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WSTĘP
Prezentowany dokument zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych i operacyjnych w układzie opisowo-wskaźnikowym, wynikających ze Strategii
Rozwoju Nowego Sącza 2020+ przyjętej Uchwałą Nr XIX/209/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2015 r. Sprawozdanie obejmuje okres od
1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Dodatkowo, w celu zobrazowania dynamiki w zakresie realizacji celów szczegółowych, dodano w niektórych wypadkach dane za lata
2007-2016, a niekiedy również dane z roku 2017, o ile miały znaczenie dla realizacji celów operacyjnych w 2016 r. Układ taki umożliwia porównanie zachodzących
zjawisk w perspektywie czasowej oraz obserwację trendów.
Raport sporządzony został na podstawie sprawozdań cząstkowych opracowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Nowego Sącza, będące
jednostkami wiodącymi we współpracy z miejskimi jednostkami organizacyjnymi, miejskimi spółkami kodeksu handlowego oraz innymi podmiotami wg listy
zamieszczonej w Raporcie. Prace nad raportem koordynował i ostatecznej redakcji Raportu dokonał II Zastępca Prezydenta Miasta, pełniący jednocześnie funkcję
Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Zarządzania Strategicznego/ ds. SZJ we współpracy z koordynatorami programów kluczowych. Dokument zatwierdził Prezydent
Miasta Nowego Sącza.
Należy pamiętać, że - odwołując się do terminologii i metodyki wymagań normy ISO 9001:2015 - niniejszy Raport, podobnie jak wcześniejsze
stanowi obszerny opis stanu W TRAKCIE wieloletniego procesu realizacji celów strategicznych i operacyjnych, które na WYJŚCIU wspomnianego
procesu mają zostać zwieńczone przybliżeniem realizacji zawartej w Strategii WIZJI Nowego Sącza w 2020 roku i latach następnych.
Podstawą monitorowania efektywności wdrażania zapisów Strategii w 2016 r. były wspomniane wskaźniki będące podstawowym instrumentem realizacji wytyczonych
w niej celów. Kluczowe wskaźniki zostały zidentyfikowane na etapie prac nad sprawozdaniami cząstkowymi z realizacji Strategii przez jednostki współuczestniczące
w opracowaniu Raportu i są zawarte w poszczególnych partiach opisowych tego dokumentu, niekiedy w układzie porównawczym z danymi za lata minione.
Oczekiwane pułapy wyników zostały określone w Budżecie Miasta w postaci planowanych wydatków i dochodów, a następnie zestawione z ich faktycznym
wykonaniem.
Sprawozdania cząstkowe sporządzane były przy pomocy formularzy kart monitoringu realizacji Strategii z odpowiednio dobranymi kryteriami dopuszczającymi jednak
funkcjonalną elastyczność form przekazu w przekonaniu, że zbyt daleko posunięta standaryzacja w tym zakresie nie uwzględniająca bogactwa i różnorodności działań
realizowanych przez poszczególne jednostki mogłaby doprowadzić do redukcji lub wypaczenia opisów aktywności i efektywności. Taka forma prezentacji działań
w obszarach poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych Strategii Rozwoju Miasta 2020+ uznana została za metodologicznie użyteczną, bo prowadzącą
w efekcie do pełniejszego zaprezentowania osiąganych wyników na wszystkich polach rozwoju Miasta, często o nieporównywalnym nawzajem profilu, a
współtworzących bogaty konglomerat funkcjonalny Miasta. Należy nadmienić, że w Raporcie wykorzystane zostały jedynie najważniejsze informacje ze sprawozdań
cząstkowych, a to ze względu na konieczność zachowania dyscypliny formalnej i objętościowej wielostronicowego dokumentu końcowego.
Na podstawie danych ze sprawozdań cząstkowych zaprezentowanych w niniejszym Raporcie w zestawieniu z danymi ze Sprawozdania z wykonania
Budżetu Miasta za 2016 r. i sprawozdań jednostek pozostających poza strukturami samorządowymi Nowego Sącza można stwierdzić, że w 2016 r.
podjęta została realizacja wszystkich wskazanych w Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020+ celów strategicznych i operacyjnych, a całość
opisanych w Raporcie działań była zgodna z priorytetami nadrzędnych dokumentów strategicznych Unii Europejskiej, krajowych i województwa
małopolskiego.
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I.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA I ŚRODOWISKOWA MIASTA

Odzwierciedleniem stopnia realizacji celów strategicznych i operacyjnych założonych w Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020+ jest sytuacja społeczno-gospodarcza
miasta w 2016 r. Poniżej przywoływane są najważniejsze dane o Mieście z uwzględnieniem zagadnień demograficznych, gospodarczych, rynku pracy i środowiska
naturalnego.
I.1 Demografia
Wg stanu na dzień 31.12.2016 r. w Nowym Sączu zameldowanych było na pobyt stały 81 904 osób czyli o 420 osób mniej niż w 2015 r. Natomiast
zamieszkałych na terenie miasta 83 993 osoby.

Liczba osób zameldowanych w Nowym Sączu wg stanu na dzień 31.12 w kolejnych latach:
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

83 832

83 680

83 458

83 273

82 877

82 686

82 324

81 904

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Wg Urzędu Statystycznego w Krakowie najwięcej mieszkańców w Nowym Sączu odnotowano w roku 2005 - 84,7 tys.
Gęstość zaludnienia w 2016 r. wyniosła w Nowym Sączu 1 459 osób/km2.
Współczynnik feminizacji wynosił w 2016 r. 109,27. ( kobiet 43 856 mężczyzn 40 137)

Współczynnik feminizacji w poszczególnych latach.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

109,61

109,69

110

110,16

109,98

110,06

109,27

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Charakterystyczne są zmiany liczby ludności zamieszkałej w Nowym Sączu według ekonomicznych grup wieku. Ludność w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) –
15 734 osób –stanowiła 18,73% ogółu ludności. Udział ludności w wieku produkcyjnym (18-59/64), wyniósł 61,46 % (51 622 osób), a udział populacji
w wieku poprodukcyjnym (60/65 lat i więcej) 19,81% (16 637 osób).
Wskaźnik obciążenia demograficznego w 2016 roku wyniósł 62,71 %.
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Dla porównania:
W 2015 r. ludność w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) –15 272 osób – stanowiła 18,55% ogółu ludności. Udział ludności w wieku produkcyjnym
(18-59/64), wyniósł 62,06% (51 091 osób), a udział populacji w wieku poprodukcyjnym (60/65 lat i więcej) 19,39% (15 961 osób);
W 2014 r. ludność w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) –15 448osób – stanowiła 18,68% ogółu ludności. Udział ludności w wieku produkcyjnym
(18-59/64), wyniósł 63,13% (52319 osób), a udział populacji w wieku poprodukcyjnym (60/65 lat i więcej) 18,05% (15398 osób);
w 2013 r. ludność w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) – 15 597 osób – stanowiła 18,82% ogółu ludności. Udział ludności w wieku produkcyjnym
(18-59/64), wyniósł 62,70% (51840 osób), a udział populacji w wieku poprodukcyjnym (60/65 lat i więcej) 18,62% (14961 osób);
w 2012 r. ludność w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) – 15 850 osób – stanowiła 19,03% ogółu ludności. Udział ludności w wieku produkcyjnym
(18-59/64), wyniósł 63,56% (52926 osób), a udział populacji w wieku poprodukcyjnym (60/65 lat i więcej) 17,41% (14497 osób);
w 2011 r. ludność w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) – 16 006 osób – stanowiła 19,18% ogółu ludności. Udział ludności w wieku produkcyjnym
(18-59/64), wyniósł 64,02% (53431 osób), a udział populacji w wieku poprodukcyjnym (60/65 lat i więcej) 16,80% (14021 osób);
w 2010 r. ludność w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) – 16 372 osoby stanowiła 19,4 % ogółu ludności. Udział ludności w wieku produkcyjnym
(18-59/64 lata), 64,5% (54 531 osoby). Udział populacji w wieku poprodukcyjnym (60/65 lat i więcej) wyniósł 16,1% (13 634 osoby).
Saldo migracji za 2016 r. wyniosło -236.Wg danych Wydziału Spraw Obywatelskich w 2016 r. zameldowało się na pobyt stały z innej gminy 543 osoby,
a wymeldowało z pobytu stałego 728 osób, w tym 53 za granicę.
Dla porównania:
w 2014 r. zameldowało się na pobyt stały z innej gminy 611 osoby, a wymeldowało z pobytu stałego 1158 osób w tym 69 osoby za granicę;
w 2013 r. zameldowało się na pobyt stały z innej gminy 734 osoby, a wymeldowało z pobytu stałego 1198 osób w tym 72 osoby za granicę;
w 2012 r. zameldowało się na pobyt stały z innej gminy 664 osoby, a wymeldowało z pobytu stałego 1207 osób w tym 45 osoby za granicę;
w 2011 r. zameldowały się na pobyt stały z innej gminy 682 osoby , a wymeldowało z pobytu stałego 1326 osób, w tym 66 osoby za granicę;
w 2010 r. zameldowały się na pobyt stały z innej gminy 672 osoby, a wymeldowało z pobytu stałego 1348 osób w tym 43 osoby za granicę).
Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich
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Na stan i strukturę ludności decydujący wpływ mają zjawiska demograficzne, określane jako ruch naturalny. Zalicza się do nich małżeństwa, rozwody i separacje,
a także przede wszystkim - urodzenia i zgony.

I.1 Demografia

Akty zarejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego w 2016 r przedstawiają się
następująco:
Akty urodzenia – 3 524
Akty małżeństwa – 565
Akty zgonu – 1 361
Rozwody odnotowane w aktach małżeństw sporządzonych w tut USC w 2016 r. - 133
------------------------Wg danych GUS w 2016 r. :
Urodzenia na 1000 mieszkańców – 11,64
Małżeństwa na 1000 mieszkańców – 5,31
Zgony na 1000 mieszkańców – 8,82
Rozwody na 1000 mieszkańców – 1,6

I.1.2 Struktura
demograficzna

Komentarz

Płeć osób zmarłych w Nowym Sączu wg GUS w 2016 roku:
Męska – 408
Żeńska – 333
Ogółem w 2016 r. odnotowano wg danych z GUS 741 zgonów.
Akty zarejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego dotyczą również osób nie
zameldowanych na pobyt stały na terenie Miasta Nowego Sącza, ponieważ
rejestracji stanu cywilnego dokonuje się w USC wg właściwości miejscowej tj. miejsca
urodzenia, zawarcia związku małżeńskiego, zgonu.

Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl
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Dla porównania:
w 2015 r. urodziło się 797 dzieci; w 2014 r. - 844 dzieci; w 2013 r. - 855 dzieci; w 2012 r. - 675 dzieci, w 2011 r. - 856 dzieci; w 2010 r. - 1017.
W 2015r. zmarło 701 osób; w 2014 r. zmarły 704 osoby; w 2013 r. - 771 osób; w 2012 r. - 714 osób, w 2011 r. - 629 osób; w 2010 r. - 660.
W 2015 r. liczba zawartych małżeństw wyniosła 467, w 2014 r. wyniosła 819; w 2013 r. - 714; w 2012 r. - 786, w 2011 r. – 735; w 2010 r. - 90.
W 2015 r. orzeczono 142 rozwody; w 2014 r. – 200 rozwodów, w 2013 r. -165, w 2012 r. - 211 rozwodów, w 2011 r. - 174 rozwody; w 2010 r. - 209.
UWAGA: Wszystkie powyższe zdarzenia rejestrowane były w ewidencji ludności dla mieszkańców zameldowanych w Nowym Sączu, ich przywoływane liczby różnią się
od liczb Urzędu Stanu Cywilnego. Akty zarejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego dotyczą również osób nie zameldowanych na pobyt stały na terenie Miasta
Nowego Sącza, albowiem rejestracja stanu cywilnego dokonuje się w USC wg właściwości miejscowej tj. miejsca urodzenia, zawarcia związku małżeńskiego, zgonu.
Wg Urzędu Statystycznego w Krakowie współczynnik przyrostu naturalnego ludności wg miejsca zamieszkania dla m. Nowego Sącza w 2016 r. wyniósł +2,8 ‰,
natomiast w 2015 r. plasował się na poziomie +1,6 ‰ , a w 2014 r. +1,7 ‰.
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I.2 Aktywność gospodarcza

Wydział Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Podmiot:

I.2.1. Podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON1
W Nowym Sączu na koniec grudnia 2016 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 9 750 podmiotów gospodarki narodowej, co oznacza wzrost liczby podmiotów w stosunku
do 2015 roku o 68, a w odniesieniu do 2014 r. wzrost o 194. W Nowym Sączu dominują podmioty sektora prywatnego, skupia on 9 472 podmioty, tj. 97,1% ogólnej ich liczby.
W 2016 roku najwięcej firm (69,8%) stanowiło własność osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Znaczną grupę wśród podmiotów gospodarczych stanowiły
również spółki cywilne (8,3%). W przedstawianym okresie w Nowym Sączu funkcjonowało 989 spółek handlowych (o 47 więcej niż w roku poprzednim), w tym 80 spółek z
udziałem kapitału zagranicznego.
W strukturze firm według przewidywanej liczby pracujących zgłoszonej do rejestru REGON obserwowana jest wyraźna dominacja mikroprzedsiębiorstw, tj. firm najmniejszych,
zatrudniających mniej niż 10 pracowników. Według danych GUS w 2016 r. 94,8% spośród nowosądeckich firm stanowili mikroprzedsiębiorcy, podczas gdy udział firm o liczbie
pracujących 10-49 osób wyniósł 3,9%, a jednostek średnich i dużych (50 osób i więcej) - 1,3%. W porównaniu ze stanem w końcu 2016 r. odnotowano wzrost liczby
najmniejszych przedsiębiorstw – o 71 podmiotów.
W Nowym Sączu zaznacza się bardzo duży stopień specjalizacji firm w działalności handlowej. Rozpatrując łączną liczbę zarejestrowanych podmiotów dominowały następujące
sekcje PKD: handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 2 385 podmiotów (24,5% ich ogółu), działalność profesjonalna, naukowa i
techniczna – 1 159 (11,9%), budownictwo – 1 037 (10,6%), przetwórstwo przemysłowe – 762 (7,8%), transport i gospodarka magazynowa – 559 (5,7%).
W 2016 r. wykazano dodatni bilans pomiędzy podmiotami nowo zarejestrowanymi, a wyrejestrowanymi w systemie REGON. W badanym okresie wpisano do rejestru 812 nowych
podmiotów, tj. o 35 podmiotów mniej niż w roku 2015. W ciągu omawianego roku wyrejestrowano z rejestru 734 podmioty, tj. o 12 więcej niż rok wcześniej.
Tabela I.2.1.1. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg wybranych form organizacyjno – prawnych
(stan na 31.XII)
FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA

2015
9 682

2016
9 750

Wskaźnik zmian 2016/2015
100,7

Spółki handlowe

864

942

989

105,0

Spółki cywilne

813

814

813

99,9

6 786

6 812

6 807

99,9

Ogółem, w tym m.in.

Osoby fizyczne prowadzące działalność

1

Liczba podmiotów
2014
9 556

Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, Wydziału Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych UMNS
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Wykres I.2.1.1.

Źródło: opracowanie Wydział Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych UMNS na podstawie danych z GUS

Tabela I.2.1.2. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg przewidywanej liczby
pracujących (stan na 31.XII)
Liczba podmiotów
LICZBA PRACUJĄCYCH
2014
2015
2016
Wskaźnik zmian 2016/2015
Ogółem

9 556

9 682

9 750

100,7

9 i mniej

9 038

9 170

9 241

100,8

10 – 49

388

384

379

98,7

50 – 249

116

115

116

100,9

14

13

14

107,7

250 i więcej

Źródło: opracowanie Wydział Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych UMNS na podstawie danych z GUS
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Tabela I.2.1.3. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg wybranych sekcji PKD (stan na 31.XII)
Liczba podmiotów
SEKCJA PKD
2014

2015

2016

Wskaźnik
zmian
2016/2015

Przetwórstwo przemysłowe

761

763

762

99,9

Budownictwo

977

995

1 037

104,2

2 442

2 422

2 385

98,5

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

236

226

232

102,7

Transport i gospodarka magazynowa

564

568

559

98,4

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

371

378

366

96,8

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

379

387

385

99,5

1 107

1 128

1 159

102,7

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Źródło: opracowanie Wydział Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych UMNS na podstawie danych z GUS

Tabela I.2.1.4. Podmioty gospodarki narodowej nowo zarejestrowane i wyrejestrowane w rejestrze REGON
PODMIOTY GOSPODARCZE

Liczba podmiotów
2014

2015

2016

Wskaźnik zmian 2016/2015

Nowo zarejestrowane

917

847

812

95,9

Wyrejestrowane

867

722

734

101,7

Źródło: opracowanie Wydział Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych na podstawie danych z GUS

Na terenie Nowego Sącza działają firmy, których marka rozpoznawalna jest na rynku polskim i międzynarodowym. Prowadzą one działalność gospodarczą w różnych dziedzinach
np.: nowych technologii (Comp S.A., NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży, IBCS Poland Sp. z o.o.), produkcji i modernizacji taboru szynowego (NEWAG S.A.), produkcji
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wyrobów z węgla i grafitu (SGL Carbon Polska S.A.), produkcji kompleksowych systemów odstawy urobku węgla dla kompleksów ścianowych (FAMUR S.A. Systemy Ścianowe
Nowomag Oddział w Nowym Sączu), produkcji oświetlenia zewnętrznego (NORLYS Sp. z o.o.), produkcji wiązek elektrycznych i elektrotechnicznych (PPHU LIGWAN Sp. j.),
produkcji zadrukowanych opakowań miękkich w technice fleksograficznej (FLEXERGIS Sp. z o.o.), transportu i spedycji (ZET Transport Sp. z o.o., OLMA Sp. j.), budownictwa
(Fakro Sp. z o.o., Fabryka Okien DAKO Sp. z o.o., WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A., Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A., PPHU ERBET Sp. z o.o., PPH BUDMEX Sp. z
o.o., ZBM GRIMBUD Sp. z o.o., PPHU CENTRUM Sp. z o.o.), produkcji spożywczej (Przetwórnia Owoców i Warzyw PROSPONA Sp. z o.o., P.P.L. KORAL Józef Koral Sp.j., HUZAR
Sp. z o.o.), produkcji i przetwórstwa wyrobów z kurczaka (Konspol Holding Sp. z o.o.).
Źródło: Wydział Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Tabela I.2.1.5. Podmioty gospodarki narodowej wyrejestrowane z rejestru REGON
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Podmioty wyrejestrowane wg grup sekcji PKD 2007
ogółem

635

972

787

726

867

722

734

0

7

0

2

0

0

1

przemysł i budownictwo

136

210

176

160

213

177

177

pozostała działalność

499

755

611

564

654

545

556

635

972

787

726

867

722

734

sektor publiczny - ogółem

2

0

1

4

3

3

3

sektor publiczny – państwowe i samorządowe jednostki prawa

0

0

1

3

3

3

3

1

0

0

0

0

0

0

sektor prywatny - ogółem

633

972

786

722

864

718

731

sektor prywatny – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

602

924

738

683

801

671

680

sektor prywatny – spółki handlowe

2

15

14

7

10

8

14

sektor prywatny – spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego

1

1

1

0

0

1

1

sektor prywatny - spółdzielnie

1

1

1

1

0

0

0

sektor prywatny - fundacje

0

1

0

1

1

0

1

sektor prywatny – stowarzyszenia i organizacje

1

4

3

2

2

2

0

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

Podmioty wyrejestrowane wg sektorów własnościowych
podmioty gospodarki narodowej ogółem

budżetowego
sektor publiczny – przedsiębiorstwa państwowe

Źródło: opracowanie Urząd Miasta Nowego Sącza na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS
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Tabela I.2.1.6. Nowo zarejestrowane w rejestrze REGON podmioty gospodarki narodowej
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Podmioty nowo zarejestrowane wg grup sekcji PKD 2007
ogółem

1093

949

974

800

917

847

812

5

0

0

1

4

2

1

przemysł i budownictwo

240

194

187

167

213

191

217

pozostała działalność

848

755

787

632

700

654

594

1093

949

974

800

917

847

812

spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego ogółem

4

0

1

4

1

0

0

sektor publiczny - ogółem

1

4

4

0

2

4

2

sektor publiczny – państwowe i samorządowe jednostki prawa

0

4

3

0

1

1

1

0

0

0

0

1

0

0

1092

945

970

800

910

765

742

991

830

742

658

745

695

672

43

49

56

72

83

14

1

sektor prywatny – spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego

4

0

1

4

1

0

0

sektor prywatny - spółdzielnie

0

1

0

0

0

0

0

4

4

5

9

11

5

4

11

9

12

8

15

22

18

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

Podmioty nowo zarejestrowane wg sektorów własnościowych
podmioty gospodarki narodowej ogółem

budżetowego
sektor publiczny – spółki handlowe
sektor prywatny - ogółem
sektor prywatny – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
sektor prywatny – spółki handlowe

sektor prywatny - fundacje
sektor prywatny – stowarzyszenia i organizacje społeczne

Źródło: opracowanie Urząd Miasta Nowego Sącza na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS
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I.2.2. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Od 01.07.2011 r. ewidencja działalności gospodarczej prowadzona jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEIDG). Od tego czasu osoby fizyczne mogą dokonać wpisu do CEIDG za pośrednictwem dowolnego urzędu gminy lub samodzielnie przez
Internet. Tabela poniżej przedstawia rodzaj oraz ilość wpisów dokonanych w 2016 roku za pośrednictwem Wydziału Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych
Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Tabela I.2.2.1. Ilość dokonanych wpisów
Rodzaj wpisu:

do CEIDG za pośrednictwem UMNS

Nowe wpisy

778
w tym: 4 firmy prowadzone przez cudzoziemców
(1 firma obywatela Ukrainy, 1 firma obywatela Chorwacji,
2 firmy obywateli Włoch)

Wykreślenia

559

Zawieszenia prowadzonej działalności
gospodarczej
Wznowienia prowadzonej działalności
gospodarczej
Zmiana danych we wpisie

836
542
2 057

Źródło: opracowanie Wydział Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych UMNS na podstawie danych z CEIDG
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I.3 Rynek pracy2
I.3.1. Aktywność zawodowa (UWAGA! Dostępne dane za 2015 r.)
Liczba pracujących w Nowym Sączu na koniec 2015 roku wynosiła 31 758 osób, tj. o 668 osób więcej niż w 2014 roku. W tej grupie osób mężczyźni stanowią 52,8%
ogółu pracujących (16 780 osób), a kobiety 47,2% (14 978 osób). Odsetek pracujących kobiet zwiększył się o 1,0 pkt proc. w skali roku, natomiast odsetek
pracujących mężczyzn odpowiednio spadł o 1,0 pkt proc.
Tabela I.3.1.1. Aktywność ekonomiczna ludności w m. Nowy Sącz NSP 2011
NSP 2011 – AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI
aktywni ekonomicznie wg płci
ogółem
ogółem
aktywni zawodowo ogółem
aktywni zawodowo pracujący
aktywni zawodowo bezrobotni
bierni zawodowo
nieustalony status na rynku pracy
współczynnik aktywności zawodowej
wskaźnik zatrudnienia
mężczyźni
ogółem
aktywni zawodowo ogółem
aktywni zawodowo pracujący
aktywni zawodowo bezrobotni
bierni zawodowo
nieustalony status na rynku pracy
współczynnik aktywności zawodowej
wskaźnik zatrudnienia
kobiety
ogółem
aktywni zawodowo ogółem
aktywni zawodowo pracujący
aktywni zawodowo bezrobotni
bierni zawodowo
nieustalony status na rynku pracy
współczynnik aktywności zawodowej
2

osoba
osoba
osoba
osoba
osoba
osoba
osoba
osoba

70 891
35 984
30 802
5 182
30 231
4 676
54,3
46,5

osoba
osoba
osoba
osoba
osoba
osoba
osoba
osoba

33 477
18 973
16 348
2 625
12 187
2 317
60,9
52,5

osoba
osoba
osoba
osoba
osoba
osoba
osoba

37 414
17 011
14 454
2 557
18 044
2 359
48,5

Według faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności, bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie.
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wskaźnik zatrudnienia

osoba

41,2

Źródło: opracowanie Urząd Miasta Nowego Sącza na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS

Tabela I.3.1.2. Pracujący w Nowym Sączu wg innej klasyfikacji niż PKD
ogółem

mężczyźni

kobiety

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

[osoba]

[osoba]

[osoba]

[osoba]

[osoba]

[osoba]

[osoba]

[osoba]

[osoba]

[osoba]

[osoba]

[osoba]

[osoba]

[osoba]

[osoba]

[osoba]

[osoba]

[osoba]

[osoba]

[osoba]

[osoba]

30 158

30 304

30 336

31 094

31 090

31 758

32 960

16 269
16 452
16 290
16 582
16 711
16 780
17 565
Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny

13 889

13 852

14 046

14 512

14 379

14 978

15 395

I.3.2 Struktura bezrobocia
Wykres I.3.2.1.

Stopa bezrobocia rejestrowanego wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
12
10
8
6
4

10,5
8,3

9,1

6,7

6,3

2
0
Miasto Nowy Sącz
Województwo Małopolskie
Podregion Nowosądecki

Polska
Powiat Nowosądecki

Źródło: Sądecki Urząd Pracy
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W Nowym Sączu stopa bezrobocia na dzień 31.12.2016 r. wyniosła 6,3%, była więc niższa od średniej krajowej (8,3%) i w skali roku obniżyła się
o 1,4 pkt proc. Stopa bezrobocia w Nowym Sączu kształtowała się również na niższym poziomie niż w Małopolsce – 6,7%, powiecie nowosądeckim – 10,5%, czy
podregionie nowosądeckim – 9,1%.
Liczba bezrobotnych w Nowym Sączu wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wynosiła 2 877 osób i w porównaniu z grudniem 2015 r. spadła o 586 osób. Spadek
liczby bezrobotnych odnotowany w 2016 roku był wynikiem większej liczby wyłączeń z rejestru bezrobotnych w omawianym okresie niż liczby dokonywanych
rejestracji. W 2016 roku w Sądeckim Urzędzie Pracy zarejestrowano ogółem 5 053 osób bezrobotnych, a wyłączono z ewidencji 5 639 osób.
W 2016 roku zarejestrowało się 5 053 osób, czyli o 485 osób mniej niż 2015 r. W tej grupie było 2 412 kobiet, które stanowiły 47,7% ogółu rejestrujących się.
Najwięcej osób zarejestrowało się w styczniu (608 osób), z uwagi na zgłaszanie się osób, które zakończyły pracę z upływem roku, a najmniej w grudniu (327 osób)
oraz czerwcu (359 osób). Większość rejestrujących się w 2016 roku stanowiły osoby poprzednio pracujące (87,2%), ale nadal wysoki udział, bo 12,8%, stanowiły
osoby dotychczas niepracujące. Należy zauważyć, że wysoki udział w strukturze osób, które zarejestrowały się w omawianym okresie zajmują osoby do 30. roku życia
(45%) oraz długotrwale bezrobotni (30,2%).
Wykres I.3.2.2.

