskano z rezerwy budżetowej UM 50 tyś PLN.
zamontowanie
Rozpoczęto procedury administracyjne do realizacji zadania 4.28.1.
kamery
obejmującej swoim
Poczyniono wstępne uzgodnienia co do zamontowania kamer w miejscach określonych w zasięgiem rondo
pkt. 1 i 2.
Solidarności oraz
kładkę wiszącą na
rz. Kamiennicy.

Budżet miasta,
Straż Miejska,
2004

na bieżąco
Policja

budżet
Powiatowej
Komendy
Policji
w Nowym
Sączu

Z uwagi na fakt zmiany lokalizacji Komendy Miejskiej Policji na rok 2006 zaplanowano
przejęcie całości monitoringu miasta do Komendy Straży Miejskiej. Zadanie nie było
realizowane ze względu na brak środków finansowych w budżecie. Finansowanie zadania
planuje się umieścić w projekcie budżetu na rok 2007.
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Budżet miasta,
Zadanie Instalacja 10
4.28.3 fotoradarów

Straż Miejska,
2004

2006
Policja

budżet
Powiatowej
Komendy
Policji w
Nowym Sączu

W rejonie działania KMP w Nowym Sączu od 2004r. zostały ustawione maszty - stanowiska
przystosowane do pracy fotorejestratora na ulicach: Lwowska, Prażmowskiego,
Piłsudskiego, Kr. Jadwigi, Nawojowska. Końcem 2005r. wspólnie z Urzędem Miasta w
Nowym Sączu podjęto starania w celu stworzenia dodatkowych stanowisk-masztów na
ul. Lwowskiej w rejonie rozdzielni gazu, ul. Tarnowskiej oraz Mała Poręba z uwagi na
wzmożony ruch kołowy i pieszych.

brak

brak

brak

Przeniesienie Centrum
Zadanie Monitoringu z ul.
4.28.4 Szwedzka 9 (Policja)
na ul. Szwedką 2 UM

2006

2006

Straż Miejska

Budżet miasta

Zabezpieczone środki w budżecie SM – 30 tyś PLN.
Rozpoczęte procedury administracyjne do realizacji zadania. Niebawem Straż Miejska
otrzyma przy ul. Szwedzkiej dodatkowy lokal dyżurny ze stanowiskiem monitoringu do
obserwacji z kamer newralgicznych punktów miasta i obsługi (interwencje, opłata mandatów
etc.) obywateli.

Przeniesienie siedziby
SM do pomieszczeń
Zadanie
klubu sportowego
4.28.5
„Start” na ul.
Kościuszki 2

2006

2006

Straż Miejska

Budżet miasta

Od września br. Straż Miejska rezyduje w nowej siedzibie: przy ul. Kościuszki 7, I piętro,
pomieszczenia nad Spółdzielnią Ogrodniczą.

VIII Cel operacyjny
Tworzenie warunków do poprawy funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Sączu oraz propagowanie wśród
mieszańców programu promocji zdrowia.
Działanie 4.29. „Organizowanie pomocy dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Sączu”
Zadanie

Tytuł zadania

Podejmowanie
wspólnych działań
przez miasto Nowy
Sącz i Powiat
Zadanie
Nowosądecki
4.29.2
wspierających rozwój
Samodzielnego
Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej

Instytucja
Proponowane
Rozpoczęcie Zakończenie odpowiedzialna
źródła
za realizację
finansowania

2004

na bieżąco

Budżet miasta,
Wydział
Kultury, Sportu
Powiat
i Zdrowia
Nowosądecki

Stan - zaawansowanie

Propozycja zmian

Od maja 2006 r. Miasto nie jest organem założycielskim dla żadnego spośród SPZOZ
działających na terenie Nowego Sącza. Podstawowa Opieka Zdrowotna w Nowym Sączu
realizowana jest wyłącznie w oparciu o Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej. Funkcję
organu założycielskiego w stosunku do Szpitala Specjalistycznego im J. Śniadeckiego oraz
SP ZOZ –OLK w Nowym Sączu pełni Marszałek Województwa. Natomiast w stosunku do
SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe Starosta Nowosądecki. Jednakże Miasto wspiera te
instytucje z uwagi na fakt iż obejmują opieką mieszkańców Nowego Sącza. Miasto w 2005r.
doprowadziło do ugody ze Szpitalem, w wyniku której spłacono jego zobowiązania w
stosunku do miejskich jednostek komunalnych. Ponadto w każdym roku Prezydent umarza
zaległości podatkowe Szpitala z tytułu podatku od nieruchomości. Wspólnie ze Starostą
Nowosądeckim wspieramy rozwój bazy Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego oraz
Ratownictwa Medycznego poprzez zakup ambulansów, rozbudowę oraz bieżące utrzymanie
Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

brak
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Działanie 4.30. „Organizowanie przedsięwzięć zachęcających mieszkańców do dbania o własne zdrowie”
Zadanie

Tytuł zadania

Organizowanie rocznie
Zadanie pięciu masowych
4.30.1 imprez, propagujących
zdrowy tryb życia
Przeznaczanie dla
organizacji
pozarządowych kwoty
30 000 zł rocznie na
Zadanie promocję zdrowia
4.30.2 poprzez
rozpowszechniane
wśród mieszkańców
różnego rodzaju
wydawnictw i ulotek