Źródło: Sądecki Urząd Pracy
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Charakterystyczne cechy bezrobocia na rynku pracy w Nowym Sączu w 2015 i 2016 roku:




w 2016 r. roku nastąpił znaczny spadek stopy bezrobocia w mieście Nowy Sącz – do poziomu 6,3% (wg stanu na dzień 31.12.2016 r.), w stosunku do stopy
bezrobocia na 31.12.2015 r. o 1,4 p.p.
w 2015 r. wzrosła liczba podmiotów gospodarczych,
pomimo znacznego spadku bezrobocia w trakcie 2016 r. utrzymuje się bardzo wysoki udział osób długotrwale bezrobotnych oraz osób w wieku powyżej 50
roku życia w strukturze osób zarejestrowanych w SUP – według stanu na dzień 31.12.2016 r. długotrwale bezrobotni stanowili ponad połowę
zarejestrowanych (52,5%), a osoby w wieku powyżej 50 lat ponad ¼ bezrobotnych (27,4%).

Tabela I.3.2.1. Podstawowe stany i struktury bezrobotnych na dzień 31.12.2016 r.
Bezrobotni rejestrujący się
w 2016 roku

Wyszczególnienie
Ogółem
z tego
osoby

poprzednio pracujące
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu
pracy
dotychczas niepracujące

do 30. roku życia

Razem

%

5 053

100,0

4 405

87,2

238

4,7

648

12,8

Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy
2 275

45,0

w tym do 25. roku życia

1 231

24,3

długotrwale bezrobotni

1 525

30,2

powyżej 50. roku życia

829

16,4

posiadające co najmniej jedno dziecko do 6. roku życia lub
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do
18. roku życia
niepełnosprawni

930

18,4

363

7,2

Źródło: Sądecki Urząd Pracy
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Tabela I.3.2.2. Struktura osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Stan na 31.12.2015 r.
Kategoria

Do 30. roku życia

Liczba bezrobotnych

Stan na 31.12.2016 r.

ogółem

kobiety

% udział
w ogólnej liczbie
bezrobot.

Liczba bezrobotnych
ogółem

kobiety

% udział
w ogólnej liczbie
bezrobot.

1 050

561

30,3%

761

457

26,5 %

w tym do 25. roku życia

463

251

13,4%

306

169

10,6 %

Długotrwale bezrobotne

1 816

1057

52,4%

1 510

904

52,5 %

Powyżej 50. roku życia

902

412

26,0%

788

322

27,4 %

19

13

0,5%

0

0

0%

698

536

20,2%

640

517

22,2 %

4

4

0,1%

5

3

0,2 %

295

155

8,5%

243

119

8,4 %

Korzystające ze świadczeń opieki
społecznej
Posiadające co najmniej jedno dziecko
do 6. roku życia
Posiadające przynajmniej jedno
dziecko niepełnosprawne
do 18. roku życia
Niepełnosprawni

W strukturze osób zarejestrowanych w 2016 roku nadal utrzymuje się wysoki udział osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
(w rozumieniu art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia). Charakterystycznym jest również to, że znaczna część osób należy do kilku kategorii równocześnie, np. oprócz
tego, że jest osobą powyżej 50 roku życia to jednocześnie jest osobą długotrwale bezrobotną, niepełnosprawną czy korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej.
Najliczniejszą grupę osób w strukturze bezrobotnych stanowią osoby długotrwale bezrobotne. Ich udział wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wynosił 52,5%
i uległ nieznacznemu zwiększeniu (o 0,1 pkt proc.) w stosunku do poprzedniego roku przy jednoczesnym spadku liczby osób o 306. Spadek liczby osób w tej kategorii
jest bardzo istotny, z uwagi na to, że długotrwałe bezrobocie jest zjawiskiem bardzo negatywnym, stwarza bowiem zagrożenie wykluczenia społecznego, zmniejsza
szanse na znalezienie pracy, a tym samym powoduje degradację materialną i społeczną jednostki oraz jej rodziny. Osoby długo pozostające bez pracy w wielu
przypadkach stają się także klientami pomocy społecznej.
W stosunku do poprzedniego roku w strukturze bezrobotnych nastąpił spadek osób powyżej 50 roku życia (o 114 osób) przy jednoczesnym wzroście ich udziału
(o 1,4 pkt proc.). Taka tendencja utrzymuje się już od dłuższego czasu. Równocześnie odnotowano spadek udziału osób do 30 roku życia o 3,8 pkt proc., (tj. o 289
osób) oraz osób niepełnosprawnych o 0,1 pkt proc. – 52 osoby. Aktualnie, co 12 osoba bezrobotna legitymuje się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
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W porównaniu z rokiem ubiegłym odnotowano spadek o 58 osób liczby bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia przy
jednoczesnym wzroście ich udziału w ogólnej liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w SUP o 2 pkt proc.
Grupą osób, która znajduje się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na lokalnym rynku pracy są osoby z rodzin, w których więcej niż jedna osoba jest
bezrobotna. Grupa ta, mimo, iż nie została wyszczególniona w ustawie o promocji zatrudnienia jest od wielu lat na bieżąco monitorowana przez Sądecki Urząd
Pracy.
Bezrobociem rodzinnym wg stanu na 31.12.2016 r. objęte były 532 osoby z 242 rodzin, czyli 18,5% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych
w Sądeckim Urzędzie Pracy. W stosunku do stanu z końca 2015 r. nastąpił spadek o 270 osób (124 rodziny). Udział osób należących do grupy bezrobocia
rodzinnego w ogólnej liczbie osób bezrobotnych spadł w 2016 r. o 4,6 pkt proc.
Wskaźnik płynności rynku pracy określa procentowy stosunek liczby bezrobotnych podejmujących pracę do liczby zarejestrowanych w miesiącu sprawozdawczym.
Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się wskaźnika płynności rynku pracy w ostatnich czterech latach.
Wykres I.3.2.3.Wskaźnik płynności rynku pracy

90
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81,3

82,8
75,6

80
80,2
70
67,2

68,9
68,9

60

69,7

71,6

71,1

68,1

57,3
62,8

50,8

56,3

50

43,9

40

32,8
Źródło: Sądecki Urząd Pracy
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I.4. Stan środowiska naturalnego

Podmiot:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie – Delegatura w Nowym Sączu

I.4. Stan środowiska naturalnego
I.4.1. Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych.
W układzie hydrograficznym obszar Miasta Nowego Sącza obejmuje zlewnię rzeki Dunajec i jej dopływów. Wody Dunajca są zarówno źródłem wody pitnej jak i odbiornikiem
ścieków. Charakter zlewni sprawia, że głównymi źródłami zanieczyszczeń wód Dunajca są, odprowadzane sieciami kanalizacji lub w sposób niezorganizowany, ścieki
bytowo-gospodarcze i komunalne, ścieki przemysłowe i spływy obszarowe. W 2015 roku z terenu miasta Nowego Sącza odprowadzono ogółem 8,21 mln m3 ścieków, z czego
8,03 mln m3 to ścieki komunalne, 0,18 mln m3 to ścieki przemysłowe. ( Źródło danych: rodzaje i ilości zrzuconych ścieków uzyskano z wykazów zawierających informacje i dane o zakresie
korzystania ze środowiska za rok 2016 ).
W 2016r. badaniami objęte były jednolite części wód znajdujące się na terenie miasta Nowy Sącz:
- Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów, PLRW20001521439 – reprezentatywny punkt pomiarowy zlokalizowany w m Kurów, będący jednocześnie punktem
monitorowania obszaru chronionego wrażliwego na eutrofizację wywołaną zanieczyszc zeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych oraz obszaru specjalnej ochrony
”Środkowy Dunajec wraz z dopływami) siedlisk (PLH120088). Ponadto jcwp przeznaczona jest do poboru wód przeznaczonych do spożycia – badania prowadzone były w punkcie
pomiarowo-kontrolnym Świniarsko.
Stan wód zły ze względu na przekroczenia wartości wskaźników biologicznych – III klasa umiarkowany potencjał biologiczny we wskaźniku „makrofitowy indeks rzeczny”,
stwierdzono eutrofizację, niespełnione wymagania dobrego stanu dla obszaru Natura 2000 „Środkowy Dunajec z dopływami”
- Łubinka, PLRW200012214349 - reprezentatywny punkt pomiarowy zlokalizowany w Nowym Sączu, w odcinku ujściowym do Dunajca.
Stan wód zły ze względu na przekroczenia wartości wskaźników biologicznych – III klasa umiarkowany potencjał biologiczny we wskaźniku fitobentos

Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016r w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla
substancji priorytetowych (Dz.U. z 2016. poz. 1187).
Ocena jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (obszary chronione).
Według oceny wykonanej w 2016 roku jakość wód Dunajca w ppk Świniarsko w zakresie wskaźników fizykochemicznych odpowiadała Kategorii A2, bakteriologicznych
Kategorii A3. Wody Dunajca w badanym ppk spełniają wymagania dla obszarów chronionych będących jednolitymi częściami wód, przeznaczonymi do poboru wody na potrzeby
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.
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Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w
wodę przeznaczoną do spożycia. (Dz.U. z 2002 nr 2014r. poz. 1728)
I.4.2. Ocena jakości powietrza atmosferycznego
Strefa małopolska, do której należy miasto Nowy Sącz w 2016 roku pod kątem ochrony zdrowia ludzi została zakwalifikowana do klasy C3. Przekroczenia dotyczyły wskaźników:
pył zawieszony PM10 (zarówno poziom średnioroczny, jak i 24-godzinny), pył zawieszony PM2,5 (poziom średnioroczny) oraz benzo(α)piren (poziom średnioroczny). Stężenia
pozostałych sklasyfikowanych wskaźników nie przekraczały wartości dopuszczalnych ani docelowych (klasa A1).

Tabela. I.4.2.1. Klasyfikacja strefy z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia
Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy
Nazwa strefy
strefa
małopolska

Kod strefy

PL1203

SO2

NO2

PM10

Pb

C6H6

CO

O3

As

Cd

Ni

BaP

PM2,5

A

A

C

A

A

A

A

A

A

A

C

C

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

Na terenie Nowego Sącza w 2016 roku wystąpiły przekroczenia stężenia średniorocznego pyłu PM2,5 którego wartość wyniosła 31,8 µg/m3 (wartość dopuszczalna wynosi
25 µg/m3).
W przypadku pyłu PM10 w 2016 roku przekroczenie stężeń 24–godzinnych wystąpiło: 82 razy (lokalizacja stacji pomiarowej przy ul. Nadbrzeżnej) przy czym dopuszczalna
ilość dni z przekroczeniami wynosi 35 w ciągu roku. Wartość średnioroczna pyłu zawieszonego PM10 w 2016 r. wynosiła 40,7 µg/m3, co stanowi 101,75 % wartości
dopuszczalnej, która wynosi 40 µg/m3.
W roku 2016 wystąpiło również przekroczenie docelowego średniorocznego poziomu benzo(α)pirenu. Obliczona średnia roczna wartość benzo(α)pirenu zmierzonego w Nowym
Sączu wyniosła 9,7 ng/m3 przy docelowej wartości wynoszącej 1 ng/m3.
I.4.3. Ocena stanu klimatu akustycznego
Badania hałasu komunikacyjnego przeprowadzone w 2016 roku w punkcie pomiarowym zlokalizowanym na terenie miasta Nowy Sącz przy ulicy Nowochruślickiej nie wykazały
przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu drogowego. Badania dotyczyły wskaźników długookresowych (LDWN średni poziom dzienno – wieczorno – nocny oraz LN
średni poziom nocny). Średnia wartość poziomu dźwięku LDWN wyniosła 65,7 dB (przy wartości dopuszczalnej 68 dB), natomiast dla pory nocy tj. godz. 22.00-6.00 57,7 dB
(przy wartości dopuszczalnej 59 dB).

3

Klasa A – poziom nie przekraczający wartości dopuszczalnej; Klasa B – poziom powyżej wartości dopuszczalnej lecz nie przekraczający wartości dopuszczalnej powiększonej o margines
tolerancji, wymagane działania - określenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych; Klasa C – poziom powyżej wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji i
poziomów docelowych; wymagane działania: określenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych oraz wartości dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji i opracowanie
programu ochrony powietrza POP.
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Badania hałasu komunikacyjnego przeprowadzone w 2016 roku w punkcie pomiarowym zlokalizowanym na terenie miasta Nowy Sącz przy ulicy Jagiellońskiej wykazały
przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu drogowego. Badania dotyczyły wskaźników krótkookresowych (LAeqD średni poziom dzienny oraz LAeqN średni poziom
nocny). Średnia wartość poziomu dźwięku dla pory dnia tj. 6.00-22.00 wyniosła 67,8 dB (przy wartości dopuszczalnej 65 dB), natomiast dla pory nocy tj. godz. 22.00-6.00
58,5 dB (przy wartości dopuszczalnej 56 dB).
I.4.4. Ocena poziomów pól elektromagnetycznych
Badania poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzone na terenie miasta Nowego Sącza w roku 2016 wykazały, że w punktach pomiarowych, wartość składowej
elektrycznej Ep pól elektromagnetycznych kształtuje się znacznie poniżej wartości dopuszczalnej wynoszącej 7 V/m.
Badania prowadzono w punktach zlokalizowanych w Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej – wartość średnia 0,19 V/m; ul. Zabełecka – wartość średnia 0,11 V/m; ul. Bohaterów Orła
Białego – wartość średnia 0,12 V/m.
Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie – Delegatura w Nowym Sączu
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II.

OBSZARY, PROGRAMY KLUCZOWE I CELE GŁÓWNE PROGRAMÓW
OBSZAR ROZWOJU GOSPODARCZEGO „EDUKACJA I PRACA”

NOWY SĄCZ SILNY SWYMI MIESZKAŃCAMI
– program rozwoju kapitału ludzkiego

CEL GŁÓWNY

Przygotowanie do samodzielnego, aktywnego i obywatelskiego funkcjonowania w społeczeństwie oraz
propagowanie idei kształcenia przez całe życie.

NOWY SĄCZ MIASTEM KONKURENCYJNEJ i
INNOWACYJNEJ GOSPODARKI – program
rozwoju przedsiębiorczości

CEL GŁÓWNY

Nowy Sącz miastem ludzi przedsiębiorczych i konkurencyjnej gospodarki.

NOWY SĄCZ MIASTEM OBYWATELSKIM –
program na rzecz rozwoju integracji
społecznej i rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego

CEL GŁÓWNY

Wzmocnienie integracji społecznej, świadomości obywatelskiej i aktywności mieszkańców.

NOWY SĄCZ MIASTEM ZMIENIAJĄCYM SIĘ –
program rewitalizacji przestrzeni publicznej

CEL GŁÓWNY

Podniesienie jakości życia mieszkańców Nowego Sącza.

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO „RODZINA I ŚRODOWISKO”
NOWY SĄCZ MIASTEM ZDROWIA I OPIEKI –
program rozwoju profilaktyki zdrowotnej i
opieki społecznej

CEL GŁÓWNY

Polepszenie zdrowia fizycznego i psychicznego oraz podniesienie jakości życia mieszkańców.

NOWY SĄCZ MIASTEM W RUCHU – program
rozwoju rekreacji i sportu masowego

CEL GŁÓWNY

Wzrost satysfakcji mieszkańców Nowego Sącza w zakresie możliwości korzystania z szerokiej oferty
rekreacyjnej i sportowej.

CEL GŁÓWNY

Wzmocnienie i rozwój kapitału kulturowego Nowego Sącza.

CEL GŁÓWNY

Poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Nowym Sączu.

NOWY SĄCZ MIASTEM KULTURY I
ROZRYWKI – program rozwoju usług
kulturalnych
NOWY SĄCZ MIASTEM BEZPIECZNYM –
program poprawy stanu bezpieczeństwa
publicznego
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NOWY SĄCZ MIASTEM PRZYJAZNYM DLA
ŚRODOWISKA – program ochrony
środowiska

CEL GŁÓWNY

Ukształtowanie ładu przestrzennego i rozwój infrastruktury technicznej, służącej ochronie środowiska
naturalnego.

OBSZAR ROZWOJU FUNKCJONALNEGO „MIASTO I SUBREGION”
NOWY SĄCZ MIASTEM OTWARTYM –
program zwiększenia dostępności
terytorialnej Miasta i rozwoju wewnętrznego
systemu komunikacyjnego
NOWY SĄCZ MIASTEM CYFROWYM –
program wdrożenia elementów „miasta
inteligentnego” (smart city)
NOWY SĄCZ MIASTEM SILNEJ MARKI –
program promocji i współpracy terytorialnej

CEL GŁÓWNY

Zapewnienie możliwości rozwojowych dla Nowego Sącza poprzez jakościową zmianę poziomu
dostępności terytorialnej, sprawności komunikacyjnej i wzmocnienia jakości życia mieszkańców Miasta
i subregionu.

CEL GŁÓWNY

Rozwój miasta opartego o kompetencje cyfrowe mieszkańców oraz nowoczesne rozwiązania
technologiczne.

CEL GŁÓWNY

Wzmocnienie i rozwój funkcji Nowego Sącza jako lidera subregionalnego.
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III. PROGRAMY SEKTOROWE OBOWIĄZUJĄCE W 2016 r.
Uchwała nr XLVIII/585/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie: uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
miasta Nowego Sącza”.
Uchwała Nr XXVII/293/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 września 2016 r. w sprawie: uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Nowego Sącza na lata 20162022
Uchwała nr LXIV/607/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Nowego
Sącza
Uchwała nr XXVII/291/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Nowego Sącza na
lata 2016 - 2021.
Zarządzenie Nr 72/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie: ustanowienia Polityki Jakości Urzędu Miasta Nowego Sącza
Zarządzenie Nr 99/2016 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: ustanowienia Polityki Jakości Urzędu Miasta Nowego Sącza
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 25/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie: stosowania w Urzędzie Miasta Nowego Sącza SZJ zgodnego z wymaganiami
normy ISO 9001:2008
Uchwała Nr X/98/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Nowego Sącza
Uchwała Nr XVII/187/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2016 Nr XIX/214/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2015 r.
Uchwała Nr XXI/233/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego
Sącza na rok 2016
Uchwała Nr XX/195/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki „Sądeckie Wodociągi” Sp. z o.o. w Nowym Sączu na lata 2012 - 2016
Uchwała Nr XXVIII/311/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki "Sądeckie Wodociągi" Sp. z o.o. w Nowym Sączu na lata 2017 - 2021
Uchwała Nr LXIII/586/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: przyjęcia gminnego i powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla miasta Nowego Sącza na
lata 2014 – 2016 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2013 roku oraz perspektywą na lata 2017 – 2020.
Uchwała nr XXIII/253/2016 Rady Miasta z 19 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza na
lata 2016 - 2020
Uchwała Nr LXIX/652/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia w Nowym Sączu Programu Nowosądecka Karta Seniora z późn. zm.
Uchwała nr XIX/213/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.
Uchwała Nr XIII/122/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza.
Uchwała Nr XIV/137/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowego Sącza na lata 2015 - 2018
Uchwała nr XV/150/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z 15 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXVII/641/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie
przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach Programu poprawy jakości powietrza dla Nowego Sącza. Etap
I: program pilotażowy „KAWKA” - obszar I: dotacje dla osób fizycznych i innych podmiotów niebędących przedsiębiorcami.
Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa
obywateli i porządku publicznego dla Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego na lata 2015 - 2017” w zakresie dotyczącym Miasta Nowego Sącza”
Uchwała Nr XV/149/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Nowego Sącza”
Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015 2020 w Mieście Nowy Sącz”.
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Uchwała Nr XLVIII/470/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia w życie programu Nowosądecka Karta Rodziny z późn. zm.
Uchwała nr XXIV/267/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej dla Miasta Nowego Sącza na
lata 2016 - 2018"
Uchwała nr XXVII/293/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Nowego Sącza na lata 2016 2022
Uchwała nr XXIII/253/2016 Rady Miasta z 19 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza na
lata 2016 - 2020
Uchwała nr XXII/239/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie miasta Nowego Sącza w 2016 roku.
Uchwała Nr XXXIII/343/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 października 2016 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Nowego Sącza

IV.

DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH UNII EUROPEJSKIEJ I KRAJOWYCH W OBSZARACH CELÓW STRATEGII
ROZWOJU NOWEGO SĄCZA 2020+ -4

Wydział Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych – Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych

Tabela IV-1.Wykaz projektów realizowanych w 2016 r.
Cel Strategiczny
Program Kluczowy
Cel Szczegółowy
Działanie/Zadanie
CEL STRATEGICZNY I Nowy Sącz Miastem silnym swoimi
mieszkańcami
PK nr 1. Edukacja i praca
vi. upowszechnienie programów współpracy szkół i uczelni
wyższych
b. Wdrożenie szerokiego programu zajęć rozwijających
zainteresowania i uzdolnienia uczniów szkół sądeckich.
CEL STRATEGICZNY I Nowy Sącz Miastem silnym swoimi
mieszkańcami
4

Data złożenia
wniosku
aplikacyjnego

Data
podpisania
umowy
o dofinanso
wanie

5.11.2015

18.08.2016

25.01.2016

13.07.2016

Nazwa projektu

„Małopolska Chmura
Edukacyjna„
Partner projektu Miasto
Nowy Sącz
Lider projektu AGH w
Krakowie
„Małopolska Chmura
Edukacyjna w latach 2016-

Wartość
dofinansowania
w 2016 r.
(w zł)

Wartość projektu
(po wydatkach)
w 2016 r.
(w zł)

0,00 zł

0,00 zł

60 396,67 zł

47 824,06 zł

Źródło: Wydział Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych – Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych
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PK nr 1. Edukacja i praca
vi. upowszechnienie programów współpracy szkół i uczelni
wyższych
b. Wdrożenie szerokiego programu zajęć rozwijających
zainteresowania i uzdolnienia uczniów szkół sądeckich.
CEL STRATEGICZNY II Rodzina i środowisko
PK nr 6. Nowy Sącz miastem w ruchu
i. wzbogacenie oferty rekreacyjnej i sportowej dla mieszkańców
Nowego Sącza
d. Utworzenie mini – boisk na osiedlach wraz z placami zabaw i
siłowniami zewnętrznymi.
CEL STRATEGICZNY II Rodzina i środowisko
PK nr 6. Nowy Sącz miastem w ruchu
i. wzbogacenie oferty rekreacyjnej i sportowej dla mieszkańców
Nowego Sącza
d. Utworzenie mini – boisk na osiedlach wraz z placami zabaw i
siłowniami zewnętrznymi.
CEL STRATEGICZNY II Rodzina i środowisko
PK nr 9. Nowy Sącz miastem przyjaznym dla środowiska
i. ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta
a. Wdrożenie kompleksowego programu ograniczenia niskiej emisji
we współpracy z innymi gminami Kotliny Sądeckiej.
f. Kompleksowy program edukacji ekologicznej ukierunkowany na
wzrost świadomości wszystkich grup społecznych.
CEL STRATEGICZNY II Rodzina i środowisko
PK 8. Nowy Sącz miastem bezpiecznym
iii. zapobieganie zagrożeniom i katastrofom oraz ich skutkom
b. Kontynuacja budowy zintegrowanego systemu zarządzania
bezpieczeństwem

2017 w Nowym Sączu kształcenie ogólne (I LO)”

30.05.2016

22.12.2016

„Budowa 4 boisk
wielofunkcyjnych i
modernizacja bieżni
lekkoatletycznej w Nowym
Sączu”

15.04.2016

23.11.2016

„Budowa boiska
wielofunkcyjnego przy ZSO
nr 1 w Nowym Sączu”

84 400,00 zł

255 925,06 zł

8.04.2013

13.10.2014

„Program poprawy jakości
powietrza dla Nowego
Sącza – I etap”

2 180 508,87zł

2 596 369,13 zł

0,00 zł

35 220,45 zł

2 564 505,54zł

4 022 988,11 zł

7.12.2015

03.10.2016

„System łączności i
zarządzania na terenie
Miasta Nowego Sącza”

SUMA

239 200,00 zł

1 087 649,41

Lista projektów złożonych do dofinansowania

Inne działania kluczowe
wskaźniki, opis, komentarz
dający pełniejszy obraz
aktywności w zakresie
realizacji celu
strategicznego:

1. „Małopolskie Talenty – Szkoła Podstawowa – Powiat Nowy Sącz” w ramach poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu: C. rozwój uzdolnień
oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, na kwotę:
207 880,28 PLN. Celem projektu jest wsparcie uczniów zdolnych poprzez realizację zajęć pozaszkolnych i podniesienie u uzdolnionych uczniów sądeckich szkół
podstawowych kompetencji przedmiotowych i ponadprzedmiotowych w obszarach: językowym (j. angielski), matematycznym i naukowo-technicznym, informatycznym,
przedsiębiorczości, umiejętności uczenia się oraz kompetencji społecznych. W ramach projektu przewidziane są dwie edycje zajęć: rok szkolny 2017/2018 oraz 2018/2019.
Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci uczniowie 18 szkół podstawowych (publicznych i niepublicznych) z terenu Miasta Nowego Sącza.
2. „Małopolskie Talenty – szkoła ponadgimnazjalna – Powiat Nowy Sącz” w ramach poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu: C. rozwój
uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,
na kwotę: 310 647,88 PLN. Celem głównym projektu jest podniesienie dostępności i jakości edukacyjnej skierowanej do uzdolnionej młodzieży z 20 Sądeckich szkół
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publicznych i niepublicznych, a także podniesienie u uczniów i uczennic kluczowych kompetencji przedmiotowych: matematycznych i naukowo-technicznych, językowych
(j. angielski), przedsiębiorczości oraz informatycznych (TIK) oraz kompetencji ponadprzedmiotowych: umiejętności uczenia się oraz kompetencji społecznych. W ramach
projektu przewidziane są dwie edycje zajęć: rok szkolny 2017/2018 oraz 2018/2019.
3.”Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w ramach działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, na kwotę 663 740,48 . Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach
zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji
dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.
4 Projekt „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, na terenie Miasta Nowego Sącza” w ramach poddziałania 4.3.2
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – spr, na kwotę 8 898 842,07 zł. Celem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna
budynków użyteczności publicznej obejmująca renowację infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji do środowiska.
Przeprowadzenie pełnego zakresu projektu pozwoli na wypełnienie wizji, celów i założeń zawartych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej miasta Nowego Sącza przyjętego
uchwałą Rady Miasta nr XV/149/2015 z dnia 15.09.2015r. Przedmiotem projektu jest modernizacja energetyczna następujących obiektów szkolnych Nowego Sącza:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, Gimnazjum nr 6, Szkoła Podstawowa nr 6 oraz Zespół Szkół Elektryczno –
Mechanicznych. Realizacja projektu wpłynie korzystnie na osiągnięcie oszczędności energetycznej w szkołach i przedszkolach, w których zostaną przeprowadzone prace.
Projekt przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej poprzez:

modernizację systemów c.o.,

poprawę stanu technicznego budynków,

efektywne zarządzanie infrastrukturą i jej rozwój ukierunkowany na rozwiązania niskoemisyjne,

przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych obiektów,

ograniczenie energii - zastosowanie indywidualnej regulacji temperatury w pomieszczeniach,

zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom budynków,

optymalizację wykorzystania energii w obiektach,

zmniejszenie kosztów ponoszonych przez administratorów obiektów,

ułatwienie korzystania z obiektów osobom z niepełnosprawnościami,

poprawę komfortu użytkowania infrastruktury szkolnej,
Projekt stanowi odpowiedź na założenia zawarte w Programie Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
5 „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego Podziałanie 10.1.3 Edukacja
w szkołach prowadzących kształcenie, na kwotę 2 710 551, 68 zł; w tym wartość dofinansowania: 2 575 024,09 zł. Projekt zakłada realizację:




zajęć wyrównawczych oraz rozwijających wykraczających poza podstawę programową kształcenia na poziomie szkoły podstawowej lub gimnazjalnej dla 675
uczniów: Szkoły Podstawowej nr 2; Szkoły Podstawowej nr 8; Szkoły Podstawowej nr 9; Szkoły Podstawowej nr 14; Szkoły Podstawowej nr 17; Szkoły
Podstawowej nr 20; Szkoły Podstawowej nr 15; Gimnazjum nr 10 oraz Gimnazjum nr 9 w Nowym Sączu w obszarze matematyki, przyrody oraz informatyki;
szkoleń oraz studiów podyplomowych dla 35 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 17 oraz Szkoły Podstawowej nr 20;
pomocy stypendialnej dla w sumie 400 uczniów 7 szkół podstawowych i 2 gimnazjów z terenu Miasta Nowego Sącza objętych projektem na zajęcia
pozaszkolne w celu wyrównywania dysproporcji edukacyjnych uczniów z gorszą sytuacją materialną w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku
pracy (w tym porozumiewania się w językach obcych) oraz właściwych postaw/ umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).

Realizacja działań pozwoli nabyć 540 uczniom i 30 nauczycielom uczestniczącym w projekcie kompetencje kluczowe z wybranych przez siebie obszarów tematycznych.
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6 „Zwiększenie potencjału szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego Podziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie, na
kwotę: 1 926 654,30 zł; w tym wartość dofinansowania: 1 830 321,58 zł. Projekt przewiduje realizację zajęć pozalekcyjnych z zakresu przedmiotów przyrodniczych i
matematyki oraz kompetencji informatycznych, wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK, wyposażenie pracowni w narzędzia nauczania przedmiotów
przyrodniczych, matematyki i informatyki, jak również pomoc stypendialną m.in. na rozwój umiejętności porozumiewania się w językach obcych dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych (ZS1-V LO, ZS2-IX LO, ZS3-VI LO, ZS3-Techn. 6, ZS4-Techn. 4, ZSE-III LO, ZSS-Techn. 8) w Nowym Sączu. Zajęcia dla uczniów prowadzone będą
przez nauczycieli ze szkół objętych wsparciem. Ponadto projekt zakłada rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli ww. szkół w zakresie wykorzystania
nowoczesnych narzędzi, TIK, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki do lipca 2019 r. Realizacja działań pozwoli 771 uczniom i 40 nauczycielom
uczestniczącym w projekcie podnieś kompetencje kluczowe z wybranych przez siebie obszarów tematycznych.
7. „Podniesienie atrakcyjności Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu poprzez rozszerzenie oferty kulturalnej” w ramach poddziałania 6.1.3 Rozwój
instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, na kwotę 765 505,49
zł. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do kultury poprzez rozszerzenie oferty programowej MOK. Dzięki wyposażeniu w wysokiej jakości sprzęt nagłośnieniowooświetleniowy wraz z pętlą indukcyjną nastąpi uatrakcyjnienie i zwiększenie potencjału oferty programowej o nowe formy działalności instytucji kultury dostępnej dla
zróżnicowanych grup odbiorców w tym zwłaszcza osób niepełnosprawnych niedosłyszących.
8. „Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – Etap II”. W 2016 r. złożono kartę projektu, która przeszła pomyślnie ocenę. W 2017r. złożono wniosek o
dofinansowanie. Wartość projektu – 2 801 342,50 PLN. Projekt zakłada wymianę 210 kotłów opalanych paliwem stałym na kotły gazowe, pompy ciepła, kotły na biomasę i
przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Źródło: Wydział Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych – Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych

Tabela IV - 2 Wykaz projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych (w tym pochodzące z UE,EOG,ZNMF, SIF itp.)
Spółki Komunalne
Nazwa jednostki
Nazwa projektu
Program, z którego zostały pozyskane
Kwota wydatkowanych
środki
środków zewnętrznych (PLN)
„Modernizacja i rozbudowa systemu
Program Operacyjny Infrastruktura
Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.
gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego
11 782 014,58 zł
i Środowisko
Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich”
„Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w
Program Operacyjny Infrastruktura
Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.
1 811 987,97 zł
Gminie Nowy Sącz i Stary Sącz”
i Środowisko
„Wyodrębnienie funduszu poręczeniowego
Małopolski Fundusz Poręczeń
Małopolski Regionalny Program
GALICJA dla przedsiębiorców z sektora MŚP
76 133,23 zł
Kredytowych Sp. z o.o.
Operacyjny na lata 2007-2013
poprzez jego dofinansowanie”
Sądecka Agencja Rozwoju
Podniesienie kwalifikacji zawodowych wśród
PO WER
7 623,75 zł
Regionalnego S.A.
nowosądeckich Romów
SUMA
13 677 759,53 zł
Źródło: Spółki jak w tabeli
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Tabela IV - 3 Wykaz projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych (w tym pochodzące z UE,EOG,ZNMF, SIF itp.)
Jednostki Organizacyjne
Nazwa jednostki
Nazwa projektu
Program, z którego zostały pozyskane
Kwota wydatkowanych
środki
środków zewnętrznych (PLN)
Nowosądecki Inkubator
„Mój szef to ja!”
Realizowany jest w ramach
29 515,90
Przedsiębiorczości.
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek
pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na
zakładanie działalności gospodarczej,
Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na
zakładanie działalności gospodarczej w
formie dotacji z Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Miasto Nowy Sącz, Miejski Ośrodek
Nowy produkt rekreacyjny dla zaspokojenia
Małopolski
Regionalny
Program
660 000,00
Sportu i Rekreacji
potrzeb społecznych w Nowym Sączu
Operacyjny, Działanie 6.1. Rozwój
(Refundacja części kosztów budowy Parku
Miast,
Schemat
B
Projekty
Sportów Miejskich przy ul. Piłsudskiego)
w zakresie rekreacji i sportu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
„Włącz się społecznie. Aktywizacja społecznoRegionalny Program Operacyjny
486 761,94
w Nowym Sączu – Miasto Nowy
zawodowa mieszkańców Miasta Nowego
Województwa Małopolskiego na lata
Sącz
Sącza”
2014-2020, 9 Oś Priorytetowa, Region
Spójny Społecznie, Działanie 9.1
Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1
Aktywna integracja
Sądecki Urząd Pracy w Nowym
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez
Program Operacyjny Wiedza Edukacja
Sączu
pracy w Mieście Nowym Sączu (I)”
Rozwój 2014-2020
249 185,51
Poddziałanie 1.1.2
Sądecki Urząd Pracy w Nowym
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez
Program Operacyjny Wiedza Edukacja
Sączu
pracy w Mieście Nowym Sączu (II)”
Rozwój 2014-2020
1 892 604,08
Poddziałanie 1.1.2
Sądecki Urząd Pracy w Nowym
„Aktywizacja osób w wieku
Regionalny Program Operacyjny
Sączu
30 lat i więcej pozostających bez pracy w
Województwa Małopolskiego
63 058,01
mieście Nowym Sączu (I)”
na lata 2014-2020
Działanie 8.1
Sądecki Urząd Pracy w Nowym
„Aktywizacja osób w wieku
Regionalny Program Operacyjny
Sączu
30 lat i więcej pozostających bez pracy w
Województwa Małopolskiego
1 509 424,69
mieście Nowym Sączu (II)”
na lata 2014-2020
Działanie 8.1
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Tabela IV - 3 Wykaz projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych (w tym pochodzące z UE,EOG,ZNMF, SIF itp.)
Jednostki Organizacyjne
SUMA
4 890 550,13 zł
Źródło: Jednostki jak w tabeli

Nazwa jednostki
Miasto Nowy Sącz
Miasto Nowy Sącz

Miasto Nowy Sącz

Miasto Nowy Sącz

Miasto Nowy Sącz

Miasto Nowy Sącz

Miasto Nowy Sącz

Miasto Nowy Sącz

Tabela IV – 4 Wykaz projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych krajowych
Nazwa projektu
Program, z którego zostały pozyskane
Kwota wydatkowanych
środki
środków zewnętrznych (PLN)
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Program „Aktywny Samorząd”
206 213,39
Niepełnosprawnych
Program „Wyrównywania różnic między
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
regionami III” – likwidacja barier
79 814,70
Niepełnosprawnych
transportowych
Świetlica integracyjna dla dzieci romskich i
Program integracji społeczności
56 499,68
polskich w budynku socjalnym przy ul. Jana
romskiej w Polsce na lata 2014-2020 –
Pawła II /40 w Nowym Sączu
dotacja celowa Wojewody
Małopolskiego
Świetlica integracyjna dla dzieci romskich i
Program integracji społeczności
40 000
polskich w budynku socjalnym przy ul.
romskiej w Polsce na lata 2014-2020 –
Nawojowskiej 43 w Nowym Sączu
dotacja celowa Wojewody
Małopolskiego
Zatrudnienie pielęgniarki środowiskowej dla
Program integracji społeczności
30 000
społeczności romskiej Nowego Sącza.
romskiej w Polsce na lata 2014-2020 Profilaktyka, szczepienia oraz zakup leków i
dotacja celowa Wojewody
materiałów medycznych
Małopolskiego
„Klub Integracji Międzypokoleniowej”
Dotacja celowa Wojewody
57 600
Małopolskiego. Wspieranie osób w
podeszłym wieku w integracji z
młodzieżą w ramach prowadzenia
ośrodka wsparcia – klubu
samopomocy.
Program zdrowotny dotyczący profilaktyki
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w
10 664,78
zakażeń pneumokokowych w Małopolsce
Krakowie
Program zdrowotny dotyczący
profilaktyki zakażeń pneumokokowych
w Małopolsce
Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie
Wojewódzki Fundusz Ochrony
11 719,00
miasta Nowego Sącza – II etap
Środowiska i Gospodarki Wodnej
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Tabela IV – 4 Wykaz projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych krajowych
- Likwidacja barszczu Sosnowskiego na
terenie miasta Nowego Sącza
Dofinansowanie zatrudnienia koordynatorów
Program asystent rodziny i koordynator
Miasto Nowy Sącz / Ośrodek
pieczy zastępczej
rodzinnej pieczy zastępczej na rok
Wsparcia i Terapii Rodzin
2016
„Zabawa i edukacja w zdrowej atmosferze”
Program priorytetowy Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Miasto Nowy Sącz
Gospodarki Wodnej w Krakowie pn.
EDUKACJA EKOLOGICZNA
Miejski Zarząd Dróg
Remont ul. Węgierskiej w Nowym Sączu na
z rezerwy subwencji ogólnej
odcinku od km 5+135 do km 5+633
Miejski Zarząd Dróg
Remont drogi gminnej ul. Leśnej
dotacja z budżetu państwa na
nr 293178K w m. Nowy Sącz
usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w km 0+750-1+250 wraz
z remontem przepustu
Miejski Zarząd Dróg
remont drogi powiatowej ul. Falkowskiej nr
dotacja z budżetu państwa na
1573K w m. Nowy Sącz w km 1+350-1+810
usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Miejski Zarząd Dróg
Remont drogi gminnej
dotacja z budżetu państwa na
ul. Zakładników nr 29340K w m. Nowy Sącz w
usuwanie skutków klęsk żywiołowych
km 0+550-0+650
Miejski Zarząd Dróg
Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. dotacja z budżetu państwa na
Osiedlowej nr 29323K w m. Nowy Sącz w km
usuwanie skutków klęsk żywiołowych
0+025
Miejski Zarząd Dróg
Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. dotacja z budżetu państwa na
Gorczańskiej nr 293100K w m. Nowy Sącz w
usuwanie skutków klęsk żywiołowych
km 0+115
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
„Asystent Rodziny i Koordynator rodzinnej
Rządowy Program Wspierania Rodziny i
w Nowym Sączu
pieczy zastępczej”
Systemu Pieczy Zastępczej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
„Nowosądecki system wsparcia osób w wieku
Dotacja celowa – Tworzenie systemu
w Nowym Sączu
60+ po przebytej hospitalizacji”
pomocy osobą w wieku 60+ po
przebytej hospitalizacji
Miejski Ośrodek Kultury
„XX Jesienny Festiwal Teatralny”
Program MKiDN „Wydarzenie
artystyczne /Teatr- taniec
Sądecka Biblioteka Publiczna im. J.
Rozwój Biblioteki Miejskiej jako
Środki finansowe MKiDN w ramach
Szujskiego
wielofunkcyjnego ośrodka informacji, wiedzy i
Narodowego Programu Rozwoju
kompetencji
Czytelnictwa
Sądecki Urząd Pracy w Nowym
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez
Program Operacyjny Wiedza Edukacja
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16 000,00 zł

683 609,00 zł
92 711,00 zł

106 230,00 zł
51 154,00 zł
126 205,79 zł
145 975,05 zł
99 000,00 zł
300 000,00 zł
40 000,00 zł
6 860,00 zł
21 992,54 zł
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Sączu
Sądecki Urząd Pracy w
Sączu
Sądecki Urząd Pracy w
Sączu
Sądecki Urząd Pracy w
Sączu
Sądecki Urząd Pracy w
Sączu
Sądecki Urząd Pracy w
Sączu
Sądecki Urząd Pracy w
Sączu
Sądecki Urząd Pracy w
Sączu
Sądecki Urząd Pracy w
Sączu

Tabela IV – 4 Wykaz projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych krajowych
pracy w Mieście Nowym Sączu (I)”
Rozwój 2014-2020
Poddziałanie 1.1.2
Nowym
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez
Program Operacyjny Wiedza Edukacja
pracy w Mieście Nowym Sączu (II)”
Rozwój 2014-2020
Poddziałanie 1.1.2
Nowym
„Aktywizacja osób w wieku
Regionalny Program Operacyjny
30 lat i więcej pozostających bez pracy w
Województwa Małopolskiego
mieście Nowym Sączu (I)”
na lata 2014-2020, Działanie 8.1
Nowym
„Aktywizacja osób w wieku
Regionalny Program Operacyjny
30 lat i więcej pozostających bez pracy w
Województwa Małopolskiego
mieście Nowym Sączu (II)”
na lata 2014-2020, Działanie 8.1
Nowym
Rezerwa Ministra – Program dla osób w wieku
Fundusz Pracy - rezerwa
30-50 lat
MRPiPS
Nowym
Rezerwa Ministra – Program dla osób w
Fundusz Pracy - rezerwa
szczególnej sytuacji na rynku pracy – art. 49
MRPiPS
pkt 2-6 ustawy
Nowym
Rezerwa Ministra – Program dla osób w
Fundusz Pracy - rezerwa
szczególnej sytuacji na rynku pracy – art. 49
MRPiPS
ustawy
Nowym
Środki na finansowanie programu dla osób do
Fundusz Pracy
30 roku życia
Nowym
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Fundusz Pracy

Miasto Nowy Sącz

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

MPK Sp. z o.o.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Sądecki Urząd Pracy w Nowym
Sączu
Sądecki Urząd Pracy w Nowym
Sączu
Małopolski Fundusz Poręczeń
Kredytowych Sp. z o.o.

Program regionalny „Gwarancja 50+”

Fundusz Pracy

Program regionalny „Konserwator”

Fundusz Pracy

„Wyodrębnienie funduszu poręczeniowego
GALICJA dla przedsiębiorców z sektora MŚP

Małopolski Regionalny Program
Operacyjny na lata 2007-2013

5
6

Krajowy Fundusz Szkoleniowy
kształcenie ustawiczne pracodawców
i pracowników
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
kształcenie ustawiczne pracodawców
i pracowników

167 036,88 zł
11 127,88 zł
266 369,96 zł
411 800,00 zł
155 854,70 zł
460 000,00 zł
1.220.324,14 zł
1.455.802,24 zł
83 366,445 zł
45 856,806 zł

335.249,46 zł
30.909,98 zł
13 435,28 zł

Kwota pozyskana z Sądeckiego Urzędu Pracy – Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Kwota pozyskana z Sądeckiego Urzędu Pracy – Krajowy Fundusz Szkoleniowy
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Tabela IV – 4 Wykaz projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych krajowych
poprzez jego dofinansowanie”
Program aktywnego włączenia osób
Sądecka Agencja Rozwoju
RPO Województwa Małopolskiego
niepracujących z Nowego Sącza i powiatu
0,00 zł
Regionalnego S.A.
2014-2020
nowosądeckiego
SUMA
6 814 393 ,89 zł
„Termomodernizacja budynku administracyjno
313 978,60* zł
– biurowego Miejskiego Przedsiębiorstwa
MPK Sp. z o.o.
WFOŚiGW w Krakowie
(*kwota przyznanego dofinansowania w formie
Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym
pożyczki, prognozowane umorzenie do 35%)
Sączu”
Źródło: Podmioty jak w tabeli
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V.

MONITORING REALIZACJI PROGRAMÓW KLUCZOWYCH, CELÓW I ZADAŃ W UKŁADZIE OPISOWYM I WSKAŹNIKOWYM

OBSZAR ROZWOJU GOPODARCZEGO „EDUKACJA I PRACA”

CEL STRATEGICZNY I

PROGRAM KLUCZOWY NR 1

NOWY SĄCZ SILNY SWYMI MIESZKAŃCAMI – program rozwoju kapitału ludzkiego

CEL GŁÓWNY

Przygotowanie do samodzielnego, aktywnego i obywatelskiego funkcjonowania w społeczeństwie oraz
propagowanie idei kształcenia przez całe życie.

Jednostka wiodąca

Wydział Edukacji
w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Koordynator programu

Józef Klimek

I-1.1. Wskaźniki monitoringu realizacji Strategii
Wskaźniki monitoringu realizacji Strategii

Źródło

Wartości wskaźników
w 2016 r.

Objęcie prawie wszystkich uczniów, chcących kontynuować edukację
w klasach profilowanych, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

Szkoły i Wydział Edukacji
Urzędu Miasta

95%

Wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej
( miasto Nowy Sącz ) – średni wynik ogółem:
- średni wynik z j. polskiego,
- średni wynik z matematyki,

Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna w Krakowie

67%
75%
59%
77%

(m.
(m.
(m.
(m.

Tarnów
Tarnów
Tarnów
Tarnów

–
–
–
–

66 %)
74%)
58%)
78%)
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- średni wynik z j. angielskiego
Wyniki egzaminu gimnazjalnego – średni wynik ogółem:
- z części humanistycznej: j. polski oraz historia i wos

Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna w Krakowie

75% ( m. Tarnów – 74%) oraz
59% ( m. Tarnów – 59%)

- części matematyczno – przyrodniczej: matematyka oraz przedmioty
przyrodnicze

55% ( m. Tarnów – 51%) oraz 55%
( m. Tarnów – 53%)

- część języków obcych: a) poziom podstawowy: j. angielski i
j. niemiecki
b) poziom rozszerzony: j. angielski i j. niemiecki

a) 70,10% ( m. Tarnów –74%)
i 59,60% (m. Tarnów –57,10%)
b) 53% ( m. Tarnów – 55%) i 65%
( m. Tarnów – 46%)

Trzyletnie wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej ( EWD ) gimnazjów
w latach 2014-16 przedstawiają się następująco.
Z zakresu
przedmiotów humanistycznych 50% gimnazjów charakteryzuje się
ponadprzeciętną efektywnością kształcenia, pozostałe przeciętną. 60%
gimnazjów z tego egzaminu osiąga powyżej średni wynik egzaminu
gimnazjalnego, 30% średni a 10% poniżej średniego.
Z kolei, w tym samym okresie, trzyletnie wskaźniki z zakresu
przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych
wskazują
na
ponadprzeciętną efektywność kształcenia w 40% gimnazjów, pozostałe
gimnazja charakteryzują się poniżej przeciętną efektywnością
kształcenia. W tej grupie przedmiotów wynik egzaminu powyżej średni
osiąga 40% gimnazjów, średni 30%, a pozostałe poniżej średniego.
Wyniki matur w szkołach ponadgimnazjalnych:
- zdawalność egzaminu maturalnego średni wynik:
a) licea ogólnokształcące dla młodzieży,
b) technika dla młodzieży

Trzyletnie wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej ( EWD ) liceów
ogólnokształcących w latach 2014-16 przedstawiają się następująco.
Z zakresu przedmiotów humanistycznych 80% liceów charakteryzuje
się ponadprzeciętną efektywnością kształcenia, pozostałe przeciętną.
50% liceów z tego egzaminu osiąga powyżej średni wynik egzaminu
maturalnego, 20% średni a 40% poniżej średniego.
Z kolei, w tym samym okresie, trzyletnie wskaźniki z zakresu
przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych
wskazują
na
ponadprzeciętną efektywność kształcenia w 40% liceów, 20% osiąga
wyniki przeciętne, a pozostałe licea charakteryzują się poniżej
przeciętną efektywność kształcenia. W tej grupie przedmiotów wynik
egzaminu maturalnego powyżej średni osiąga 40% liceów, średni 30%,

Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna w Krakowie

Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna w Krakowie

90% ( m. Tarnów 91%)
88,14% ( śr. krajowa – 89%)
83,48% ( śr. krajowa – 76%)

Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna w Krakowie
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a pozostałe poniżej średniego.
Czteroletnie wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej ( EWD )
techników w latach 2013-16 przedstawiają się następująco. Z zakresu
przedmiotów humanistycznych 40% techników charakteryzuje się
ponadprzeciętną efektywnością kształcenia, przeciętną 40%, pozostałe
poniżej przeciętną. 40% techników z tego egzaminu osiąga powyżej
średni wynik egzaminu maturalnego, 40% średni a 20% poniżej
średniego.
Z kolei, w tym samym okresie, czteroletnie wskaźniki z zakresu
przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych
wskazują
na
ponadprzeciętną efektywność kształcenia w 40% techników, 20%
osiąga wyniki przeciętne, a pozostałe technika charakteryzują się
poniżej przeciętną efektywność kształcenia. W tej grupie przedmiotów
wynik egzaminu maturalnego powyżej średni osiąga 20% techników,
średni 40%, a pozostałe poniżej średniego.
Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, uczniów
publicznych techników i zasadniczych szkół zawodowych – średni
wynik:
- zdawalność na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
w technikach dla młodzieży
- zdawalność na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
w zasadniczych szkołach zawodowych dla młodzieży

Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna w Krakowie

Zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne oraz inne formy działalności szkół
i placówek rozwijające zainteresowania bądź uzdolnienia uczniów
w różnych dziedzinach

Szkoły, placówki oświatowe i
Wydział Edukacji Urzędu Miasta

Wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie realizacji pozaszkolnych
form wspierania rozwoju dzieci i młodzieży.