Organizowanie trzy
razy do roku
bezpłatnych badań
Zadanie profilaktycznych dla
4.30.3 mieszkańców
przeznaczonych dla
grup podwyższonego
ryzyka

Utworzenie gabinetów
Zadanie
pielęgniarskich na
4.30.4
terenie szkół

Instytucja
Proponowane
Rozpoczęcie Zakończenie odpowiedzialna
źródła
za realizację
finansowania

2004

2004

2004

2005

na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco

Stan - zaawansowanie

Propozycja zmian

Wydział
Budżet miasta,
Kultury, Sportu
i Zdrowia
sponsorzy

Corocznie Urząd Miasta organizuje co najmniej 5 masowych imprez propagujących zdrowy
tryb życia. W okresie od sierpnia 2005 zorganizowano:
- Akcję „ Zachowaj Trzeźwy Umysł,
- Turniej dla młodzieży pn. ”Gniewni i Weseli”
- Impreza integracyjna pn. „Turniej Rodzin”
- Rodzinne festyny inaugurujące oraz kończące akcje „Bezpieczne Ferie i Bezpieczne
Wakacje”
- Przegląd Małych Form Teatralnych o charakterze profilaktycznym.

brak

Wydział
Kultury, Sportu Budżet miasta
i Zdrowia

Na działalność profilaktyczną, promocję zdrowia oraz rehabilitację organizacje pozarządowe
otrzymały w okresie sprawozdawczym 150 tyś zł. w tym na promocję zdrowia:
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – 15 000 zł.
- Sądeckie Forum Kobiet – 14 500 zł.,
- Stowarzyszenie Europa Donna - 12 500 zł.,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Serca i Życia – 11 000 zł.,
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu 1 500 zł.

brak

Wydział
Kultury, Sportu Budżet miasta
i Zdrowia

Wydział
Kultury, Sportu
i Zdrowia
Wydział
Edukacji

Budżet miasta

W okresie od sierpnia 2005 do lipca 2006 zorganizowano:
1.Program profilaktyczny i rehabilitacyjny pn. „Zdrowy Kręgosłup” koszt programu 3.500 zł
2. Program Rehabilitacji Słuchu „Wczesna wyspecjalizowana pomoc dzieciom z
uszkodzeniem słuchu „Dla dzieci i młodzieży. Dwie edycje programu – koszt programu
20 000 zł.
3. Program profilaktyczny pn. „Wolność oddechu zapobiegaj astmie” dla dzieci szkół
podstawowych podejrzanych o schorzenia astmatyczne. Dwie edycje programu koszt
programu 3000 zł.
4. Profilaktyka osteoporozy - program przeznaczony dla osób dorosłych po 50 roku życia
koszt programu 4 500 zł.
5. Profilaktyka i terapia otyłości- program dla osób dorosłych z zagrożeniem chorób układu
krążenia (szkolenie i rehabilitacja ) koszt programu 4.500 zł.
6 Profilaktyka grypy i jej powikłań w tym szczepienia ochronne dla osób starszych i ubogich
koszt programu 6 000 zł.
Ponadto Miasto wspiera finansowo programy profilaktyczne przeprowadzane przez
organizacje pozarządowe
We wszystkich przedszkolach i szkołach, w których funkcjonują oddziały specjalne i
integracyjne opieką zdrowotną zajmują się grupowe praktyki pielęgniarskie pn. ”SzkolMed.” Opieka ta odbywa się w gabinetach pielęgniarskich. Natomiast pozostałe szkoły są
obsługiwane przez zakłady opieki zdrowotnej. W dalszym ciągu nie został podpisany
kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na przywrócenie profilaktycznej opieki
lekarskiej, pielęgniarskiej i stomatologicznej do szkół.
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IX Cel operacyjny:
Stworzenie warunków do poprawy jakości obsługi mieszkańców poprzez właściwe poprzez podwyższanie standardów jakości świadczonych usług dla
mieszkańców miasta.
Działanie 4.31. „Poprawa funkcjonowania Urzędu Miasta w Nowym Sączu”
Instytucja
Proponowane
Rozpoczęcie Zakończenie odpowiedzialna
źródła
Stan - zaawansowanie
Propozycja zmian
za realizację
finansowania
Wydział
Budowa budynku
Architektury,
Wydano Decyzje Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego Nr 16/2004 z dnia 5 kwietnia
Zadanie
administracyjnego dla
2006
2008
Budownictwa środki własne
brak
2004r.
4.31.1
potrzeb Urzędu Miasta
i Planowania
Przestrzennego
Zadanie jest realizowane zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. W chwili obecnej do
zakończenia realizacji zadania pozostaje:
1. wdrożenie procedur
Wydział
Wdrożenie w Urzędzie
Zadanie Miasta Systemu
2. przeszkolenie pracowników z wdrożonego systemu
Organizacji,
brak
Budżet miasta
2004
2005
3. przeprowadzenie audytów wewnętrznych
Administracji
4.31.2 Zarządzania Jakością
4. przeprowadzenie audytu przedcertyfikacyjnego
i Obsługi
ISO 9000
5. opracowanie działań korygujących i weryfikacja systemu zarządzania jakością
6. wystąpienie o certyfikacje

Zadanie

Tytuł zadania

Opracowanie: Biuro Rozwoju Miasta i Kontaktów z Zagranicą
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