Wydział Edukacji w Urzędzie
Miasta Nowego Sącza

82% (woj. małopolskie 76,8%)
72% (woj. małopolskie 80,2%)

97% uczniów szkół

21/21=100%

Realizacja zadań publicznych zgodnie z umowami zawartymi w ramach
otwartego konkursu ofert z obszaru Oświata i wychowanie
Komentarz:
Wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie realizacji pozaszkolnych form wspierania rozwoju dzieci i młodzieży – wszystkie zadania publiczne, zlecone do realizacji na podstawie umów zawartych
w ramach otwartego konkursu ofert z obszaru „Oświata i wychowanie”, zostały przeprowadzone zgodnie z postanowieniami przedmiotowych umów.
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I-1.2. Zadania i działania realizowane w ramach Programu Kluczowego nr 1 w 2016 r.
a. Rozwój Biblioteki Miejskiej jako wielofunkcyjnego ośrodka informacji, wiedzy i kompetencji.
1/ Prowadzenie czytelni zbiorów regionalnych i zabytkowych, jako centrum wiedzy o regionie.
Gromadzone zbiory służą naukowcom i regionalistom prowadzącym badania nad różnorodnymi aspektami wiedzy o Sądecczyźnie, studentom piszącym prace licencjackie
i magisterskie z tego zakresu, uczniom i nauczycielom szkół, dla których realizowane są zajęcia z edukacji regionalnej oraz wszystkim, którym tematyka sądecka jest bliska.
Pracownicy Działu z myślą o pomocy swoim Czytelnikom opracowują, dostępną w Internecie bibliografię powiatu nowosądeckiego, włączoną obecnie w skład bibliografii
Małopolski, a także sporządzają krótkie zestawienia bibliograficzne. Udzielają też odpowiedzi na różnorodne zapytania płynące z całej Polski.
2/ Prowadzenie czytelni ogólnej jako centrum informacji, wiedzy i kompetencji.
Czytelnia Ogólna, jako ośrodek informacji służy wszystkim użytkownikom. Dysponuje 10 stanowiskami komputerowymi, na których można korzystać z bezpłatnego Internetu,
pakietu Microsoft Office oraz prawniczej bazy danych – Inforlex. Użytkownicy mogą korzystać z drukarki, jak również skanować dokumenty. Czytelnicy mają także dostęp do
cyfrowej wypożyczalni publikacji naukowych – Academica, platformy Ibuk Libra, oraz do Sądeckiej Biblioteki Cyfrowej. Dostępna jest także bezprzewodowa sieć WIFI.
Jednostka realizująca

Mierniki realizacji
zadania

1/Sądecka Bibliotek Publiczna – Dział Zbiorów Regionalnych
i Zabytkowych
2/ Sądecka Biblioteka Publiczna – Dział InformacyjnoBibliograficzny – Czytelnia Ogólna
1.1 Liczba korzystających użytkowników
1.2 Ilość udostępnianych materiałów
1.3 Środki wydane na zakup zbiorów
2.1 Liczba korzystających użytkowników
2.2 Ilość udostępnianych materiałów

2.3 Środki wydane na zakup zbiorów

Termin realizacji

Wartości mierników
w 2016 r.

01.2016 – 31.12.2016

1.1 Liczba odwiedzin - 1699
1.2 Udostępniono: 4229 książek, 2579 czasopism,
354 innych materiałów.
Liczba udzielonych informacji bibliograficznych - 494
1.3 Środki wydane na zakup książek – 3 743 zł, czasopism
1100 zł. Koszty pracownicze – obsługa czytelni – 50.000 zł.
2.1 Liczba czytelników – 4479
Liczba korzystających ze stanowisk komputerowych – 8339
2.2 Liczba udostępnionych książek – 5705
Liczba udostępnionych czasopism – 5343
Liczba udzielonych informacji bibliograficznych – 479
2.3 książek: 17 762 zł (w tym MKiDN 6 860 zł),
czasopism – 25 523 zł.
Koszty pracownicze – obsługa czytelni – 90.00 zł
Koszty opłat za zbiory elektroniczne (I-buk Libra, system
informacji prawniczej) – 3 950 zł
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b. Wdrożenie szerokiego programu zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów szkół sądeckich.
1/ Wzbogacenie oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach kształcenia uczniów: klasy integracyjne, sportowe, dwujęzyczne, dziennikarskie, plastyczne,
wojskowe. Uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych przez stosowanie ciekawych form i środków.
Na wszystkich poziomach kształcenia uczniów funkcjonują klasy integracyjne, sportowe, w Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi klasy dwujęzyczne natomiast
w szkołach ponadgimnazjalnych klasy dziennikarskie, plastyczne i wojskowe. Ogółem edukacją w tych klasach objętych jest 1254 uczniów w 58 oddziałach. Szkoły
uatrakcyjniają zajęcia dydaktyczne poprzez: wycieczki przedmiotowe (przyroda, geografia, biologia, fizyka, chemia, j. polski, historia), wycieczki edukacyjne np.: Targi
Książki – Kraków, wyjazdy do teatru, Muzeum Narodowego i IPN w Krakowie, Festiwal zawodów w Krakowie, Festiwal „Textil” w Łodzi, warsztaty urbanistyczne WST
w Katowicach, warsztaty geoturystyczne i kartograficzne w Bieszczadach, warsztaty ekologiczne w Magurskim Parku Narodowym, warsztaty w ogrodzie botanicznym we
Wrocławiu, projekty uczniowskie – np. projekt PINaP (zajęcia z przyrody prowadzone przez Internet), zapraszanie gości – np. wykłady pracowników akademickich uczelni
wyższych (UJ, AGH, AR, UE – Kraków, WAT w Warszawie oraz PWSZ w N. Sączu) dla uczniów klas maturalnych, zajęcia prowadzone przez radców prawnych w klasach
humanistycznych, wyjścia tematyczne – na prelekcje, projekcje filmów naukowych, prezentacje multimedialne, zajęcia praktyczne w placówkach kulturalnych, organach
samorządowych i instytucjach państwowych – np. zajęcia w Sądzie Rejonowym, Zakładzie Karnym, SOIK, IPN, BWA, poradni psychologiczno – pedagogicznej, spotkania
z ciekawymi ludźmi, naukowcami, podróżnikami, osobami zasłużonymi, walczącymi o niepodległość. Nauczyciele w swojej pracy wykorzystują również: sprzęt audiowizualny
(tablice multimedialne, rzutniki, komputery z dostępem do Internetu przede wszystkim w salach informatycznych, ale również w części szkół – we wszystkich
salach lekcyjnych), prezentacje multimedialne oraz materiały dostępne w sieci do prowadzenia zajęć dydaktycznych np. wykorzystanie programów do tablic multimedialnych
do podręczników nauki języka obcego (repetytoria maturalne, rozmówki on – line, filmy z Internetu), analizowanie i interpretowanie wyników obserwacji i doświadczeń,
połączenie naturalnego i wirtualnego środowiska w naukach przyrodniczych, filmy tematyczne (np. z historii i wiedzy o społeczeństwie), wykorzystanie programów do
sporządzania różnych wykresów, do kreślenia figur geometrycznych (np. na lekcjach matematyki), wykorzystanie foliogramów multimedialnych, wykorzystanie na lekcjach
geografii interaktywnych map turystyczno – topograficznych, e – map i danych statystycznych. Wiele zajęć prowadzonych jest w formie warsztatów z udziałem specjalistów
i zajęć profilaktycznych, szczególnie w szkołach ponadgimnazjalnych, na terenie szkoły oraz różnych instytucji – warsztaty z animaloterapii prowadzone przez moderatora
z MCW Sursum Corda, warsztaty umiejętności psychologicznych, warsztaty dziennikarskie, warsztaty prowadzone przez instruktora samoobrony, zajęcia integracyjne dla
uczniów klas pierwszych prowadzone przez pedagoga szkolnego lub psychologa, zajęcia promujące ideę wolontariatu ”Obywatel z klasą” prowadzone przez moderatora
z MCW Sursum Corda, zajęcia profilaktyczne prowadzone w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej, udział w rozprawach sądowych, zajęcia na terenie Zakładu Karnego,
wizyty studyjne w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej – spotkania z psychiatrą, pracownikiem socjalnym, terapeutą zawodowym, psychologiem, udział w seansach
filmowych w ramach lekcji historii – przed projekcją filmu nauczyciel historii dokonuje odpowiedniego wprowadzenia, omówienia tła i kontekstu historycznego, Labirynt
Historii – udział w wykładzie „Kongres Wiedeński”, spotkania z poezją „Poeci nie zjawiają się przypadkiem”, projekty edukacyjne z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki
„O miłości słowami poetów”, „Warto przeczytać książkę ...”, „Sławni projektanci mody”, udział w wykładach nt. historii ubioru oraz trendów w modzie współczesnej, udział
w Forum Biznesowym.
Ponadto nauczyciele na lekcjach stosują metody aktywizujące: gry dydaktyczne, dyskusje, pogadanki, opowiadania, tzw. burze mózgu, prezentacje multimedialne, pokaz,
metoda ćwiczeniowa laboratoryjna, drama sytuacyjna, metoda projektu.
Efektem pracy zarówno kadry pedagogicznej jak i uczniów są wysokie wyniki zewnętrznych sprawdzianów w kl. VI szkoły podstawowej, egzaminów w kl. III gimnazjów oraz
egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
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2/ Realizacja projektu pn. "Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2016-2017 w Nowym Sączu – kształcenie ogólne (I LO)".
W 2016 roku Miasto Nowy Sącz rozpoczęło realizację projektu pn. "Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2016-2017 w Nowym Sączu – kształcenie ogólne (I LO)"
współfinansowany z Poddziałania 10.1.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. W ramach projektu w 2016 r.
przeprowadzono zajęcia on – line oraz koła naukowe (8 grup kół naukowych) dla najzdolniejszych uczniów (łącznie 90 uczniów) I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym
Sączu w obszarach tematycznych: biologia, chemia, matematyka i informatyka. Zajęcia prowadzone były przez nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowym
Sączu przy współudziale nauczycieli akademickich, którzy z jednej strony prowadzą zajęcia on – line na uczelniach wyższych oraz współpracują z nauczycielami szkolnymi
w ramach kół naukowych, z drugiej zaś strony opracowali scenariusze tych zajęć. Z sądeckimi uczniami pracują wykładowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii
Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej. W 2016 r. zakupiono także pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji w/w
zajęć. Docelowo projekt ten będzie realizowany do lipca 2017 r.

3/ Wsparcie jednostek oświatowych w organizacji działalności pozalekcyjnej uczniów w ramach edukacji ponadprogramowej: objęcie uczniów, chcących
rozwijać swoje zainteresowania działalnością różnych kół zainteresowań na terenie jednostek oświatowych i innych zajęć pozalekcyjnych: zajęć tematycznych rozwijających
uzdolnienia matematyczne, językowe, informatyczne, przyrodnicze i artystyczne w ramach oferty edukacyjnej szkół - zajęć dodatkowych, pozaszkolnych rozwijających
uzdolnienia zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczniów: szkolne kluby sportowe, przedmiotowe koła zainteresowań, wycieczki tematyczne – edukacyjne i zawodoznawcze,
turystyczne, międzynarodowa wymiana młodzieży. Udział uczniów w wydarzeniach kulturalno – oświatowych Miasta, w tym: wystawy (w MCK SOKÓŁ, Małej Galerii, Domu
Gotyckim), koncerty (MCK SOKÓŁ, MOK), spektakle (MCK SOKÓŁ, MOK), festiwale. Akademia Siatkarska, Szkoła Odkrywców Talentów – zajęcia rozwijające i promujące
uzdolnienia uczniów na stronach ORE, Festiwal Młodych Talentów (I LO), Festiwal Talentów „Guzik z pętelką”, Chór „Scherzo”, akcje charytatywne. Organizacja spotkań
autorskich z sądeckimi twórcami, spotkań ze sztuką, spotkań z ciekawymi ludźmi – żywe lekcje historii: np. spotkanie pt. „Holocaust – zrozumieć dlaczego….Jan Karski – cichy
bohater”, spotkania uczniów z Sybirakami, Żołnierzami Wyklętymi, kombatantami II wojny światowej, więźniami obozu koncentracyjnego Auschwitz – Birkenau, z żołnierzem
Armii Andersa, z najmłodszym partyzantem Wileńszczyzny, z podróżnikami: podróży „Indonezja”, „Podróż do Chin”, misjonarzami, siostrą zakonną z Jazłowca z parafii na
Ukrainie, realizacja lekcji w instytucjach; np. uczniowie klas III Szkoły Podstawowej nr 21 odbyli lekcje historii na Wawelu w Krakowie. Organizacja tematycznych sesji
historycznych – np. II LO prelekcji geograficznych, spotkań z podróżnikami, koncertów muzycznych. Udział uczniów w różnego rodzaju projektach np. uczniowie Zespołu Szkół
Ekonomicznych uczestniczyli w projekcie Muzeum Historycznego w Warszawie „Patriotyzm jutro – ślady bohaterów”, spotkania z pracownikami naukowymi – np. Instytutu
Matematyki UJ, WAT w Warszawie, PWSZ w N. Sączu oraz w ramach organizowanych sesji popularnonaukowych przez Zespół Szkół Ekonomicznych, pracownikami Policji,
MONAR – u. Opracowanie publikacji pokonkursowych przez Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych nr 2: VIII Międzyszkolnego Konkursu Literacko – Plastycznego –
Fotograficzno – Multimedialnego „Nowy Sącz – moje miasto, moja miłość” pod patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka. W konkursie tym wzięło
udział 27 szkół i placówek z terenu m. Nowego Sącza, oceniono 517 prac, w tym: 221 prac plastycznych, 101 prac literackich, 189 fotograficznych i 6 prac
multimedialnych. We wszystkich kategoriach konkursowych wyłoniono 3 pierwsze miejsca oraz wyróżniono 27 osób. Łącznie nagrodzono i wyróżniono 55 osób. Najlepsze –
nagrodzone i wyróżnione prace zostały zaprezentowane w specjalnie wydanym albumie reklamującym walory miasta Nowego Sącza. Jest to już III wydanie albumu „Moje
miasto – moja miłość” z pracami uczestników konkursu. Publikacja oprócz prac zawiera informacje o honorowym patronacie, organizatorach konkursu oraz składzie jury i
sponsorach. Udział w imprezach – konkursach ogólnopolskich np. w czerwcu 2016 r. w Zakopanem odbył się IV Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych. Czternaście
drużyn z całej Polski, które wygrały konkursy wojewódzkie reprezentowało na Placu Niepodległości swoje umiejętności. Wygrali sądeczanie – uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im.
Sybiraków w Nowym Sączu. Propagowanie w mediach i na stronach internetowych szkół sukcesów swoich uczniów, prezentowanie prac twórczych i osiągnięć uczniów
w gazetkach szkolnych oraz ekspozycjach prac, prowadzenie kronik szkolnych.
W ramach działań promujących i wspierających rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz działań wskazujących na współpracę w środowisku lokalnym, w tym
z Sądecką Biblioteką Pedagogiczną i Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką 12 szkół – Szkoła Podstawowa nr 2, 7, 11, 14, 18, Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych
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nr 2, Gimnazjum nr 5, Zespół Szkół nr 1, 2 i 3, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespół Szkół Budowlanych – wzięło udział w projekcie Priorytetu 3
pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dotyczący wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły i biblioteki pedagogiczne w zakresie
rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Całkowity koszt zakupionych książek
przez w/w szkoły wyniósł 160.000 zł, w tym kwota dotacji wyniosła 128.000 zł (80 %)– budżet Państwa, kwota wkładu własnego 32.000 zł (20 %) – budżet Miasta.
W ramach edukacji ponadprogramowej oraz 40 godzinnego tygodnia pracy, nauczyciele szkół i placówek oświatowych realizowali dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla
uczniów zdolnych poszerzających swoją wiedzę i umiejętności w formie różnych kół zainteresowań lub zajęć pozaszkolnych oraz dla uczniów z trudnościami w nauce zajęcia
dydaktyczno – wychowawcze. Wiele zajęć prowadzonych było również w formie warsztatów z udziałem specjalistów oraz zajęć profilaktycznych prowadzonych na terenie
szkół bądź różnych instytucji np. Muzeum Okręgowego czy Instytutu Pamięci Narodowej w Nowym Sączu lub Muzeum Historycznego w Warszawie.
4/ Wdrażanie innowacji pedagogicznych wg zdiagnozowanych potrzeb.
W szkołach publicznych na terenie miasta Nowego Sącza realizowane są różne innowacje pedagogiczne: w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 realizowanych jest 5
innowacji pedagogicznych: warsztaty dziennikarskie, analiza intertekstualna, dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach, śladami Piastów Śląskich i Małopolskich, polscy magnaci,
w Zespole Szkół nr 1 realizowane są 3 innowacje: gra terenowa Geoinfotropy, trzecia edycja Tygodnia Językowego w ramach innowacji pedagogicznej „Warto być poliglotą”,
7.1. II Quiz Leksykalno – Multimedialny, pt: „Master of Vocabulary”. Quiz odbył się w formie elektronicznej i sprawdzał słownictwo maturalne. W konkursie tym brało udział 33
uczniów oraz innowacja pt. „Kelner Sommelier – specjalista w dziedzinie wiedzy o winie”. W Zespole Szkół nr 5 – Specjalnych: „My penpals from Europie” czyt. „Moi
korespondencyjni przyjaciele z Europy”. W Szkole Podstawowej nr 2 realizowane są 4 innowacje pedagogiczne: „Rozwijanie sprawności kognitywnych, kluczem do
wielostronnego rozwoju ucznia”, „Żaczki Królowej Jadwigi”, „Teatr, taniec i rysunek pasja dziecka w młodszym wieku szkolnym”, „Budujemy mosty międzypokoleniowe
poznając pracę i pasje naszych rodziców i dziadków”. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9 realizowanych jest 14 innowacji pedagogicznych: „Aktywność muzyczno –
taneczna w edukacji wczesnoszkolnej”, „Spotkajmy się w Europie” dla kl. I-III, „Metoda 6 kapeluszy Edwarda De Bono”, „Regionalizm w edukacji wczesnoszkolnej”,
„Kształcenie aktywności twórczej”, „Regionalizm w nauczaniu historii”, „Spotkania z przyrodą”, „Mała Ojczyzna w wychowaniu przedszkolnym”, „Pierwsza pomoc
przedmedyczna – Mały Ratownik kl. I-III”, „Mowa jest srebrem” – zajęcia logopedyczne, „Mój region”, „Tańce regionalne”, „Taniec nowoczesny”, „Patriotyzm na co dzień”.
W Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych nr 1 realizowane są 4 innowacje: „Mały ratownik to Ja”, „Qvo Vadis gimnazjalisto”, „Akademia eksperymentu”, „Widzę,
rozumiem, uczestniczę – spotkania teatralno – dziennikarsko – filmowe”. W Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych nr 2 w gimnazjum – nowatorskie rozwiązania
metodyczne z języka angielskiego „E – Twinning – English without barriers”. W Szkole Podstawowej nr 6 realizowane są 3 innowacje pedagogiczne: muzyczno – taneczna
z elementami regionalnymi w edukacji społecznej, „Rodzice prezentują swoje zawody”, stymulacja polisensoryczna – „Żywioły”. W Zespole Przedszkoli realizowane są 3
innowacje: „Wiem, czuję, rozumiem”, „Muzyka pasją naszego przedszkola”, „zmysłowy świat w moich rękach”, w Miejskim Przedszkolu nr 14 z Oddziałami
Integracyjnymi realizowana jest od 1 stycznia 2016 r. innowacja pedagogiczna pn. „Odkryjmy Montessori raz jeszcze”. Jest to innowacja programowa, polega na
wprowadzeniu metody M. Montessori do grup konwencjonalnych w zakresie edukacji życia praktycznego, edukacji językowej oraz edukacji kulturowej. W ramach innowacji
realizowane są warsztaty dla nauczycieli i rodziców w zakresie tematycznym opisanym wyżej, tworzenie nowych kącików i praca dzieci z materiałami rozwojowymi. Ogółem
w 9 szkołach i 2 przedszkolach realizowanych jest 35 innowacji pedagogicznych.
5/ Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce. Gala uczniów szczególnie uzdolnionych.
Uczniowie wszystkich publicznych szkół na terenie miasta Nowego Sącza mieli i nadal mają możliwość skorzystania ze stypendium za wysokie wyniki w nauce. W roku 2016
uczniowie skorzystali ze stypendium za wysoką średnią ocen – stypendium dyrektora szkoły, stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz stypendium Fundacji im. Braci
Potoczków. Aby uczniowie mogli skorzystać ze stypendium za wyniki w nauce, które przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków
przyznanych przez organ prowadzący musieli spełnić następujące warunki: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej: średnia ocen rocznych na świadectwie 5,4; uczniowie
gimnazjów 5,2; uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 5,0 oraz ocena zachowania co najmniej dobra. W przypadku stypendium Prezesa Rady Ministrów należało mieć średnią
ocen powyżej 4,75 i ma być ona najwyższą średnią w szkole, natomiast stypendium Fundacji im. Braci Potoczków średnia ocen 4,45 i niskie dochody. Ze stypendium
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dyrektora szkoły skorzystało 936 uczniów z 22 szkół (podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych), Prezesa Rady Ministrów 13 uczniów z 7 szkół ( ZSO nr 1 –
1 ucz., ZS nr 1 – 4 ucz., ZS nr 2 – 2 ucz., ZSE – 2 ucz., ZSE–M - 2 ucz., ZSB – 1 ucz., ZSS – 1 ucz. ), natomiast Fundacji im. Braci Potoczków 31 uczniów z 2 szkół tj. 28
uczniów I Liceum Ogólnokształcącego i 3 uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych. W gali uczniów szczególnie uzdolnionych wzięło udział 87 uczniów oraz 56 nauczycieli
z 22 szkół, opiekunów ( przygotowujących ) uczniów: w szkołach podstawowych i gimnazjach finalistów i laureatów konkursów etapu wojewódzkiego, organizowanych przez
Małopolskiego Kuratora Oświaty, natomiast w szkołach ponadgimnazjalnych finalistów i laureatów ostatniego etapu – centralnego.
6/ Rozwijanie samorządności – projekty, konkursy, happeningi, akcje charytatywne.
W ramach działalności szkół, uczniowie uczą się samorządności poprzez włączanie się w organizację różnego rodzaju akcje, projekty, happeningi. W szkołach odbywają się
wybory do Samorządu Uczniowskiego na wzór wyborów samorządowych. Uczniowie przy tej okazji poznają zasady demokracji, uczą się odpowiedzialności za podejmowane
działania. Wnoszą swój wkład w funkcjonowanie „szkoły uspołecznionej”. Realizując projekt pn. „Jak oszczędzać energię w szkole”– rozwijanie zainteresowań
ekologicznych, czysta woda, świeże powietrze, oszczędzanie energii – młodzież wzięła udział w programie „EKOZESPOŁY”. Przykładowo w II LO w ramach działalności koła
utworzono Ekozespoły realizujące następujące projekty:



„Kwaśne Deszcze”, które realizowane są z wykorzystaniem materiałów z programu AIR POLLUTION PROJECT EUROPE. W programie tym brało udział 100 uczniów
członków SK LOP,
„Czyste powietrze, czysta sprawa”. W ramach tego projektu wolontariusze przeprowadzili lekcje dotyczące właściwych postaw ekologicznych. Sami wcześniej przeszli
odpowiednie szkolenia, na których zdobywali wiedzę z zakresu problematyki zanieczyszczeń powietrza i programu jego ochrony oraz wpływu smogu na zdrowie
człowieka. Projektem zostało objętych 140 klas trzecich wszystkich szkół podstawowych z terenu Nowego Sącza i powiatu.

Ponadto uczniowie wzięli udział w projekcie Ojcowskiego Parku Narodowego „Woda w Twojej rzece” prowadząc obserwacje rzek w regionie oraz porównując je z wodami
pobranymi z lodowca w Szwajcarii. Przeprowadzili również badania w zakresie biomonitoringu powietrza pod względem skażeń SO2. Wzięli również udział w projekcie
„Akademia Bezpiecznego Patriotyzmu”. W ramach rozwijania zainteresowań ekologicznych, wzięli udział w projekcie Euro/Net 50/50, „Nasze miasto – nasz SMOG”, w kampanii
recyklingowej Fundacji Chlorofil oraz w akcji „Zbierasz zużyte baterie chronisz środowisko”, włączyli się w akcję sprzątania świata, w segregację śmieci, zbiórkę zakrętek,
makulatury. W ramach akcji „Czysta woda” zostały przeprowadzone lekcje w terenie - oczyszczalni ścieków. W 10 szkołach zainstalowano 14 tzw. „poidełek”, z których
uczniowie mogą bezpiecznie korzystać.
Szkoły zorganizowały akcję dobroczynną w formie happeningu na oddziałach dziecięcych sądeckiego szpitala. Orszak mikołajowy odwiedził dwa oddziały – chirurgii dziecięcej
i pediatrię. Ponadto wzięli udział w happeningach: „Dzień walki z AIDS”, „Dzień bez papierosa” oraz w happeningu młodzieżowym III Sądecki Bieg Radości „Nie
dołowanie a szybowanie” pt. Radość włącz – Eko Sącz.
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych włączyli się w całoroczny konkurs „Wolontariat w szkole” organizowany przez Studium Prawa Europejskiego. W ramach konkursu
wykonali 9 zadań dotyczących popularyzowania wiedzy o wolontariacie, motywowania uczniów, włączania się w różne działania charytatywne. Wszystkie zadania zostały
ocenione na maksymalną ilość punktów. W ramach działalności wolontariatu szkolnego uczniowie szkół angażują się również w akcje charytatywne na rzecz chorych uczniów
oraz w ogólnopolskie akcje charytatywne. Jedną z takich inicjatyw było zorganizowanie pomocy dla najbiedniejszych rodzin w ramach ogólnopolskiej akcji „Szlachetna paczka”.
Młodzież również aktywnie współpracowała z wolontariatem Sursum Corda w zakresie sprzedaży charytatywnych kartek świątecznych, z których dochód przeznaczony jest na
leczenie ciężko chorych dzieci.
Wiele szkół zaangażowało się również w akcję „Serce Sercu” – zbiórka artykułów żywnościowych, akcję „Góra grosza”, rozprowadzenie cegiełek na rzecz Fundacji „Pomóż
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i Ty”, zbiórkę przyborów szkolnych dla dzieci z Ukrainy, pomoc materialną dla polskich rodzin na Ukrainie we współpracy z Fundacją Braterstwo oraz w akcję „Kolędnicy
Misyjni”. Uczniowie wzięli udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, akcji Caritas, akcji „Wylosuj Anioła – zostań aniołem dla dziecka z oddziału onkologicznego –
pisanie kartek do dzieci chorych na nowotwór, akcję „Pluszak” – zbiórka pluszowych misiów dla dzieci przebywających w sądeckim szpitalu, akcję „I ty możesz zostać
świętym Mikołajem”, świąteczną pomoc uczniom z rodzin biednych, uczniowie klas wojskowych wzięli udział w akcjach charytatywnych ze Stowarzyszeniem „Orion”.
Niektóre szkoły włączyły się w akcję honorowego krwiodawstwa. Uczniowie pełnią również opiekę nad osobami samotnymi. W szkołach działają Kluby Wolontariatu, które
włączają się także w inne regionalne czy ogólnopolskie akcje charytatywne.
7/ Organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży szkolnej.
Zespół Szkół Ekonomicznych corocznie organizuje wymianę młodzieży szkolnej z Niemcami w Dahn. W wymianie tej bierze udział 20 uczniów ze strony polskiej oraz 20
uczniów strony niemieckiej.
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 organizuje wymianę młodzieży polsko – francuskiej. W wymianie tej bierze udział 38 uczniów II LO.
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 realizuje współpracę i wymianę międzynarodową polsko – niemiecką z Elisabent – Selbert – Schule (Hameln) I część wymiany:
08.06.2016-15.06.2016 Hameln, Niemcy. Liczba uczestników: 15 uczniów, 2 nauczycieli, II część wymiany: 27.09.2016 – 06.10.2016 Nowy Sącz, liczba uczestników:
15 uczniów, 2 nauczycieli oraz w ramach projektów unijnych:






Projekt polsko – niemieckiej wymiany młodzieży szkolnej z Pestalozzi Gymnasium Unna. W wymianie tej bierze udział 15 uczniów strony polskiej i 15 strony
niemieckiej wraz z 2 opiekunami. W dniach 18 - 23.04.2016 r. I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza gościło grupę 15 uczniów z Niemiec (Pestalozzi
Gymnasium Unna) wraz z opiekunami. Po raz czwarty uczniowie spotykali się w ramach projektu polsko - niemieckiej wymiany młodzieży. Podczas wizyty uczestnicy
zwiedzili Nowy Sącz i okolice, muzeum Auschwitz - Birkenau oraz Kraków. Podczas pobytu goście mieszkali u polskich rodzin. W projekcie udział wzięło 15 uczniów
szkoły. W terminie 11.09. - 18.09.2016 odbyła się rewizyta w mieście niemieckiego partnera Unna. W drugim etapie projektu udział wzięło 14 uczniów I Liceum
Ogólnokształcącego. Program spotkania obejmował zwiedzanie najciekawszych miast w regionie, tj. Kolonii, Dortmundu, czy Münster. Odbyli również ciekawą lekcję
historii w muzeum Haus der Geschichte w Bonn. Dzięki obecności w tych miejscach udało się zrealizować główne założenia projektu, czyli podjęcie dyskusji na temat
wspólnej historii oraz aktualnej sytuacji w Europie, przełamanie barier kulturowych i stereotypów. Pojawiło się też kilka okazji do dobrej zabawy podczas zajęć
rekreacyjnych i integracyjnych, np. podczas gry w minigolfa w Glowing Rooms w Dortmundzie. Niezapomnianym przeżyciem młodzieży było zwiedzanie stadionu
Borussi Dortmund.
Projekt: „Do you speak Visegrad?” - konkurs dla uczniów dotyczący wiedzy o krajach grupy Wyszegradzkiej tj. Węgier, Słowacji, Czech i Polski. Celami konkursu
było pogłębianie wiedzy uczniów o krajach grupy Wyszegradzkiej, rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji pochodzących z różnych źródeł i właściwego ich
wykorzystywania, rozwijanie swoich kompetencji językowych, poszanowanie kultury oraz tradycji innych narodowości. Do konkursu przystąpiło 15 uczniów,
a 3 osoby wyjechały na obóz językowo- kulturowy jako nagroda za najlepsze wyniki. Koszty pobytu uczniów zostały sfinansowane przez
organizatora-DNYE Debrecen Summer School z programu Visegrad Funds. Informacja o konkursie została rozpowszechniona wśród uczniów na stronie
internetowej szkoły oraz w gazetce szkolnej.
Projekt „No Frontiers in Education” w ramach projektu Erasmus + (2015-2017)
Celem projektu jest wymiana uczniów ze szkół partnerskich w Sangeorz – Bai (Rumunia), Narvik (Norwegia), Nowy Sącz oraz Krynica – Zdrój, którzy wspólnie
uczestniczą w mobilnościach edukacyjnych, realizując zadania projektowe. Nauczyciele opracowali materiały edukacyjne na lekcje historii, wiedzy o społeczeństwie,
przedsiębiorczości i języka angielskiego na temat historii demokracji, procesów transformacji społecznych i ekonomicznych z systemu komunistycznego do demokracji
w Polsce i Rumunii oraz budowania społeczeństwa aktywnych obywateli. Sprawozdania oraz raporty postępu (został zaakceptowany w 2016r.) wysyłane są do
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Narodowej Agencji Programu Erasmus+ Fundacja Rozwoju Edukacji. Uzupełniane są dokumenty oraz informacje w bazach oraz aplikacjach do zarządzania projektem:
Mobility Tool +, https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility , https://online.frse.org.pl/ Sprawozdania z rozliczeń finansowych sporządzane są przez księgowość
szkoły. Po każdej mobilności sporządzana jest ewaluacja realizacji zadań. Koordynator -Liceul Teoretic Solomon Halita w Singeorz – Bai monitoruje postępy i analizuje
realizację zadań, przyjętych we wniosku o realizację projektu. Podczas wyjazdów organizowane są zebrania partnerów. W szkole powołano zespół nauczycieli
wyznaczony do realizacji zadań. Nadzór sprawowany jest przez dyrekcję szkoły. Na zebraniach Rady Pedagogicznej przedstawiane są zrealizowane działania. Wszelkie
informacje
o
projekcie
udostępnione
są
na
stronie
szkoły,
w
lokalnych
mediach,
na
Fanpage’u
Facebook
https://www.facebook.com/groups/1052493811469642/?fref=ts oraz podczas wydarzeń szkolnych tj. Dzień Otwarty Szkoły, Targi Edukacyjne. Zauważa się wysoki
poziom zaangażowania uczniów ZSO nr 1 w Nowym Sączu w realizację tego projektu.
W wyjazdach uczestniczyło 25 uczniów oraz 8 nauczycieli. Podczas wizyty w Polsce zaangażowało się 25 uczniów oraz 7 nauczycieli. Nad materiałami dydaktycznymi
pracuje 12 nauczycieli. W szkole wykonano gabloty informacyjne. Projekt stanowi płaszczyznę współpracy i wymiany informacji między władzami lokalnymi (Urząd
Miasta, w tym Wydział Edukacji, Rada Miasta itp.) instytucjami kulturalnymi (Miasteczko Galicyjskie- Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu), szkołami oraz
przedsiębiorstwami (np. Wiśniowski, FAKRO). Każdy z partnerów publikuje informacje o projekcie w swoich mediach lokalnych.
Głównym celem wymiany młodzieży jest integracja młodzieży poprzez poznanie realiów z życia społeczno – kulturowego państw, a także zgłębienie wspólnej historii.
Obowiązkowym punktem programu są zajęcia szkolne, w których polscy uczniowie bardzo chętnie biorą udział, by móc porównać je z naszymi zajęciami. Niewątpliwie dużą
zaletą tej wymiany młodzieży jest możliwość praktycznego zastosowania znajomości języka obcego. Integracja odbywa się również poprzez zajęcia rekreacyjno - sportowe
oraz gry i zabawy językowe.
8/ Nowosądecka debata oksfordzka
Organizacja nowosądeckiej debaty oksfordzkiej:
-w Nowosądeckiej Lidze Debatanckiej brało udział 9 szkół ponadgimnazjalnych. Zespół Szkół nr 1 w Nowym Sączu był sekretarzem Ligi. Odbyły się 3 debaty oksfordzkie,
w których wzięły udział: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 i nr 2, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół Ekonomicznych i Zespół Szkół nr 2. Łącznie 24 osoby, 9 jurorów
i 3 ekspertów. Debaty odbyły się w II Liceum Ogólnokształcącym. Sekretarzem Ligi Debatanckiej był Zespół Szkół nr 1 im. KEN – joker. Zespół Szkół nr 1 w roku 2016 był
jokerem czyli sekretarzem odpowiedzialnym za organizację Debat Oksfordzkich, koordynował terminy debat, losowanie tez do debat, pozyskiwanie jurorów i ekspertów.
W dniu 5 czerwca 2016 r. w sądeckim ratuszu odbyła się kolejna edycja – „III Debata Nowosądecka”, w której wzięły udział szkoły ponadgimnazjalne . Drużyna Zespołu
Szkół nr 4 broniła tezy „W Polsce będą budowane elektrownie atomowe”. Naprzeciw stanęła ekipa Zespołu Szkół Budowlanych. Reprezentacja Zespołu Szkół nr 4 miała
przekonać słuchaczy, że pomimo wypadków w elektrowniach atomowych „atom da się oswoić” i warto w niego inwestować. Natomiast w grudniu 2016 roku II Liceum
Ogólnokształcące zmierzyło się z I Liceum Ogólnokształcącym w debacie nt. „Czy warto czytać książki”.
Jednostka realizująca

Szkoły z terenu miasta Nowego Sącza, pkt. 2/ - Wydział
Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta
Nowego Sącza we współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym

Termin realizacji

2016 rok

Mierniki realizacji zadania

1/ Zapewnienie wszystkim zainteresowanym uczniom,
spełniającym określone warunki – kryteria rozwój edukacji
oraz rozwój swoich zainteresowań w odpowiednich klasach.
Ilość klas, ilość uczniów objętych zadaniem.

Wartości mierników

1/ W Klasach: integracyjnych – 483 uczniów w 28
oddziałach, sportowych – 266 uczniów w 11 oddziałach,
dziennikarskich – 85 uczniów w
3 oddziałach przy
zwiększonej liczbie godzin o 4 tygodniowo oraz 97 uczniów
w 3 oddziałach
przy zwiększonej liczbie godzin o 1
tygodniowo, plastycznych - 24 uczniów w 1 oddziale przy
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zwiększonej liczbie godzin o 2 tygodniowo, wojskowych 152 uczniów
w 7 oddziałach, dwujęzycznych – 147
uczniów w 5 oddziałach. Ogółem 1.254 uczniów w 58
oddziałach
2/ 2.1 liczba uczestników zrekrutowanych do udziału
w zajęciach on – line z biologii
2.2 liczba uczestników zrekrutowanych do udziału
w zajęciach on – line z chemii
2.3 liczba uczestników zrekrutowanych do udziału
w zajęciach on – line z matematyki
2.4 liczba uczestników zrekrutowanych do udziału
w zajęciach on – line z informatyki
2.5 liczba uczestników rekrutowanych do udziału
w kołach naukowych z biologii
2.6 liczba uczestników rekrutowanych do udziału
w kołach naukowych z chemii
2.7 liczba uczestników rekrutowanych do udziału
w kołach naukowych z matematyki
2.8 liczba uczestników rekrutowanych do udziału
w kołach naukowych z informatyki
2.9 liczba szkół wyposażonych w pomoce dydaktyczne

2/ 2.1 20 uczestników

3/
Osiągnięcia
sportowe
uczniów
na
poziomie
międzyszkolnym, powiatowym, wojewódzkim, zwiększenie
liczby uczniów czynnie uprawiających sport. Laureaci,
finaliści konkursów przedmiotowych, tematycznych na
poziomie od międzyszkolnego do międzynarodowego
(konkurs
matematyczny:
„Kangur”
kl.
I–VI
szkół
podstawowych, „Matematyka bez granic” kl. III gimnazjum i
kl. I liceów ogólnokształcących i techników szkół
ponadgimnazjalnych). Zwiększenie czytelnictwa w szkołach
na poziomie materiałów drukowanych i multimediów.
Ogółem tymi zajęciami objętych jest prawie 100%
dzieci/uczniów szkół.

3/ Około 180.000 zł – budżet miasta

4/ Ilość innowacji, ilość uczniów
innowacjach pedagogicznych

4/ Innowacji – 35, liczba uczniów/dzieci biorących udział –
1785

biorących

udział

2.2 21 uczestników
2.3 20 uczestników
2.3 20 uczestników
2.5 12 uczestników
2.6 12 uczestników
2.7 12 uczestników
2.8 12 uczestników
2.9 1 szkoła

w

5/ Motywowanie uczniów do nauki i zdobywania coraz

5/ Stypendia dla uczniów – 187.200 zł, IV Gala Uczniów
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większych umiejętności. Stypendia za wysokie wyniki
w nauce otrzymało 936 uczniów z publicznych szkół.
Wzrost o 166 uczniów w stosunku do roku 2015. W ramach
IV Gali Uczniów Szczególnie Uzdolnionych (finalistów
olimpiad i konkursów w różnych dziedzinach) wyróżniono
87 uczniów z publicznych szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych oraz 26 uczniów ze szkół
niepublicznych. Łącznie 113 uczniów.

Szczególnie Uzdolnionych – 11.080 zł. Środki z budżetu
Miasta.

6/ Ilość przedszkoli, szkół i placówek biorących udział w tym
zadaniu.

6/ Wszystkie jednostki oświatowe – 100%

7/ Ilość szkół organizujących międzynarodową wymianę
młodzieży. Ilość uczniów biorących w niej udział.

7/ Trzy zespoły szkół ponadgimnazjalnych – 140 uczniów

8/ Ilość szkół i uczniów biorących udział w debacie
oksfordzkiej

8/ 10 szkół, 2600 uczniów

c. Wdrożenie programu dydaktyki cyfrowej na wszystkich poziomach kształcenia.
1/ Doposażenie szkół w tablice multimedialne.

13

jednostek oświatowych zostało wyposażonych w 17 tablic multimedialnych.

2/ W miarę możliwości zakup nowych komputerów.
28

jednostek oświatowych zostało wyposażonych w 349 komputerów, 60 laptopów, 22 monitory i 3 notebooki.

3/ Wdrażanie programów komputerowych w pracy z dziećmi, w tym z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
W Zespole Szkół nr 4 wdrożono trzy programy do pracy z uczniem zdolnym oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych: program do projektowania fryzur Sunsilk, Filezilla,
Mozilla Thunderbird, Putty oraz Cisco Packet Tracer. Filezilla - klient FTP obsługujący połączenia szyfrowane, służący do transferu plików - w systemach operacyjnych Windows
i Linuks Mozilla Thunderbird - klient poczty internetowej, komunikator internetowy, czytnik grup dyskusyjnych oraz kanałów informacyjnych dla systemów operacyjnych
Windows i LinuksPutty - klient usług Telnet i ssh dla systemów operacyjnych Windows i Linuks. Programy te służą pogłębieniu wiedzy o technologiach informatycznych
i możliwościach komunikacji z użyciem sieci komputerowej. Cisco Packet Tracer - symulator sieci i routerów Cisco. Wykorzystywany jest głównie do szkoleń i edukacji, a także
w symulacji sieci komputerowych. Program został wyprodukowany przez Cisco Systems i jest wykorzystywany przez uczniów szkoły podczas prowadzonych nieodpłatnie
przez nauczycieli kursów IT ESSENTIALS w ramach Cisco Academy. Program do projektowania fryzur Sunsilk służy do wizualizacji twarzy (m.in. dobór i projekt fryzury,
makijaż). Program wykorzystywany jest podczas zajęć z uzdolnionymi uczniami klas kształcących w zawodzie technik usług fryzjerskich. Natomiast w Zespole Szkół nr 1
zakupiono pakiet oprogramowania gastronomicznego firmy softech program gastroszef, gastropos, chart. Programy te są wykorzystywane obecnie w zakładach
gastronomicznych i hotelach, w związku z powyższym absolwent kończący szkołę powinien umieć się nimi posługiwać. Ponadto zgodnie z podstawą programową kształcenia
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w zawodach; kelner, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa stanowią one pomoc dydaktyczną wykorzystywaną na zajęciach z przedmiotów
zawodowych do planowania żywienia i realizacji różnych usług gastronomicznych i hotelowych. Zatem każdy uczeń powinien się z nimi zapoznać, bo będzie je wykorzystywać
w przyszłej pracy. W Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi wdrożono program „IVONA” – Rehabilitacyjny Pakiet Głosów.
4/ Rozbudowa „Szkoły Multimedialnej” – wymiana i zwiększenie liczby zestawów multimedialnych
W Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9 zakupiono kompletny zestaw multimedialny.
5/ Systematyczne wdrażanie w szkołach dziennika elektronicznego.
Realizując to zadanie w części szkół nauczyciele zostali przeszkoleni przez pracowników firmy Vulcan oraz informatyków szkolnych z zakresu obsługi dziennika
elektronicznego. Dotyczy to głównie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów. Niektóre szkoły już korzystają wyłącznie z dziennika elektronicznego (np. ZSP – G nr 1), ale część
szkół nadal przygotowuje się do obsługi nowego systemu poprzez przeniesienie danych ze starej aplikacji „Sekretariat” oraz wprowadzenie brakujących danych do nowego
systemu (np. plan lekcji, bieżące tematy, frekwencja). Do końca roku 2016 dziennik elektroniczny został uzupełniony o większość wpisów z pierwszego okresu roku szkolnego
2016/17. Głównym problemem pełnej realizacji tego zadania jest przede wszystkim brak komputerów dostępnych we wszystkich salach lekcyjnych oraz brak łącza
internetowego w tych salach. Dlatego w miarę możliwości finansowych szkół, sukcesywnie jest realizowane to zadanie.
6/ Korzystanie z e – podręczników.
Szkoły korzystają z e – podręczników głównie na lekcjach języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, fizyki i przedmiotów zawodowych. Uczniowie
korzystają z e – podręczników również na wybranych zajęciach lekcyjnych innych przedmiotów oraz podczas przygotowywania się do zajęć, odrabiania prac domowych
i w czasie zajęć dotyczących ważnych wydarzeń szkolnych np. patrona szkoły, czy dzień otwarty szkoły. Często też korzystają z e – podręczników w czasie wycieczek
przedmiotowych.
7/ Systematyczne szkolenie kadry pedagogicznej z zakresu umiejętności wykorzystania technologii cyfrowej na zajęciach dydaktycznych.
W szkołach odbyły się szkolenia dla wychowawców i nauczycieli z zakresu obsługi dziennika elektronicznego prowadzone przez pracowników firmy Vulcan. Ponadto odbyły się
szkolenia wewnętrzne prowadzone przez informatyków uczących w szkołach, np. szkolenie dla wychowawców dotyczące drukowania świadectw czy szkolenie z zakresu obsługi
tablicy multimedialnej. Również odbyły się szkolenia dla nauczycieli z zakresu pomiaru dydaktycznego i wykorzystania komputerowych narzędzi diagnozujących wiedzę
uczniów.
8/ Korzystanie z platformy EduS@cz
W szkołach wykorzystuje się platformę EduS@cz do różnego rodzaju prezentacji, szkoleń i przekazywania różnych informacji, dziennika elektronicznego oraz do tworzenia
dokumentów np.: arkuszy ocen, świadectw szkolnych. Są szkoły, w których wszyscy nauczyciele korzystają z tej platformy, natomiast część szkół nadal uczy się korzystać
z tej możliwości.
Jednostka realizująca

Dyrektorzy publicznych jednostek oświatowych

Termin realizacji

2016 rok

Mierniki realizacji zadania

1/ Liczba zakupionych, pozyskanych tablic multimedialnych

Wartości mierników

1/ 17 tablic multimedialnych

2/ Liczba zakupionych nowych komputerów –
stacjonarnych, laptopów, monitorów, notebooków

2/ 349 komputerów, 60 laptopów, 22 monitory i 3
notebooki
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3/ Liczba wdrożonych programów komputerowych w pracy
z dziećmi

3/ 7 programów
4/ 1 zestaw

4/ Liczba wymienionych oraz zakupionych zestawów
multimedialnych.
5/ Informatyzacja systemu oceniania i nadzoru
pedagogicznego. Informatyzacja i usprawnianie kontaktów
szkoły z rodzicami.
6/ Liczba szkół korzystających z e - podręczników
7/ Liczba przeszkolonych nauczycieli
8/ Liczba szkół korzystających z platformy EduS@acz

5/ 80 % szkół

6/ 50%
7/ 80%
8/ 60%

d. Modernizacja systemu szkolnictwa zawodowego.
1/Kontynuacja realizacji projektu w ramach RPO WM na lata 2014-2020 Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie
zawodowe uczniów – SPR.
Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości w 2016 roku opracował 3 wnioski o dofinansowanie utworzenia
Centrów Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu w branży: elektryczno – elektronicznej, budowlanej, turystyczno
– gastronomicznej w ramach 10 osi priorytetowej - wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe
uczniów – SPR. Wszystkie złożone projekty zostały pozytywnie ocenione i od 1.03.2017 roku rozpocznie się realizacja projektów pod nazwą: „Utworzenie Centrum
Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy”, „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno elektronicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy” oraz „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno - gastronomicznej jako odpowiedź na
potrzeby rynku pracy”. W ramach realizowanych projektów planowane jest wyposażenie Centrów Kompetencji Zawodowych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne,
adaptacja pomieszczeń w celu przystosowania ich do przeprowadzenia specjalistycznych kursów i szkoleń, nabycie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów,
staże dla uczniów, pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniów, zajęcia wyrównawcze służące wyrównywaniu
dysproporcji edukacyjnych, prowadzenie kół naukowych, szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli. Projekt „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży
elektryczno - elektronicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy” realizowany będzie w Zespole Szkół Elektryczno – Mechanicznych oraz w Zespole Placówek Kształcenia
Zawodowego. Projekt „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy” realizowany będzie w Zespole Szkół
Budowlanych, Zespole Placówek Kształcenia Zawodowego oraz w Zespole Szkół nr 5 – Specjalnych. Projekt „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży
turystyczno - gastronomicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy” realizowany będzie w Zespole Szkół nr 1 oraz w Zespole Szkół nr 5 – Specjalnych. W 2016 roku
prace polegały na wykonaniu dokumentacji projektowej, co nie generowało żadnych kosztów.
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Jednostka realizująca

Dyrektor Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości we
współpracy z dyrektorami: ZPKZ, ZSB, ZSE – M, ZS nr 1
i ZS nr 5 - Specjalnych.

Termin realizacji

2016 rok

Mierniki realizacji zadania

Liczba złożonych i zaakceptowanych wniosków.

Wartości mierników

3; 3

e. Organizacja wspomagania nauczycieli.
Obecny rynek pracy wymusza na instytucjach systemu oświaty właściwy dobór wykwalifikowanej i konkurencyjnej kadry. Dla zapewnienia wysokiej jakości kadry
nauczycielskiej kluczowe znaczenie ma organizacja kształcenia i szkolenia nauczycieli. Dlatego też bardzo istotne jest wspieranie inwestycji w zakresie edukacji ustawicznej
ukierunkowanej na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli. Realia dzisiejszego rynku pracy wymagają od nauczyciela coraz większej elastyczności oraz zdolności do szybkiego
uczenia się, co zmusza do ciągłego doskonalenia własnych umiejętności. Realizacja tego celu powinna wpłynąć na ciągłe pogłębianie wiedzy wśród nauczycieli opartej na
podnoszeniu i rozwijaniu kwalifikacji. Ma to bezpośredni wpływ na sposoby i metody przekazywania wiedzy oraz na samą wiedzę merytoryczną nauczycieli. Umożliwia to
szybkie przekwalifikowanie zawodowe zgodnie z potrzebami rynku pracy. Wśród różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli jest:
1/ Pozyskanie wiedzy poprzez różnego rodzaju dokształcanie i doskonalenie zatrudnionych w jednostkach oświatowych nauczycieli. Wspieranie
dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z potrzebami poszczególnych jednostek oświatowych.
Dyrektorzy wszystkich jednostek oświatowych na każdy rok budżetowy opracowują plan dokształcania i doskonalenia zawodowego zatrudnionych nauczycieli (w różnych
formach: studia I i II stopnia, studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne oraz różnego rodzaju szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencje szkoleniowe) zgodnie z potrzebami
swoich jednostek oświatowych i w oparciu o wcześniej opracowany wieloletni plan w tym zakresie, który następnie przekazują organowi prowadzącemu w celu uzyskania
odpowiednich środków finansowych na ten cel. W roku 2016 na realizację tego zadania zostały wykorzystane środki w wysokości ponad 329.133 zł. Tylko
z dofinansowania do studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych skorzystało 112 nauczycieli. Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w publicznych
jednostkach oświatowych uczestniczyli co najmniej w jednej formie doskonalenia nauczycieli, natomiast znakomita większość nauczycieli skorzystała z kilku różnych form
doskonalenia zawodowego w 2016 roku.
2/ Pozyskanie wiedzy poprzez szkolenia i studia podyplomowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
W 2016 roku pracownicy publicznych i niepublicznych placówek oświatowych skorzystali w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego z udziału w szkoleniach i studiach
podyplomowych zwiększając swą wiedzę i umiejętności zawodowe na łączną kwotę przyznanego dofinansowania w wysokości 83 970,00 zł, w tym 40 540,00 zł
w ramach dofinansowania studiów podyplomowych oraz 43 430,00 zł w ramach dofinansowania szkoleń.
3/ Zajęcia literackie dla dzieci ze szkół podstawowych oraz spotkania autorskie organizowane przez Sądecką Bibliotekę Publiczną:
- Interdyscyplinarne warsztaty „Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd” (luty – czerwiec); uczestniczyło 57 grup – 1140 uczestników.
- Podróże po literaturze – zajęcia literackie dla klas IV – VI; uczestniczyło 7 grup – 280 uczestników.
- Warsztaty literackie „Ludwik Jerzy Kern. Portret poety wierszem na opak pisany” (październik – grudzień); uczestniczyło 41 grup – 900 uczestników.
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-

Książka na każdą porę roku – zajęcia dla młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego – 70 uczestników.
Występy w szkołach grupy teatralnej „Leśne Duszki” – 120 osób
Spotkania z p. Ewą Nowak, autorką książek dla młodzieży – 80 uczestników (1 spotkanie).
Spotkania z p. Małgorzatą Strękowską – Zarembą, autorką książek dla dzieci – 180 uczestników (2 spotkania).

4/ Zapewnienie materiałów potrzebnych do olimpiad i konkursów.
W Sądeckiej Bibliotece Publicznej każdy uczeń czy nauczyciel ma możliwość skorzystania z materiałów – zasobów bibliotecznych potrzebnych w celu przygotowania uczniów
do różnego rodzaju konkursów czy olimpiad.

Jednostka realizująca

Mierniki realizacji zadania

Publiczne jednostki oświatowe, Sądecka Biblioteka Publiczna
– Oddział dla Dzieci i Młodzieży
1/
Liczba
nauczycieli
objętych
dokształcaniem
i doskonaleniem
zawodowym
w
ramach
budżetu
przekazanego publicznym jednostkom oświatowym (studia I,
II stopnia, studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne,
szkolenia, warsztaty, prelekcje, wykłady tematyczne
związane z podnoszeniem i nabywaniem nowych kwalifikacji
zawodowych nauczycieli w formie indywidualnej, zespołów
przedmiotowych, szkoleń – konferencji rady pedagogicznej
(ilość osób uczestniczących w różnych formach doskonalenia
zawodowego nauczycieli).

Termin realizacji

2016 r.

Wartości mierników

1/ 2019 nauczycieli na kwotę ponad 329.133 zł - budżet
Miasta

2/ Liczba osób objętych wsparciem w zakresie szkoleń oraz
studiów podyplomowych w ramach Krajowego Funduszu
Szkoleniowego

2/ Szkolenia – 28 osób, studia podyplomowe – 12 osób

3/ 3.1 ilość uczestników zajęć literackich
3.2 ilość spotkań autorskich
3.3 koszty pracownicze oraz koszty spotkań autorskich

3/ 3.1 2510 osób w 105 grupach
3.2 260 osób, 3 spotkania
3.3 pracownicze 50.000 zł, spotkania autorskie –
2.200 zł

4/ Liczba osób korzystających z usługi, liczba materiałów
udostępnionych

4/ Liczba obsłużonych czytelników – 58 osób, liczba
udostępnionych książek – 248, liczba udostępnionych
czasopism - 33
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f. Upowszechnienie idei kształcenia przez całe życie.
1/ Świadczenie usługi poradnictwa zawodowego, w tym udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w wyborze odpowiedniego zawodu lub
miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także przygotowywanie do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy;
udzielanie pomocy pracodawcom w doborze kandydatów do pracy oraz pomocy we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników
poprzez udzielanie porad zawodowych.
Zgodnie z założeniami przyjętymi w ramach Planu Działań na rok 2016 doradcy klienta/doradcy zawodowi kierowali swoje usługi w szczególności do osób:
- bezrobotnych, dla których ustalono II profil pomocy,
- z grup wyselekcjonowanych lokalnie tj. osób długotrwale bezrobotnych, osoby z grupy bezrobocia rodzinnego,
- o obniżonej motywacji do działania,
- posiadających trudności w rozwiązywaniu problemów zawodowych i podejmowaniu decyzji zawodowych,
- planujących uruchomić własną działalność gospodarczą przy udziale środków FP,
- nie posiadających doświadczenia w poszukiwaniu pracy,
- chcących powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej,
- objętych programami i projektami pozakonkursowymi.
Liczba osób objętych poradnictwem zawodowym – w 2016 r. udzielono 4468 osobo/usług, w tym w ramach:
- poradnictwa indywidualnego – 1204 osoby,
- poradnictwa grupowego – 250 osób,
- informacji indywidualnej – 2054 osoby,
- informacji grupowej – 960 osób.
2.1/Organizacja szkoleń (również w ramach bonów szkoleniowych), w tym świadczenie pomocy osobom uprawnionym w celu podniesienia ich kwalifikacji
zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej;
umożliwienie pracownikom uzyskanie nowych kwalifikacji i utrzymanie miejsca pracy; umożliwienie pracodawcom zmiany struktury kwalifikacji
pracowników; dostosowanie kwalifikacji i kompetencji bezrobotnych i poszukujących pracy do potrzeb rynku pracy.
Zgodnie z przyjętym Programem Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2020 oraz Planem działania na 2016 r.
Sądecki Urząd Pracy (SUP) organizował szkolenia dające możliwość osobom bezrobotnym podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji lub kompetencji
zwiększających ich szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.
Liczba osób uczestniczących w szkoleniach zawodowych – 179 osób, z tego:
- na szkolenia skierowano 135 osób, w tym: na szkolenia grupowe – 91 osób, na szkolenia indywidualne – 44 osoby,
- w ramach bonów szkoleniowych na szkolenia skierowano – 32 osoby,
- w ramach umów trójstronnych – 12 osób.
2.2 /Organizacja i realizacja szkoleń i kursów z zakresu CNC. Organizacja i realizacja egzaminów sprawdzających spawalniczych dla osób poszukujących
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pracy.
Zadanie realizowane przez Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego. W ramach tego zadania zrealizowano trzy edycje kursu CNC dla 16 osób oraz przeprowadzono pięć
edycji egzaminów spawalniczych sprawdzających ( 15 egzaminów ), w których wzięło udział 6 osób. Ogółem kwalifikacje w tym zakresie zdobyło 12 osób.
3/ Finansowanie studiów podyplomowych.
Zgodnie z przyjętymi priorytetami w Planie Działań Sądeckiego Urzędu Pracy w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej na
2016 r. wysokość dofinansowania kosztów studiów podyplomowych wynosiła 100%, nie więcej jednak niż 150% przeciętnego wynagrodzenia oraz wyłączono z możliwości
dofinansowanie studiów podyplomowych na kierunkach pedagogicznych za wyjątkiem studiów z zakresu przygotowania do nauczania zawodu. W roku 2016 zawarto 7 umów
o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych lecz jedna umowa została rozwiązana w związku z rezygnacją wnioskodawcy z uczestnictwa w studiach. Ponadto 8 osób
kontynuowało studia podyplomowe na podstawie umów zawartych w 2015 r. 8 osób zakończyło studia podyplomowe, z czego 5 z nich podjęło zatrudnienie, inną pracę
zarobkową lub działalność gospodarczą.
Liczba osób, którym sfinansowano koszty studiów podyplomowych - 6 osób.
4/ Organizacja staży (w tym w ramach bonów stażowych) mających na celu nabycie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy
przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.
Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy
z pracodawcą. Natomiast bon stażowy jest instrumentem aktywizacji bezrobotnych do 30 roku życia, stanowiącym gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy
wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.
Sądecki Urząd Pracy organizował staże zgodnie z potrzebami pracodawców oraz opisem zadań wykonywanych na stanowiskach pracy. Pozytywnie rozpatrzono 271 wniosków
i zawarto 271 umów o zorganizowanie stażu (w tym w ramach bonu stażowego), w ramach których na staż skierowano 319 osób (w tym 1 umowa na 1 osobę poszukującą
pracy, niepozostającą w zatrudnieniu - finansowana ze środków PFRON) – wydatkowano kwotę 2.201.178,33 zł.
W 2016 roku:
- skierowano do odbycia stażu 313 osób,
- wydano 8 bonów stażowych,
- skierowano do odbycia stażu w ramach bonów stażowych 6 osób.
5/ Przyznawanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników.
Sądecki Urząd Pracy realizował zadania w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), który jest przeznaczony na finansowanie działań na rzecz kształcenia
ustawicznego pracowników i pracodawców. W 2016 r. do SUP wpłynęło 119 wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na
kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników, z których 86 zostało rozpatrzonych pozytywnie. Zawarto 92 umowy z pracodawcami w sprawie finansowania działań
obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w tym 86 umów o sfinansowanie kursów, egzaminów
i badań lekarskich oraz 6 umów o sfinansowanie studiów podyplomowych.
Łączna kwota finansowania działań z KFS w 2016 r. wyniosła 1.455.802,24 zł. Kształceniem ustawicznym w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego zostały objęte 1.273
osoby, w tym szkoleniami 1.248 osób, studiami podyplomowymi 25 osób.
Wśród pracodawców, którzy otrzymali wsparcie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, 41 podmiotów należało do grupy mikroprzedsiębiorstw, 10 podmiotów do
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średnich przedsiębiorstw, 15 podmiotów do grupy małych przedsiębiorstw oraz 20 do pozostałych kategorii.
6/ Udział dyrektorów i nauczycieli w konferencjach krajowych i międzynarodowych.
- Udział w konferencjach organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Krakowie, Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie, Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Sosnowcu.
- Udział w małopolskiej debacie „W jaki sposób organizować kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.
- Udział w XIV Forum Nauczycieli Języka Niemieckiego w Krakowie.
- Udział w konferencji dotyczącej sytuacji UE- podczas realizacji programu Euroscola w Strasburgu.
- Udział w XXII Forum Nauczycieli Języka Angielskiego w Krakowie.
- Udział w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wyzwania współczesnej edukacji – komunikacja w kształceniu i wychowaniu”.
- Udział w Ogólnopolskim Kongresie Pedagogów i Psychologów.
7/ Warsztaty dla nauczycieli organizowane przez edukacyjne instytucje lokalne oraz instytucje kulturalne.
Nauczyciele bibliotekarze szkół uczestniczą w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Sądecką Bibliotekę Publiczną i Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką. Koszty
organizacji tych warsztatów są dofinansowane z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ( 80% dotacja, 20% budżet szkół ). Ponadto nauczyciele biorą udział
w spotkaniach czytelniczych, wernisażach, wystawach, imprezach organizowanych przez te instytucje.
Jednostka realizująca

Mierniki realizacji
zadania

Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu z wyjątkiem pkt 2.2 –
Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego
1/ Liczba osób objętych poradnictwem zawodowym, w tym
w ramach:
1.1poradnictwa indywidualnego,
1.2 poradnictwa grupowego,
1.3 informacji indywidualnej,
1.4 informacji grupowej.

Termin realizacji

2016 r.
Pkt 2.2 – miesiące: IV, VIII, XI

Wartości
mierników

1/ 4468 osób, w tym w ramach:
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
1.1 1204 osoby,
1.2 250 osób,
1.3 2054 osoby,
1.4 960 osób.

2.1/ Liczba osób objętych szkoleniami (wg poszczególnych
form):
2.1.1 szkolenia, w tym: na szkolenia grupowe
i szkolenia indywidualne,
2.1.2 szkolenia w ramach bonów szkoleniowych,
2.1.3 szkolenia w ramach umów trójstronnych.

2.1/ 179 osób, z tego:

2.2/ Ilość zrealizowanych kursów.
Ilość zrealizowanych egzaminów spawalniczych
sprawdzających.

2.2/ Kurs CNC – 3 edycje.
Egzaminów – 5 edycji.

2.1.1 szkolenia - 135 osób, w tym: na szkolenia grupowe –
91 osób, na szkolenia indywidualne – 44 osoby,
2.1.2 w ramach bonów szkoleniowych – 32 osoby,
2.1.3 w ramach umów trójstronnych – 12 osób.
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3/ Liczba osób objętych dofinansowaniem studiów
podyplomowych
4/ Liczba osób objętych stażami (w tym w ramach bonów
stażowych).
5/ Liczba osób objętych kształceniem ustawicznym
w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
6/ Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli –
certyfikaty:
6.1 liczba nauczycieli uczestniczących w debacieprzekazanie uwag i doświadczeń, zdobycie nowych
informacji,
6.2 liczba nauczycieli uczestniczących w Forum Językowym
6.3 liczba nauczycieli uczestniczących w konferencji w
Strasburgu
6.4 liczba nauczycieli uczestniczących w Forum Językowym
6.5 liczba nauczycieli uczestniczących w III M.K.N.
6.6 liczba nauczycieli uczestniczących w kongresie
pedagogów i psychologów.
6.7 liczba nauczycieli biorących udział w warsztatach

3/ 6 osób
4/ 319 osób (w tym w ramach bonów stażowych 6 osób).
5/ 1273 osoby, w tym szkoleniami 1.248 osób, studiami
podyplomowymi 25 osób

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

– 3 osoby
– 3 osoby
- 3 osoby
– 3 osoby
– 12 osób
– 35 osób
– 62 osoby

g. Wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie realizacji pozaszkolnych form wspierania rozwoju dzieci i młodzieży.
1/ Wspieranie organizacji pozarządowych działających w zakresie pożytku publicznego w obszarze „Oświata i wychowanie”.
Organizacje pozarządowe, na podstawie umów zawartych w ramach otwartego konkursu ofert z obszaru „Oświata i wychowanie” zrealizowały zadania o następujących
nazwach:
1) Letnia Akcja Warsztatowa – edycja 4.
2) Warsztaty Wyjazdowe w Górach Stołowych.
3) Szach – Mat w Elektryku dla dzieci i młodzieży Nowego Sącza.
4) Znaki pamięci XVI Międzynarodowy Marsz Pamięci Polskiego Sybiru.
5) XV Małopolski Konkurs Literacki dla młodzieży "Pióro Splotu".
6) Ogniobranie – kurs przewodnikowski.
7) Nie marnuj czasu-zwiedzaj kraj.
8) Taniec w szkole.
9) "Bitwa Breakdance" czyli konkurs tańca na ulicy.
10) Organizacja warsztatów integracyjnych oraz szkoleniowo-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży z Zespołu Regionalnego "Sądeczoki" oraz działu Folkloru i Tradycji Pałacu
Młodzieży w Nowym Sączu.
11) Sztuka akceptacji siebie i innych.
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12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

Przeszłość naszej szkoły ukryta w archiwach – edycja III.
Jeszcze Polska nie zginęła, bo pamiętamy.
Mistrz robotyki – warsztaty dla gimnazjalistów.
Prowadzenie nieodpłatnych korepetycji adresowanych do uczniów z rodzin ubogich „Wolontariat w Kanie".
Projekt Prymus III.
Pomocny Krasnoludek.
Historia kobiet – kobiety w historii – labirynt historii, XI edycja.
Byłem, Poznałem, Wiem – warsztaty szkoleniowo – wypoczynkowe.
Edukacja dzieci i młodzieży z zakresu bezpiecznego wypoczynku na obszarach wodnych w sezonie letnim i zimowym.
Prowadzenie warsztatów integracyjnych oraz szkoleniowo – wypoczynkowych dla mieszkańców miasta Nowego Sącza.

2/ Współpraca z SOiK w Nowym Sączu, osiedlowymi świetlicami środowiskowymi, MOPS, sądami, kuratorami społecznymi i sądowymi.
Pedagodzy szkolni na bieżąco współpracują z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną (comiesięczne spotkania pedagogów szkolnych dotyczące rozwiązywania problemów
dyslektycznych i wychowawczych w szkole organizowane przez poradnię ), MOPS, SOiK, Sądem Rejonowym i Komendą Miejską Policji oraz świetlicami środowiskowymi.
Niektórzy z nich są członkami zespołu interdyscyplinarnego przy MOPS i Ośrodku Wsparcia i Terapii Rodzin. Współpraca z MOPS obejmuje przede wszystkim wnioskowanie
szkół o udzielenie pomocy materialnej rodzinom będącym w trudnej sytuacji bytowej, organizowanie dożywiania, diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów
z trudnościami materialnymi, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – praca pedagoga w grupach roboczych dotyczących rodzin objętych procedurą „Niebieskiej Karty”,
konsultacje z pracownikami socjalnymi i asystentami rodzinnymi w sprawach rodzin dysfunkcyjnych. Ciągła współpraca z MOPS pozwala objąć opieką uczniów i ich rodzin,
wymagających wsparcia. Współpraca z SOiK obejmuje m.in. zajęcia warsztatowe dla uczniów „Uzależnienie teraz, konsekwencje jutro”, podejmowanie przez uczniów terapii
indywidualnych i grupowych, możliwość skorzystania z projektu Fred Goes Net – czyli wczesnej interwencji wobec notowanych po raz pierwszy osób zażywających narkotyki
i inne substancje psychoaktywne, korzystanie rodziców uczniów ze specjalistycznego poradnictwa, możliwość korzystania w wyjątkowej sytuacji z hotelu. Nauczyciele
regularnie uczestniczą w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez te instytucje, podnosząc tym samym swoją wiedzę i umiejętności,
wykorzystując je w bieżącej pracy z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami. Działania realizowane przez pedagogów szkolnych pozwalają na lepszą realizację szkolnych
programów profilaktyki i wychowawczego. Młodzież bierze udział w zajęciach profilaktycznych dotyczących narkomanii, alkoholu (profilaktyka uzależnień), samobójstw
natomiast nauczyciele korzystają ze wsparcia i konsultacji specjalistów z SOiK. W maju 2016 roku uczniowie klas V i VI, ich rodzice oraz grono pedagogiczne wzięli udział
w realizacji Programu uzależnień behawioralnych „CUDER”, dotyczącego zagadnień związanych z uzależnieniem od komputera i Internetu. Współpraca z Sądem Rejonowym –
Wydział Rodzinny i Nieletnich, kuratorami sądowymi obejmuje: wnioskowanie szkół o wydanie orzeczeń, postanowień w stosunku do uczniów prezentujących zachowania
świadczące o demoralizacji oraz w sprawach opiekuńczych, ustalenie z kuratorami sądowymi strategii postępowań wychowawczych oraz działań naprawczych, wspólne
konsultowanie i monitorowanie pracy wychowawczej nadzorowanych rodzin. Szkoły utrzymują systematyczny kontakt z kuratorami sądowymi w celu rozwiązywania
pojawiających się problemów uczniów i ich rodzin. Młodzież bierze również udział w zajęciach organizowanych przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu np. „Dzień Mediacji”.
Szkoły współpracują ze świetlicami osiedlowymi m.in. w sprawach objęcia uczniów popołudniowymi zajęciami świetlicowymi – zagospodarowanie czasu wolnego uczniów,
pomocy w nauce oraz przy organizacji różnych imprez środowiskowych.
3/ Współpraca z Sądecką Biblioteką Publiczną i Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Nowym Sączu, Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ i Galerią BWA
SOKÓŁ, Kinem SOKÓŁ i Teatrem Nowym w Nowym Sączu, Miejskim Ośrodkiem Kultury i Pałacem Młodzieży w Nowym Sączu, Strażą Miejską i Komendą
Miejską Policji w Nowym Sączu oraz Miejskimi Wodociągami.
Nauczyciele – bibliotekarze szkół, biorących udział w projekcie Priorytet 3 pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” ściśle współpracowały z SBP i PBW w zakresie
właściwego wyboru książek – nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych. Szkoły systematycznie współpracują z MCK SOKÓŁ i Galerią BWA; biorą udział w wykładach
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i prelekcjach organizowanych w MCK SOKÓŁ, w spektaklach i seansach filmowych, także w ramach Młodzieżowej Akademii Filmowej (zgodnie z kalendarzem), odwiedzają
wystawy i galerie, biorą udział w zajęciach warsztatowych w Galerii Sztuki Współczesnej, cyklicznie biorą udział w przedstawieniach teatralnych.
W ramach współpracy z Sursum Corda i Autorską Szkołą Pianistyczną organizowane są koncerty charytatywne.
Biblioteki szkolne współpracują z Sądecką Biblioteką Publiczną i Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Nowym Sączu. Współpraca ta zaowocowała przeprowadzeniem wielu
szkoleń, lekcji bibliotecznych, spotkań czytelniczych. Odbyły się 3 spotkania nauczycieli bibliotekarzy szkolnych w ramach „Sieci współpracy i samokształcenia”
zorganizowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką. Młodzież brała udział w wernisażach, spotkaniach autorskich oraz imprezach organizowanych przez te instytucje.
Przykładem ścisłej współpracy była m.in. zorganizowana w II LO w dniu 30 marca 2016 roku konferencja przedstawicieli środowiska bibliotekarskiego z terenu miasta Nowego
Sącza i powiatu nowosądeckiego w ramach „Sieci współpracy i samokształcenia” nauczycieli bibliotekarzy szkolnych. Udział wzięło 29 osób. Imprezie towarzyszyła wystawa
prezentująca historię szkoły oraz najstarsze zbiory biblioteczne. Uczniowie klas humanistycznych uczestniczyli w wielu wydarzeniach kulturalno – literackich organizowanych
przez Sądecką Bibliotekę Publiczną m. in: wernisaż wystawy Ada Sari – życie, kariera i sława, Sądecczyzna - krajobraz i pejzaż górski – wystawa fotografii, Sądeckie Duety
Literackie o książce Krzysztofa Koehlera Wnuczka Raquela. „Literatura i kontrowersje, czyli rzecz o książkach zakazanych”, literacka dyskusja z okazji Tygodnia Zakazanych
Książek. W rozmowie "Literatura i kontrowersje, czyli rzecz o książkach zakazanych" wzięli udział: dr Beata Lisowska, dr hab. Wojciech Kudyba, mgr Grzegorz Rapcia.
Spotkanie autorskie z Ojcem Leonem Knabitem OSB zorganizowane w ramach XXX Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. XXX Sądeckie Duety Literackie poświęcone książce
Harda Elżbiety Cherezińskiej. Spotkanie autorskie z Markiem Krajewskim mistrzem kryminału retro. Z okazji 125 lat Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. J. Szujskiego
nauczycielki bibliotekarki wraz z uczniami uczestniczyły w uroczystych obchodach połączonych z otwarciem wystawy poświęconej historii biblioteki „Miedzy starymi a nowymi
czasy” oraz w autorskim spotkaniu z dziennikarzem Mariuszem Szczygłem. W ramach współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką pani Dorota Lenar (pracownik tejże
placówki) wygłosiła wykład nt. „Wartość czytania”, uwzględniającą wpływ czytania na rozwój młodzieży. Wykład skierowany był do rodziców uczniów II Liceum
Ogólnokształcącego w N. Sączu. Wzięło w nim udział ok. 70 osób. Nauczyciele bibliotekarze biorą udział w pracach jury różnych konkursów np. konkursu poetyckiego „Czytam
bo lubię”.
W trosce o wszechstronną edukację młodzieży, szkoły współpracują z Małopolskim Centrum Kultury „SOKÓŁ” organizując dla młodzieży seanse filmowe. Uczniowie biorą udział
w projekcie edukacyjnym „Młodzieżowa Akademia Filmowa”. Spotkania odbywają się cyklicznie raz w miesiącu, projekcja filmu poprzedzona jest prelekcją. Po seansie odbywa
się dyskusja. Uczestniczą również w wykładach i prelekcjach organizowanych w Małopolskim Centrum Kultury „SOKÓŁ”. Szkoły korzystają, w miarę możliwości,
z udostępnionych nieodpłatnie sal MCK „SOKÓŁ” na różne uroczystości szkolne (np. święto szkoły, ślubowanie klas pierwszych, zakończenie roku szkolnego klas trzecich,
przegląd form kabaretowych - Fafik).
W ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Pałacem Młodzieży, młodzież szkół wzięła udział w spektaklach teatralnych przygotowanych przez Teatr Robotniczy im.
Bolesława Barbackiego oraz Scenę Młodzieżową. Bardzo ważnym wydarzeniem było m.in. wystawienie spektaklu Świętoszek i Kopciuszek przez młodzież szkół ( ZS nr 1).
Młodzież szkół ponadgimnazjalnych brała udział również w spektaklach teatrów krakowskich wystawianych na scenie MOK. Natomiast szkoły wspólnie z Pałacem Młodzieży
zorganizowały „Miejski Dzień Integracyjny”, warsztaty plastyczne dla nauczycieli i dla dzieci i młodzieży na różnych poziomach kształcenia, różnego rodzaju konkursy:
recytatorski, literacki, teatralny, plastyczny (np. „Pod skrzydłami anioła” ) i wokalny oraz konkurs na zabawkę terapeutyczną. Wspólnie zorganizowano „Ogólnopolski festiwal
piosenki dziecięcej „Skowroneczek” oraz „Małopolski Festiwal Country”.
Mając na uwadze bezpieczeństwo swoich uczniów, szkoły systematycznie współpracują ze Strażą Miejską oraz Komendą Miejską Policji. Współpraca ze Strażą Miejską
obejmowała: szkolenie młodzieży z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz wyposażenie uczniów w opaski odblaskowe – realizacja projektu „Bądź widoczny, bądź
bezpieczny”. Natomiast z Komendą Miejską Policji: edukacja prawna młodzieży „Nastolatki a prawo”, współdziałanie w realizacji zadań wynikających z projektu „Zintegrowanej
Polityki Bezpieczeństwa – Lider Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”, zgłaszanie aktów przemocy czy agresji – ich rozwiązywanie, rozmowy profilaktyczne w Wydziale Prewencji
KMP z uczniami prezentującymi zachowania ryzykowne, konsultacje z dzielnicowymi. Szkoły ściśle współpracują z tymi instytucjami w ramach realizacji szkolnego programu
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profilaktycznego i wychowawczego ( spotkania, pogadanki, wykłady funkcjonariuszy Policji m.in. nt. „Cyberbezpieczeństwa”, imprezy szkolne – zapewnienie bezpieczeństwa
uczniom, karty rowerowe, itd).
W ramach współpracy z Sądeckimi Wodociągami uczniowie brali udział: w konkursie plastycznym pt. „Woda nasz naturalny skarb”, w festiwalu biegowym „Woda źródłem
sukcesu”, w wyjeździe edukacyjnym uczniów do stacji uzdatniania wody w Starym Saczu oraz oczyszczalni ścieków w Wielogłowach. W ramach w akcji „Wodnik – źródełko
wody pitnej w szkole” zainstalowano w 10 szkołach 14 tzw. poidełek, przeprowadzono również wiele pogadanek z uczniami.
4/ Zespół Szkół Samochodowych jako współpartner kampanii „Szybcy na torze, bezpieczni na drodze” organizowanej przez Stowarzyszenie Passe – Partout
i Fundację Prodriver.
Promowano wśród sądeckich uczniów ( 160 uczestników) bezpieczne nawyki uczestnika ruchu drogowego, zaszczepiano zamiłowanie do jazdy różnymi pojazdami w sposób
bezpieczny i odpowiedzialny, pokazywano zagrożenia poprzez odtwarzanie symulacji wypadków i uczenie się jak zachowywać się w ich obliczu w przypadku gdy jesteśmy
świadkami, uczestnikami wypadku, a także jak ratować siebie i innych. Kampania cykliczna odbywa się w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu i Bochni.
5/ Wspieranie inicjatyw lokalnych PCK „Młoda Krew Ratuje Życie”.
Uczniowie ZSS (148 uczniów) cyklicznie oddają krew honorowo przez cały rok szkolny. Według danych regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
Oddział Terenowy w Nowym Sączu, uczniowie ZSS oddali w sumie 54 litry krwi. W ten sposób nauczyciele szkolnego koła PCK kształtują wśród uczniów przyszłych kierowców
– mechaników nawyk pomocy innym ludziom.
6/ Zespół Szkół Samochodowych oficjalnym partnerem programu „Młode Kadry” firmy Inter Cars.
ZSS uczestniczy w programie „Młode Kadry” od 2013 r. Uczniowie zdobywają dodatkową wiedzę w zakresie wykształcenia zawodowego samochodowego. Odbyło się 5 szkoleń
przeprowadzonych przez przedstawicieli firm branży samochodowej (Castrol, Schaefler, Denso, NTN SNR), w których uczestniczyło 142 uczniów, otrzymali oni stosowne
certyfikaty firmy Inter Cars.
7/ Współpraca z Polskim Związkiem Motorowym w organizacji rajdów samochodowych i „4x4”
Grupa uczniów (65 osób) uczestniczyła w przygotowaniu rajdów: Super OS Nowy Sącz, Górskie Mistrzostwa Polski Limanowa pod Ostrą, Sądecki Rajd Zimowy 4x4, Rajd
„Barbórkowy”. Uczniowie brali udział w przygotowaniu tras rajdowych, przyjmowaniu zgłoszeń, sędziowaniu itp. Nabyli tym samym umiejętności przy organizacji imprez
masowych motorowych.
Jednostka realizująca

1/ Organizacje pozarządowe:
1.1 Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja SpołecznoWychowawcza,
1.2 Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Świętej Małgorzaty,
1.3 Stowarzyszenie Sądecki Elektryk,
1.4 Stowarzyszenie Pamięci Polskiego Sybiru,
1.5 Małopolskie Towarzystwo Oświatowe,
1.6 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska,
1.7 Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze
oddział "Beskid" w Nowym Sączu,

Termin realizacji

1/ Terminy realizacji zadań przez NGOs:
1.1 /1.04.2016 r. - 31.08.2016 r.
1.2/ 1.05.2016 r. - 31.08.2016 r.
1.3/ 1.02.2016 r. - 30.06.2016 r.
1.4 /1.06.2016 r. - 31.10.2016 r.
1.5/ 15.02.2016 r. -31.08.2016 r.
1.6/ 2.01.2016 r. - 15.04.2016 r.
1.7/ 1.02.2016 r. - 31.12.2016 r.
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1.8 Stowarzyszenie Adeem,
1.9 Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Fabryka
Marzeń",
1.10 Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Regionalnego
"Sadeczoki",
1.11 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w
Nowym Sączu,
1.12 Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół I Gimnazjum i
Liceum im. Jana Długosza w Nowym Sączu,
1.13 Fundacja "Osądź mnie Boże", im. Ks. Władysława
Urgacza,
1.14 Fundacja Promocji Nauki i Kreatywności,
1.15 Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "Kana",
1.16 Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno – Społeczno Oświatowych "Sandeciensis",
1.17 Fundacja Dzień Dobry,
1.18 Fundacja Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej,
1.19 Stowarzyszenie SURSUM CORDA,
1.20 Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w
Nowym Sączu,
1.21 Stowarzyszenie "TURKUS" na Rzecz Rozwoju
Aktywności Lokalnej.

1.8/ 1.02.2016 r. - 30.06.2016 r.
1.9/ 1.05.2016 r. - 30.09.2016 r.
1.10/ 1.06.2016 r. - 30.09.2016 r.
1.11/ 1.06.2016 r. - 30.08.2016 r.
1.12/ 1.02.2016 r. - 16.12.2016 r.
1.13/ 1.07.2016 r. - 30.09.2016 r.
1.14/ 15.02.2016 r. - 30.09.2016 r.
1.15/ 15.01.2016 r. - 31.05.2016 r.
1.16/ 23.02.2016 r. - 23.04.2016 r.
1.17/
1.18/
1.19/
1.20/

1.09.2016 r. - 31.12.2016 r.
10.06.2016 r. - 20.12.2016 r.
1.10.2016 r. - 30.11.2016 r.
1.04.2016 r. - 31.12.2016 r.

1.21/ 7.03.2016 r. - 29.04.2016 r.

2 i 3/ Jednostki oświatowe

2 – 7/ 2016 rok

4, 5, 6 i 7/ Zespół Szkół Samochodowych
Mierniki realizacji zadania

1/ Ilość zadań realizowanych zgodnie z umową zawartą
w ramach otwartego konkursu ofert z obszaru „Oświata
i wychowanie”/ilość umów zawartych w ramach otwartego
konkursu ofert z obszaru „Oświata i wychowanie”.

Wartości mierników

1/ 21 zadań
1.1/ 9.000,00 zł
1.2/ 7.500,00 zł
1.3/ 4.000,00 zł
1.4/ 4.000,00 zł
1.5/ 3.000,00 zł
1.6/ 3.000,00 zł
1.7/ 5.500,00 zł
1.8/ 3.000,00 zł
1.9/ 3.000,00 zł
1.10/ 6.000,00 zł
1.11/ 5.000,00 zł
1.12/ 4.500,00 zł
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1.13/
1.14/
1.15/
1.16/
1.17/
1.18/
1.19/
1.20/
1.21/

2.500,00
4.500,00
2.500,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
4.000,00

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

2/ Wszystkie szkoły – 100%

2/ Atrakcyjniejsza i efektywniejsza (zgodna z założeniami )
realizacja szkolnego programu nauczania, profilaktyki
i programu wychowawczego.

3/ Wszystkie szkoły – 100%

3/ Ilość uczniów biorących udział w wydarzeniach
kulturalnych oraz występach, festiwalach i konkursach.

4/ 160 uczniów

4/ Liczba uczestników kampanii

5/ 148 uczniów

5/ Liczba uczniów uczestniczących w tym zadaniu

6/ 142 uczniów

6/ Liczba uczestników programu

7/ 65 osób

7/ liczba uczniów przygotowujących rajdy

h. Kontynuacja prac modernizacyjnych obiektów edukacyjnych i zapewniających opiekę nad dziećmi.
Realizacja projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Nowego Sącza
W roku 2016 przygotowano materiały niezbędne do aplikowania o środki zewnętrzne. Finalny wniosek o dofinansowanie złożony został w sierpniu 2016 roku. W dniu 28 marca
2017 r. zatwierdzono listę ocenionych oraz wybranych projektów do dofinansowania.
Jednostka realizująca

Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Przedsiębiorczości
– Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych, Zespół Zamówień
Publicznych, Zespół Nadzoru Inwestorskiego, Wydział
Księgowości Budżetowej w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Termin realizacji

2016 r.
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Źródła finansowania
Budżet miasta

Wydatki na realizację Programu
Kluczowego nr 1 ogółem:

12.886.099,71 PLN

Wartość
8.272.621,60 zł
40.650,45 zł

Środki zewnętrzne zagraniczne (UE, EOG itp.)

191.885,49 zł

Środki zewnętrzne krajowe
Inne

4.380.942,17 zł
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PROGRAM KLUCZOWY NR 2

NOWY SĄCZ MIASTEM KONKURENCYJNEJ i INNOWACYJNEJ GOSPODARKI – program rozwoju
przedsiębiorczości

CEL GŁÓWNY

Nowy Sącz miastem ludzi przedsiębiorczych i konkurencyjnej gospodarki.

Jednostka wiodąca

Wydział Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych
w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Koordynator programu

Alina Marek

I-2.1. Wskaźniki monitoringu realizacji Strategii

7

Wskaźniki monitoringu realizacji Strategii

Źródło

Wartości wskaźników
w 2016 r.

Wskaźnik przedsiębiorczości

Główny Urząd Statystyczny

1787

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na
terenie Nowego Sącza (w tym nowo zarejestrowanych)

Główny Urząd Statystyczny

9 750 (812)

Stopa bezrobocia

Sądecki Urząd Pracy

6,3%

Bezrobocie kobiet

Sądecki Urząd Pracy

54,7%

Bezrobotni dłużej niż 1 rok

Sądecki Urząd Pracy

52,5%

Bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym i niższym

Sądecki Urząd Pracy

18,6%

Bezrobotni w wieku poniżej 25 lat

Sądecki Urząd Pracy

10,6%

Wskaźnik przedsiębiorczości za 2015 r. dla Nowego Sącza, analizowany jako liczba firm prywatnych przypadająca na 1000 osób w wieku produkcyjnym
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Bezrobotni w wieku 25-34 lata

Sądecki Urząd Pracy

30,2%

Bezrobotni w wieku 55 lat i więcej

Sądecki Urząd Pracy

16,7%

Ilość osób bezrobotnych, które ukończyły szkolenia/*

Sądecki Urząd Pracy

176 osób

Liczba nowych miejsc pracy utworzonych przy wsparciu
środków zewnętrznych/**

Sądecki Urząd Pracy

533 miejsca pracy

Ilość złożonych aplikacji o dofinansowanie projektów.

Sądecki Urząd Pracy

2 aplikacje

Liczba osób korzystających z usług, instrumentów
i innych form wsparcia – w ramach aktywizacji zawodowej.

Sądecki Urząd Pracy

1.418 osób

Komentarz:
/* Dotyczy osób, które zakończyły szkolenia indywidualne i grupowe oraz szkolenia w ramach bonów szkoleniowych i trójstronnych umów szkoleniowych.
/** Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w ramach prac interwencyjnych, dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie osoby powyżej 50 r.ż., refundacji części kosztów
zatrudnienia osób do 30. roku życia (art. 150f), bonów zatrudnieniowych, bonów na zasiedlenie, robót publicznych i refundacji części kosztów wyposażenia doposażenia
stanowiska pracy (łącznie 368 nowych miejsc pracy) oraz w ramach przyznanych środków na otwarcie własnej działalności gospodarczej (łącznie 165 nowych firm).
I-2.2. Zadania i działania realizowane w ramach Programu Kluczowego nr 2 w 2016 r.
a. Udostępnienie terenów inwestycyjnych.
Wykonanie zadania uzależnione jest od realizacji strategicznej inwestycji drogowej, tzw. Węgierskiej Bis, dzięki której udostępnione zostaną nowe tereny inwestycyjne. Tereny
te poszerzą kluczowy obszar aktywności gospodarczej na terenie Nowego Sącza. Trwają prace nad opracowaniem nowej koncepcji drogi, uwzględniającej interesy wszystkich
zainteresowanych stron, w tym przede wszystkim mieszkańców i przedsiębiorców.
Jednostka realizująca

Wydział Geodezji i Mienia, Wydział Przedsiębiorczości
i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Termin realizacji

-

Mierniki realizacji
zadania

1/ Obszar udostępnionych terenów inwestycyjnych

Wartości
mierników w
2016 r.

1/ 0 ha

2/ Liczba ofert inwestycyjnych

2/0 ofert
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b. Rozbudowa systemu zachęt podatkowych.
1/ Stosowanie stawki preferencyjnej do stawki podstawowej podatku od nieruchomości dla określonych grup przedmiotów opodatkowania związanych
z działalnością gospodarczą.
Od 2012 roku po raz pierwszy niższa stawka podatkowa została ustalona dla budynków (lub ich części) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
rzemiosła zanikającego np. szewstwa, antykwariatów, parasolnictwa, konserwacji dzieł sztuki - branże określone w uchwale Nr XVII/190/2015 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 17.11.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. W 2016 roku z tej formy wsparcia skorzystało 9 przedsiębiorców. Powierzchnia
nieruchomości objęta stawką preferencyjną podatku od nieruchomości w 2016 roku wyniosła łącznie 453,90 m2. Ubytek w dochodach własnych gminy z tyt. zastosowania
preferencyjnych stawek podatku od nieruchomości w 2016 roku stanowił kwotę 2 902,78 zł.
2/ Realizacja programów pomocowych wprowadzających zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na
terenie Nowego Sącza.
W 2016 roku kontynuowano realizację programów pomocowych wspierających powstawanie na terenie Nowego Sącza nowych inwestycji, tj.:
 Uchwały Nr XX/187/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy
inwestycyjnej na nowe inwestycje w zakresie obiektu sportu i rekreacji;
 Uchwały Nr LXV/674/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 maja 2010r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na wspieranie inwestycji w obrębie parków
technologicznych w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości;
 Uchwały Nr XVI/211/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2007r. w sprawie udzielania przedsiębiorcom zwolnień od podatku od nieruchomości,
stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na lata 2007 – 2013.
Od 1 stycznia 2016 roku dwóch nowych przedsiębiorców nabyło prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie ww. programów pomocowych. Łącznie
w 2016 roku ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach ww. programów pomocowych korzystało 8 przedsiębiorców, a ubytek w dochodach własnych gminy
w 2016 roku z tyt. zastosowania zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach ww. programów pomocowych stanowił kwotę 364 914,00 zł.
3/ Podjęcie nowego programu pomocowego wprowadzającego zwolnienie od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących inwestycje
początkowe na terenie Nowego Sącza.
W 2016 roku przygotowano projekt uchwały w sprawie udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną. Uchwała została
przyjęta przez Radę Miasta Nowego Sącza w lutym 2016r. – uchwała Nr XXI/225/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 roku. W 2016 r. przyjęto 9 zgłoszeń
od przedsiębiorców wyrażających chęć przystąpienia do tego programu pomocowego. Jeden przedsiębiorca spełnił warunki ww. uchwały i do 2017 roku korzysta ze zwolnienia
od podatku od nieruchomości. W 2016 roku program nie generował żadnych kosztów.
4/ Rozpoczęcie prac nad przygotowaniem programu pomocowego wprowadzającego zwolnienie od podatku od nieruchomości dla budynków mieszkalnych,
w których zastosowano niskoemisyjne źródła ogrzewania.
W 2016 roku rozpoczęto prace nad przygotowywaniem programu pomocowego wprowadzającego zwolnienie od podatku od nieruchomości dla budynków mieszkalnych,
w których zastosowano niskoemisyjne źródła ogrzewania. Działanie to realizowano w ramach etatów funkcjonujących w Urzędzie Miasta Nowego Sącza i w 2016 roku nie
generowało żadnych kosztów.
Jednostka realizująca

Wydział Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych oraz

Termin realizacji

2016 r.
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Wydział Wymiaru i Księgowości Podatków w Urzędzie
Miasta Nowego Sącza
Mierniki realizacji
zadania

Liczba funkcjonujących programów pomocowych

Wartość miernika

4 programy pomocowe

c. Realizacja programów doradczych i szkoleniowych dla przedsiębiorców.
1/ Osobom zamierzającym podjąć działalność gospodarczą na własny rachunek Sądecki Urząd Pracy udzielał kompleksowego wsparcia, poprzez: wsparcie doradcy
zawodowego połączone z badaniem predyspozycji, organizację spotkań z zakresu przedsiębiorczości, finansowanie szkoleń oraz wypłatę środków na podjęcie działalności
gospodarczej.
W
-

2016 roku w ramach działań SUP:
21 osób uczestniczyło w poradach grupowych z zakresu przedsiębiorczości;
39 osób skorzystało z grupowej informacji zawodowej dotyczącej zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej;
60 osób ukończyło szkolenie z zakresu przedsiębiorczości;
165 osób otrzymało środki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej.

Na wspieranie rozwoju samozatrudnienia (wypłata środków na uruchomienie własnej działalności gospodarczej) przeznaczono kwotę 3.688.861,48 zł. Natomiast na
sfinansowanie szkoleń przygotowujących osoby bezrobotne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej SUP wydatkowała kwotę 22.654,72 zł.
Ponadto SUP realizował zadania w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), który jest przeznaczony na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego
pracowników i pracodawców. Na finansowanie działań z KFS dla lokalnych pracodawców SUP wydatkował kwotę 1.361.555,60 zł. Kształceniem ustawicznym w ramach
KFS zostało objętych 1.139 osób. Wśród pracodawców, którzy otrzymali wsparcie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego 41 podmiotów należało do grupy
mikroprzedsiębiorstw, 10 podmiotów do średnich przedsiębiorstw, 15 podmiotów do grupy małych przedsiębiorstw oraz 17 do pozostałych kategorii.
Jednostka realizująca

Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu

Termin realizacji

2016 r.

Mierniki realizacji
zadania

1.1/ Liczba osób uczestniczących w poradach grupowych
z zakresu przedsiębiorczości

Wartości
mierników

1.1/ 21 osób

1.2/ Liczba osób uczestniczących w grupowej informacji
zawodowej dotyczącej zakładania
i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
1.3/ Liczba osób uczestniczących w szkoleniu z zakresu
przedsiębiorczości
1.4/ Liczba wypłaconych dotacji na uruchomienie własnej

1.2/ 39 osób

1.3/ 60 osób
1.4/ 165 dotacji
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działalności gospodarczej
1.5/ Liczba osób objętych kształceniem ustawicznym
w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego
(z wyłączeniem pracowników Urzędu Miasta
i jednostek organizacyjnych Miasta)

1.5/ 1.139 osób

2/ Realizacja programów doradczych i szkoleniowych dla przedsiębiorców.
Działania podejmowane w tym kierunku przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości to wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowo – produkcyjnych po
preferencyjnych cenach czynszu, w których dodatkowo zawarte są koszty zużycia wody i odprowadzenia ścieków, koszty energii cieplnej dla ogrzewania lokali w okresie
zimowym, koszty energii elektrycznej, dostępu do Internetu, koszty wywozu nieczystości stałych. Ponadto firmy inkubowane mogą nieodpłatnie korzystać z profesjonalnej
pomocy finansowo – księgowej i poradnictwa w zakresie rozwoju swojej działalności oraz z promocji na stronie internetowej NIP. Pozwala to przedsiębiorcom niwelować
wysokie koszty dostępu do odpowiedniej dla prowadzenia działalności infrastruktury. Ponadto NIP świadczy dla petentów z zewnątrz usługi polegające na organizowaniu
szkoleń dotyczących prowadzenia własnej działalności gospodarczej, doradztwie, informowaniu na temat możliwości pozyskania środków finansowych na rozpoczęcie i rozwój
własnego biznesu.
W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. pracownicy NIP udzielili osobiście 337 porad osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą, osobom bezrobotnym oraz
pracującym i uczącym się. Porady telefoniczne nie są rejestrowane.
Petenci NIP uzyskali w 2016 roku szeroki zakres informacji od konsultantów dotyczących:
- programów pomocowych dla MSP,
- prawno - administracyjnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce,
- dostępnych źródeł finansowania zewnętrznego firmy (banki, fundusze pożyczkowe, itp.),
- pomocy w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do prowadzenia własnej działalności.
W 2016 roku w Inkubatorze działały w sumie 23 firmy. Trzy rozpoczęły okres „inkubowania”.
Jednostka realizująca

Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości (NIP)

Termin realizacji

1.01.2016 – 31.12.2016

Mierniki realizacji
zadania

2.1/ Ilość firm inkubowanych w budynku NIP wg stanu na
31.12.2016

Wartości
mierników

2.1/ 23

2.2/ Ilość firm, które rozpoczęły okres „inkubowania” w
2016 r.
2.3/ Ilość osób, którym udzielono porad

2.2/ 3
2.3/ 337
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d. Wzmocnienie współpracy z uczelniami wyższymi na rzecz firm w branży nowych technologii.
Na podstawie listów intencyjnych między Prezydentem Miasta Nowego Sącza a Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie i Państwową Wyższą Szkołą
Zawodową w Nowym Sączu, wspólnie opracowano projekt „Renewable Energy Usage in Sacz Entities (REUSE).
Projekt został złożony do UIA (Urban Innovative Actions) Lille, Francja.
Jednostka realizująca

Mierniki realizacji
zadania

Wydział Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych
w Urzędzie Miasta Nowego Sącza
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
w Krakowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Liczba złożonych projektów

Termin realizacji

2016 r.

Wartości
mierników

1

e. Budowa sieci współpracy na rzecz wzmacniania pozycji firm sądeckich.
Marka „Sądeckie”
W 2016 roku rozpoczęto współpracę z Kongregacją Kupiecką Zrzeszenie Handlu i Usług z siedzibą w Nowym Sączu w ramach programu Marka „Sądeckie”. W Programie
wyróżniane są firmy i produkty, które nierozerwalnie związane są ze swoim miejscem pochodzenia – z Sądecczyzną. Aby produkt został oznaczony znakiem promocyjnym
„Sądeckie” musi być produkowany przez sądeckiego przedsiębiorcę, który zatrudnia mieszkańców Sądecczyzny oraz płaci podatki na Sądecczyźnie. W ramach Programu
produkty wysokiej jakości, produkowane na terenie Sądecczyzny mogą otrzymać znak promocyjny „Sądeckie”. Znak ten ułatwia konsumentom codzienne zakupy,
a najlepszych producentów wspiera w rozwoju działalności na konkurencyjnym rynku. W 2016 roku realizacja zadania polegała na utworzenie na oficjalnej stronie Nowego
Sącza zakładki pn. Marka „Sądeckie” i jej bieżące uaktualnianie. Realizacja zadania w 2016 r. nie generowała żadnych kosztów.
Promocja sądeckich firm w specjalnym wydaniu Polish Business Magazine „Poland for Investors&Visitors 2016” (edycja angielska), w ramach rządowego programu promocji
gospodarczej regionów dla inwestorów zagranicznych i turystów. Edycja wyszła pod auspicjami Ministerstwa Rozwoju, które wykorzystało część nakładu dla własnej sieci
kanałów dystrybucyjnych. Było priorytetowym materiałem dla Korporacji Inwestorów, Izb Przemysłowo-Handlowych w Brukseli, Tokio, Nowym Yorku, Stambule, Szanghaju,
Hongkongu, Delhi i Teheranie, a także dla polskich 112 placówek dyplomatycznych na świecie. Wydanie trafiło również do Komitetu Targów Nieruchomości i Inwestycji, CEE
Property & Investment i na liczne wystawy (np. Inter-City, Expo Real, MAPIC, BMP, Międzynarodowe Targi miast i Turystyczne - w sumie prawie 50 wydarzeń w ciągu całego
roku). Dodatkowo prezentowane było na międzynarodowym internetowym portalu targowym. Nakład 40 tys. egzemplarzy. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia
1 968,00 PLN
Promocja sądeckich firm w ofercie inwestycyjnej miasta (w języku polskim i angielskim), znajdującej się na portalu internetowym Nowego Sącza (GOSPODARKA-ZAINWESTUJ
W NOWYM SĄCZU)
Jednostka realizująca

Wydział Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych UMNS

Termin realizacji

2016 r.
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Mierniki realizacji
zadania

1/ Liczba działań (Marka „Sądeckie”)
2/ Liczba wydawnictw
3/ Liczba ofert inwestycyjnych

Wartości
mierników

1/ 1 działanie
2/ 1
3/ 1

f. Rozwijanie programów ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości, promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy.
1/ Działalność Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu.
Sądecki Urząd Pracy (SUP) wspierał rozwój przedsiębiorczości przede wszystkim poprzez dofinansowywanie nowych firm oraz nowych miejsc pracy utworzonych w ramach:
• prac interwencyjnych,
• dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie osoby powyżej 50 r.ż.,
• refundacji części kosztów zatrudnienia osób do 30. roku życia (art. 150f),
• bonów zatrudnieniowych,
• bonów na zasiedlenie,
• robót publicznych,
• refundacji części kosztów wyposażenia doposażenia stanowiska pracy.
Łącznie przy wsparciu z SUP powstało 368 nowych miejsc pracy oraz 165 nowych firm. Dodatkowo, w sposób pośredni, SUP wspierał rozwój przedsiębiorczości finansując
staże oraz bony stażowe, które realizowane były u pracodawców. Na powyższe działania SUP przeznaczył kwotę 9.681.109,20 zł
SUP prowadził promocję usług ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia co w praktyce skutkowało tworzeniem nowych miejsc pracy
(współfinansowanych ze środków FP) oraz podejmowaniem działalności na własny rachunek.
W 2016 r. po raz pierwszy zostały zorganizowane obchody Sądeckiego Tygodnia Przedsiębiorczości. W dniach 23-29.11.2016 r. odbyły się wydarzenia, mające na celu
promocję przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, a także przedstawienie oferty wsparcia lokalnych instytucji działających na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy
i przedsiębiorczości. Głównymi organizatorami Sądeckiego Tygodnia Przedsiębiorczości byli: Sądecki Urząd Pracy, Urząd Miasta Nowego Sącza, MMC Brainville oraz Fundacja
„Pomyśl o przyszłości".
W ramach STP zorganizowano m.in.

podsumowanie IX edycji konkursu „Przedsiębiorca 2016 – Mój Sposób na Biznes”,

prezentacje, panele, konsultacje z doradcami zawodowymi oraz turniej gier LOL dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

galę „100 Lokomotyw Sądecczyzny" – prezentację największych firm napędzających sądecką gospodarkę,

atrakcje dla seniorów – zagadnienia związane ze „Srebrną gospodarką",

networking – cykl wykładów poświęconych zagadnieniom związanym z przedsiębiorczością.
Całość wydarzeń przyciągnęła rzesze osób, dla których przedsiębiorczość to sposób na życie.
W 2016 r. Sądecki Urząd Pracy był współorganizatorem IX edycji konkursu pn. „PRZEDSIĘBIORCA 2016 - MÓJ SPOSÓB NA BIZNES". Celem konkursu była promocja
rozwoju przedsiębiorczości na terenie Miasta Nowego Sącza, promowanie dobrych praktyk w prowadzeniu działalności gospodarczej – zachęcanie do zakładania nowych firm
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oraz tworzenia nowych miejsc pracy, popularyzacja własnej aktywności przedsiębiorców – zaangażowania w rozwój firmy.
W 2016 r. formuła konkursu została zmieniona, konkurs organizowany był w dwóch kategoriach:
• Sądecki Przedsiębiorca Roku,
• Debiut w biznesie.
Konkurs adresowany był do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Nowego Sącza przez okres minimum 12 miesięcy. Przyjęto zasadę, iż
w kategorii „Debiut w biznesie" mogli brać udział przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą przez okres nie dłuższy niż 3 lata. Dodatkowo Kapituła Konkursu
przyznała tytuł „Solidnego Partnera Sądeckiego Urzędu Pracy” pracodawcy wybranemu w oparciu o analizę dotychczasowej współpracy z urzędem, mając na uwadze
w szczególności zgłaszane oferty pracy w zakresie niesubsydiowanych i subsydiowanych miejsc pracy, pomoc w aktywizacji osób bezrobotnych będących w szczególnej
sytuacji na rynku pracy (w tym osób niepełnosprawnych i osób powyżej 50 roku życia), wywiązywanie się z umów zawartych z urzędem, efektywność zatrudnieniową
w zakresie programów aktywizacji zawodowej w ciągu ostatnich 2 lat. Na ogłoszoną w dniu 26.07.2016r. IX edycję konkursu wpłynęło 28 prac konkursowych, po 14 prac
w każdej z organizowanych kategorii.
W dniu 24 listopada 2016 r. w siedzibie MMC Brainville odbyła się Konferencja podsumowująca konkurs. W kategorii „Sądecki Przedsiębiorca Roku" zwyciężyła Firma MEDIKOR
III Sp. z o. o., natomiast laureatem w kategorii „Debiut w Biznesie" została pani Mariola Kardacz, właścicielka firmy „MARKA” Mariola Kardacz Produkcja Odzieży
Specjalistycznej. Tytuł „Solidnego Partnera Sądeckiego Urzędu Pracy" Kapituła Konkursu przyznała firmie P.P.H.U „CENTRUM”. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach
otrzymali z rąk Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka prestiżowe statuetki. Dodatkową nagrodą dla laureatów było nakręcenie spotów reklamowych promujących
firmę, które były wyświetlane na konferencji oraz emitowane w lokalnych mediach. Honorowy patronat nad Konkursem po raz piąty objęła Minister Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej Pani Elżbieta Rafalska. W Konferencji uczestniczyło ponad 200 osób.
Sądecki Urząd Pracy oraz inni partnerzy lokalnego rynku pracy uczestniczyli także w promocji i organizacji działań w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości
w Małopolsce. Promocja ŚTP prowadzona była poprzez dystrybucję materiałów (tj. plakatów, ulotek) przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
jak również przez zamieszczenie informacji na temat wydarzeń na stronie internetowej Sądeckiego Urzędu Pracy oraz na ogólnopolskiej stronie ŚTP
www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl.
W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na terenie Miasta Nowego Sącza odbyły się następujące wydarzenia:
• W dniu 14.11.2016 r. w Sądeckim Urzędzie Pracy odbyło się spotkanie pn. „Droga do działalności gospodarczej z SUP” dla osób rozważających założenie własnej
działalności gospodarczej. Podczas spotkania uczestnicy uzyskali informacje m.in. na temat: procedury rejestracji działalności gospodarczej w Nowym Sączu, możliwości
uzyskiwania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz instytucji działających na rzecz przedsiębiorczości. Uczestnikami spotkania były osoby bezrobotne
zarejestrowane w SUP. W spotkaniu uczestniczyło 20 osób.
• W dniu 16.11.2016 r. w Wydziale Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Nowego Sącza odbyły się dwa spotkania pn. „Lekcja z przedsiębiorczości”.
Podczas spotkania uczniowie zapoznali się z działaniami jakie podejmują władze Nowego Sącza, aby stworzyć przyjazny klimat dla powstawania i rozwoju firm w mieście.
Uczestnikami spotkania byli uczniowie sądeckich szkół ponadgimnazjalnych. W spotkaniu uczestniczyło 19 osób.
• W dniach 17-18.11.2016 r. w Sądeckim Urzędzie Pracy w Nowym Sączu odbyły się warsztaty pn. „Analiza predyspozycji przedsiębiorczych. Planowanie własnej działalności
gospodarczej” dla osób zarejestrowanych w SUP, rozważających założenie własnej działalności gospodarczej. W ramach spotkania uczestnicy mogli m.in. przeanalizować
swoje predyspozycje przedsiębiorcze
oraz zaplanować swoje działania w kontekście obranego celu zawodowego jakim jest własna firma.
W warsztatach uczestniczyło 14 osób.
Ponadto w dniu 20.10.2016 r. w siedzibie Parku Technologicznego MMC Brainville odbyła się konferencja „Czas na Biznes" mająca na celu przedstawienie początkującym
przedsiębiorcom oraz osobom podejmującym działalność gospodarczą możliwych form i źródeł dofinansowania działalności gospodarczej, a także przedstawienie oferty
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wsparcia lokalnych instytucji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Oprócz przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą, na
spotkanie
przybyli
przedstawiciele
m.in.
nowosądeckich
uczelni
wyższych,
urzędów
pracy
z
Tarnowa,
powiatu
nowosądeckiego
i Gorlic oraz goście z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Konferencja została zorganizowana w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery odbywającego się pod hasłem
„Bądź autorem własnej kariery”.
SUP realizował także zadania w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), który jest przeznaczony na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego
pracowników i pracodawców. W 2016 r. zawarto 92 umowy z pracodawcami w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy
ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w tym 86 umów o sfinansowanie kursów, egzaminów i badań lekarskich oraz 6 umów o sfinansowanie studiów
podyplomowych.
Łączna
kwota
finansowania
działań
z
KFS
w
2016
r.
wyniosła
1.455.802,24
zł.
Kształceniem
ustawicznym
w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego zostały objęte 1.273 osoby, w tym szkoleniami 1.248 osób, studiami podyplomowymi 25 osób.
Jednostka realizująca

Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu

Termin realizacji

2016 r.

Mierniki realizacji
zadania

1.1/ Liczba utworzonych miejsc pracy

Wartości
mierników

1.1/ 368 miejsc pracy

1.2/ Liczba nowo utworzonych firm (przy wsparciu SUP).
1.3/ Liczba osób objętych kształceniem ustawicznym
w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

1.2/ 165 firm
1.3/ 1.273 osoby

2/ Realizacja projektu „Mój szef to ja!”
Od września 2016 roku Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości realizuje projekt "Mój szef to ja!" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie
działalności gospodarczej w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie liczby nowych i trwałych mikroprzedsiębiorstw
w subregionie sądeckim do 31.07.2019r. poprzez wsparcie 600 osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących lub uczących się na terenie
powiatu: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, Miasta Nowego Sącza zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej należących do co najmniej jednej
z grup: osoby powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami (min.20osób), osoby o niskich kwalifikacjach (tj. z wykształceniem
średnim lub niższym- do ISCED3 włącznie), kobiety.
Realizatorami projektu są:
- Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o.
- Miasto Nowy Sącz- Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości.
- Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
- Sądecka Izba Gospodarcza
Ilość beneficjentów planowanych do udziału w projekcie – 600 osób
Ilość planowanych do udzielenia dotacji – 525
Wsparcie dla BO jakie oferowane jest w ramach projektu – coaching – 2 godziny indywidualne , szkolenia i doradztwo – 40 godzin zajęć obligatoryjnych i 20 godzin zajęć
grupowych (księgowość, reklama, ICT, marketing, źródła finansowania, negocjacje, obsługa klienta itd.), opracowanie biznesplanu – indywidualne konsultacje, wsparcie
pomostowe alternatywne po uzyskaniu dotacji – 8 godzin (rozliczenie dotacji, prawo, finanse, marketing ICT, umiejętności osobiste).
Obszar realizacji projektu – Miasto Nowy Sącz, Powiat nowosądecki, Powiat Limanowski, Powiat Gorlicki
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Planowane efekty:
-założenie 525 firm
-powstanie minimum 544 miejsc pracy dzięki przyznanym dotacjom.
Planowany termin zakończenia – 31.07.2019
Wartość projektu – 18 934 410,00
Wartość projektu – Miasto Nowy Sącz - Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości – 4 437 032,00
Jednostka realizująca

Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości wraz
z partnerami

Termin realizacji

1.09.2016 – 31.07.2019

2.1/ Ilość osób uczestniczących w programie
2.1/ 15 osób
Wartości mierników
2.2/ Ilość godzin wparcia szkoleniowego udzielona
2.2/ 20 h
w 2016 r.
uczestnikom projektu
2.3/ Ilość udzielonych dotacji
2.3/ 0
2.4/ Ilość stworzonych miejsc pracy
2.4/ 0
3/ Centra Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu
W ramach kontynuacji realizacji projektu w ramach RPO WM na lata 2014-2020 Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe
uczniów – SPR, Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości w 2016 roku opracował 3 wnioski o dofinansowanie utworzenie Centrów Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu
w branży elektryczno – elektronicznej, budowlanej, turystyczno – gastronomicznej w ramach 10 osi priorytetowej - wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia
zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR. Wszystkie złożone projekty zostały pozytywnie ocenione i od 1.03.2017 roku rozpoczyna się realizacja
projektów pod nazwą: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy”, „Utworzenie Centrum Kompetencji
Zawodowych w branży elektryczno - elektronicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy” oraz „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno gastronomicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy”. W ramach realizowanych projektów planowane jest wyposażenie Centrów Kompetencji Zawodowych w nowoczesny
sprzęt i materiały dydaktyczne, adaptacja pomieszczeń w celu przystosowania ich do przeprowadzenia specjalistycznych kursów i szkoleń, nabycie kwalifikacji i kompetencji
zawodowych przez uczniów, staże dla uczniów, pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniów, zajęcia
wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych, prowadzenie kół naukowych, szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli. Projekt „Utworzenie Centrum
Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno - elektronicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy” realizowany będzie w Zespole Szkół Elektryczno – Mechanicznych
oraz w Zespole Placówek Kształcenia Zawodowego. Projekt „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy”
realizowany będzie w Zespole Szkół Budowlanych, Zespole Placówek Kształcenia Zawodowego oraz w Zespole Szkół nr 5 – Specjalnych. Projekt „Utworzenie Centrum
Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno - gastronomicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy” realizowany będzie w Zespole Szkół nr 1 oraz w Zespole Szkół
nr 5 – Specjalnych. W 2016 roku prace polegały na wykonaniu dokumentacji projektowej co nie generowało żadnych kosztów.
Mierniki realizacji
zadania

Jednostka realizująca

Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości

Termin realizacji

1.03.2017 – 30.09.2020 r.

Mierniki realizacji
zadania

Ilość opracowanych wniosków o dofinansowanie utworzenia
Centrów Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu

Wartości mierników
w 2016 r.

3
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4/ Realizacja projektu „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość.”.
Celem Projektu jest kształtowanie aktywnej, przedsiębiorczej i odpowiedzialnej postawy wśród młodzieży, popularyzacja wiedzy ekonomicznej, promocja lokalnych zasobów
i wyróżników Sądecczyzny w obszarze przedsiębiorczości, rozwój kompetencji w zakresie autoprezentacji i poszukiwania pracy oraz rozwój umiejętności pracy w zespole.
W 2016 roku realizowano dwie edycje projektu:
1. IV edycja projektu realizowana w okresie od stycznia do kwietnia 2016r. pod honorowym patronatem Narodowego Banku Polskiego.
W projekcie uczestniczyło 557 uczniów z 18 szkół ponadgimnazjalnych z Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego. Zrealizowano wykłady z wiedzy ekonomicznej
(5 wykładów), warsztaty z przedsiębiorczości (18 warsztatów), konkurs pn. „Pomysł kluczem do sukcesu” zorganizowany w dwóch kategoriach: Miasto Nowy Sącz oraz
Powiat Nowosądecki, galę podsumowującą projekt - podsumowanie projektu połączone z ogłoszeniem wyników konkursu. W związku z realizacją IV edycji projektu
jednostka nie poniosła żadnych kosztów.
2. Rozpoczęcie realizacji V edycja projektu – w listopadzie 2016 r. zorganizowano konferencję inauguracyjną projektu, natomiast w grudniu 2016r. odbył się jeden
wykład z wiedzy ekonomicznej. V edycja realizowana do kwietnia 2017 roku. Koszty jednostki poniesione w 2016r. związane z realizacją przedsięwzięcia to łącznie
3500 zł.
W ramach programu wsparcia organizacji pozarządowych Wydział Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych UMNS otrzymał ofertę Stowarzyszenia Sądecki Elektryk na
realizację działań z zakresu kształtowania aktywnej i przedsiębiorczej postawy wśród młodzieży, w tym włączenie pracodawców do tego procesu. Oferta została oceniona
pozytywnie. Przyznano dotację na realizację działań wysokości 4 715,00 zł
Jednostka realizująca

Wydział Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych
w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Termin realizacji

2016 r.

Mierniki realizacji
zadania

4.1/ Ilość uczniów uczestniczących w projekcie

Wartości
mierników

4.1/ 677

4.2/ Liczba wykładów z wiedzy ekonomicznej

4.2/ 6

4.3/ Liczba warsztatów z przedsiębiorczości

4.3/ 18

4.4/ Liczba udzielonych małych grantów

4.4/ 1 grant
Źródła finansowania
Budżet miasta

Wydatki
na
realizację
Kluczowego nr 2 ogółem:

Programu

16 324 267,42 PLN

Środki zewnętrzne zagraniczne (UE,
EOG itp.)
Środki zewnętrzne krajowe
Inne

Wartość
1 128 779,78 PLN
347 060,00 PLN
3 711 516,20 PLN
FUNDUSZ PRACY: 11 136 911,44 PLN
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PROGRAM KLUCZOWY NR 3

NOWY SĄCZ MIASTEM OBYWATELSKIM – program na rzecz rozwoju integracji społecznej i rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego

CEL GŁÓWNY

Wzmocnienie integracji społecznej, świadomości obywatelskiej i aktywności mieszkańców.

Jednostka wiodąca

Wydział Integracji i Rynku Pracy
w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Koordynator programu

Leszek Langer

I-3.1. Wskaźniki monitoringu realizacji Strategii
Wskaźniki monitoringu realizacji Strategii

Wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie realizacji
pozaszkolnych form wspierania rozwoju dzieci i młodzieży.
Realizacja zadań publicznych zgodnie z umowami zawartymi
w ramach otwartego konkursu ofert z obszaru „Oświata
i wychowanie”.

Źródło

Wydział Edukacji w Urzędzie
Miasta Nowego Sącza

Wartości wskaźników
w 2016 r.

21/21=100%

Liczba osób działających w organizacjach pozarządowych*

Kancelaria w Urzędzie Miasta
Nowego Sącza

Ilość złożonych aplikacji o dofinansowanie projektów
(z budżetu Miasta Nowego Sącza)**

Kancelaria w Urzędzie Miasta
Nowego Sącza

180 ofert

Liczba projektów realizowanych przez organizacje
pozarządowe (z budżetu Miasta Nowego Sącza)***

Kancelaria w Urzędzie Miasta
Nowego Sącza

153 oferty

Liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie z budżetu
Miasta Nowego Sącza

Kancelaria w Urzędzie Miasta
Nowego Sącza

*na podstawie danych zawartych
w KRS

ok. 3567 osób

89 organizacji
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Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Nowym Sączu

2552 rodzin w których
zamieszkuje 6080 mieszkańców
miasta

Liczba osób z rodzin zastępczych, objętych poradnictwem
i terapią.

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Nowym Sączu
oraz
Ośrodek Wsparcia i Terapii
Rodzin w Nowym Sączu

Zorganizowano rodzinom
zastępczym oraz ich
wychowankom wsparcie
w formie:
 długoterminowej
psychoterapii indywidualnej
dla 8 osób,
 4 terapii rodzinnych
w rodzinach zastępczych,
 2456 konsultacji
z wychowankami
i opiekunami rodzin
zastępczych, rodzinnych
domów dziecka
i placówek typu rodzinnego,
rodzinami biologicznymi,

Liczba osób pozyskanych do pełnienia funkcji pieczy
zastępczej.

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Nowym Sączu
oraz
Ośrodek Wsparcia i Terapii
Rodzin w Nowym Sączu

Liczba osób korzystających z opieki społecznej.

Liczba osób uczestniczących w inicjatywach, programach,
konsultacjach, grupach wsparcia.

SOiK
oraz
Ośrodek Wsparcia i Terapii
Rodzin w Nowym Sączu

W 2016 roku utworzono 3 nowe
rodziny zastępcze niezawodowe
oraz 3 nowe rodziny zawodowe
W SOiK prowadzono grupy
wsparcia dla rodziców
z trudnościami wychowawczymi
(11 spotkań, 18 kontaktów,
dla 5 osób wsparcie
indywidualne).
W ramach zadań statutowych
pracownicy OWiTR:
- objęli 7 osób terapią
systemową ,
przeprowadzili 8 terapii
małżeńskich.
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Komentarz:
Wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie realizacji pozaszkolnych form wspierania rozwoju dzieci i młodzieży – wszystkie zadania publiczne, zlecone do realizacji na podstawie umów zawartych
w ramach otwartego konkursu ofert z obszaru „Oświata i wychowanie”, zostały przeprowadzone zgodnie z postanowieniami przedmiotowych umów.
*Biuro Organizacji Pozarządowych działające w ramach Kancelarii w Urzędzie Miasta Nowego Sącza dysponuje bazą adresową 278 organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji). Zgodnie
z danymi zawartymi w Krajowym Rejestrze Sądowym - w Nowym Sączu działa 67 fundacji. Mając na uwadze obowiązującą do maja 2016 r. ustawę o stowarzyszeniach, minimalna liczba osób
niezbędnych do założenia stowarzyszenia wynosiła 15 osób (obecnie minimalna liczba osób niezbędnych do założenia stowarzyszenia wynosi 7). Liczba członków fundacji wynosi średnio 6 osób. Biorąc
pod uwagę powyższe, minimalna liczba osób działających w organizacjach pozarządowych w Nowym Sączu wynosi ok. 3567 osób (211 stowarzyszeń x 15 członków = 3165 osób ORAZ 67 fundacji x 6
członków= 402 osoby).
**Ilość złożonych aplikacji o dofinansowanie projektów wynika z prowadzonego przez Biuro Organizacji Pozarządowych rejestru ofert o realizację zadań publicznych wpływających do Urzędu Miasta
Nowego Sącza oraz danych zawartych w BIP (listy podmiotów ubiegających się o realizację zadań publicznych).
***Liczba projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe z budżetu Miasta Nowego Sącza opracowana została na podstawie danych opublikowanych w BIP (listy podmiotów, którym
przyznano środki z budżetu Miasta Nowego Sącza w postępowaniu konkursowym oraz informacji o projektach grantowych dofinansowanych w trybie tzw. „małego grantu”).

I-3.2. Zadania i działania realizowane w ramach Programu Kluczowego nr 3 w 2016 r.
a. Wzmocnienie oferty Zespołu Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu.
1/ Spotkania opłatkowe na 15 osiedlach (Biegonic, Barskie, Chruślice, Falkowa, Gołąbkowice, Helena, Kaduk, Kochanowskiego, Klub Kotłownia, Poręba Mała, Piątkowa,
Szujskiego, Wojska Polskiego, Zawada, Zabełcze) – udział wychowanków poszczególnych Świetlic Środkowych oraz współpraca z Zarządami Osiedli, Parafiami oraz
z przedstawicielami danej społeczności lokalnej.
2/ Spotkania opłatkowe dla seniorów organizowane przez Zarządy Osiedli, a co za tym idzie współpraca z przedstawicielami świetlic, pomoc w organizacji oraz zapewnienie
oprawy muzycznej i teatralnej ( jasełka w wykonaniu wychowanków świetlic) - świetlica środowiskowa „Zawada”, część artystyczna finału „Konkursu szopek” organizowanego
przez Muzeum Okręgowe i „Civitas Christiana”.
3/ Festyny organizowane na Osiedlach, współpraca z Zarządami Osiedli, dzielnicowymi ze Straży Miejskiej, Policji oraz pracownikami socjalnymi , wsparcie wychowawców
i wychowanków świetlic środowiskowych w realizacji działania (zabawy, malowanie twarzy, konkurencje sportowe itp.) - festyny na 5 osiedlach (Biegonice, Gołąbkowice,
Helena, Falkowa, Kochanowskiego).
4/ Zajęcia plastyczne adresowane do dzieci z osiedli w ramach współpracy z Pałacem Młodzieży – w dwóch Świetlicach Środowiskowych (Wojska Polskiego i klub Kotłownia),
zajęcia odbywają się cyklicznie raz w tygodniu.
5/ Przegląd Teatralny – organizowany w ramach integracji wychowanków i ich rodzin, celem było zachęcenie rodziców do współpracy z Zespołem Świetlic Środowiskowych uczestniczyło 95 wychowanków ze świetlic środowiskowych.
6/ Dzień Dziecka z Zespołem Świetlic Środowiskowych – festyn organizowany w ramach integracji dzieci i młodzieży z 15 świetlic z terenu Nowego Sącza
7/ Realizacja programu akcji „Bezpieczne Ferie” i „Bezpieczne Wakacje 2016” – współpraca z Zarządami Osiedla oraz społecznościami lokalnymi (15 osiedli, na których
znajdują się świetlice środowiskowe).
8/ Konkurs fotograficzny organizowany ze stowarzyszeniem „Civitas Christiana” – „Krzewiciele Wiary świętej na Sądecczyźnie”
Celem konkursu było budzenie zainteresowań historią i kulturą własnego regionu w szczególności zabytkami sakralnymi i obrzędowością Sądecczyzny oraz rozwijanie
wrażliwości artystycznej, konkurs skierowanych do wszystkich szkół gimnazjalnych w Nowym Sączu.
9/ Zabawa Andrzejkowa w Zespole Świetlic Środowiskowych – integracja dzieci i młodzieży z terenu Nowego Sącza.
10/ Spotkanie Opłatkowe u Prezydenta Miasta Nowego Sącza, połączone z występem dzieci i rozdaniem paczek mikołajkowych.
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Jednostka realizująca

Zespół Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu

Termin realizacji

Mierniki realizacji zadania

1-10/ liczba uczestników organizowanych wydarzeń,
spotkań, zajęć

Wartości mierników

2016 r.
1/ Udział około 300 osób
2/ Udział około 100 osób
3/ Udział około 500 osób
4/ Udział około 40 osób
5/ Udział około 150 osób
6/ Udział około 200 osób
7/ Udział około 900 osób
8/ Udział około 100 osób
9/ Udział około 100 osób
10/ Udział około 110 osób

b. Wzmocnienie funkcjonowania Biura Obsługi Organizacji Pozarządowych (BOP).
1/ Udostępnienie organizacjom pozarządowym dwóch pomieszczeń w ramach, których stworzono NGO możliwość:


prowadzenia spotkań i szkoleń,



korzystania z urządzeń biurowych,



upowszechniania materiałów informacyjnych dotyczących własnej działalności (ulotki, plakaty),



dostępu do szafek organizacyjnych.

W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku z pomieszczeń Biura Organizacji Pozarządowych skorzystało 41 organizacji.
2/ Poradnictwo dla NGO’s.
Organizacje pozarządowe mogą skorzystać z usług doradczych oferowanych w BOP, a w szczególności poradnictwa w zakresie:


zakładania, funkcjonowania oraz rozwiązywania organizacji pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustaw: o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, prawa o stowarzyszeniach, o fundacjach, o sporcie, oraz wydanych na ich skutek przepisów wykonawczych. Poradnictwo nie
obejmuje spraw wykraczających poza działalność pożytku publicznego, spornych, reprezentacji przed sądami powszechnymi;



możliwości pozyskana środków finansowych na działalność organizacji pozarządowych ze źródeł zewnętrznych, w tym wspólnotowych;



konstruowania wniosków ofertowych, sposobu realizacji zleconych zadań oraz rozliczenia przekazanej dotacji;



nawiązywania kontaktów z zagranicą, w tym poszukiwania partnerów do projektów o charakterze międzynarodowym w miastach partnerskich
i zaprzyjaźnionych Nowego Sącza;
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organizacji wolontariatu oraz pozyskiwania wolontariuszy do współpracy z organizacjami pozarządowymi.

3/ Nowosądeckie Forum Organizacji Pozarządowych.
3 kwietnia 2016 r. odbyło się Nowosądeckie Forum Organizacji Pozarządowych, w którym uczestniczyło ponad 80 liderów organizacji pozarządowych z terenu Miasta Nowego
Sącza. Podczas konferencji prezydent Ryszard Nowak wręczył nagrodę specjalną - statuetkę dla wyróżniającej się organizacji pozarządowej - Sądeckiego Oddziału Polskiego
Towarzystwa Matematycznego, obchodzącego jubileusz 40-lecia działalności. Nagrodę odebrał prof. Tadeusz Rams – Prezes Zarządu Towarzystwa. Gościem specjalnym
Nowosądeckiego Forum była dr Agnieszka Rymsza - doradca Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, która przedstawiła Narodowy Program Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego. Marcin Gołąbek ze Stowarzyszenia Wzmacniacz.org zaprezentował uczestnikom jak wykorzystać Internet oraz media społecznościowe do
działań w swojej organizacji. Jarosław Kiełbasa – specjalista ds. księgowości przedstawił szereg informacji, jak przygotować organizację do tych istotnych zmian oraz
dostosować jej wewnętrzne dokumenty i procedury. Marcin Kałużny – prezes Stowarzyszenia SURSUM CORDA omówił również ideę rozwoju wolontariatu, jako formy
zaangażowania i rozwoju społeczeństwa oraz korzyści płynące z zaangażowania wolontariuszy w działalność organizacji pozarządowej, jak również dobre praktyki
Stowarzyszenia SURSUM CORDA w tym zakresie.
4/ Organizacja wystawy prezentującej działalność sądeckich NGO’s.
Jednym z elementów zorganizowanego w sądeckim ratuszu Nowosądeckiego Forum była wystawa działalności sądeckich Organizacji Pozarządowych. Dziewiętnaście
organizacji pozarządowych zaprezentowało swoją działalność w postaci dokumentacji fotograficznej.
5/ Szkolenia.
Zorganizowane zostało szkolenie dla przedstawicieli trzeciego sektora pt. „Nowe druki ofert, umów i sprawozdań w zakresie zlecania organizacjom pozarządowym zadań
publicznych". W szkoleniu wzięło udział 45 przedstawicieli NGO. Szkolenie poprowadzili pracownicy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departamentu Ekonomii
Społecznej i Pożytku Publicznego.
6/ Opracowanie i dystrybucja Newslettera BOP.
Newsletter ukazuje się raz na kwartał. Prezentowane są w nim informacje o istotnych kwestiach związanych z formalnoprawnym funkcjonowaniem NGO, ważnych terminach
oraz trwających konkursach grantowych. Organizacje pozarządowe relacjonują w nim wydarzenia związane ze swoją działalnością statutową - osiągnięcia, efekty
zrealizowanych projektów, opisy ciekawych ludzi, pomysłów i inicjatyw.
Jednostka realizująca
Mierniki realizacji zadania

Kancelaria w Urzędzie Miasta Nowego Sącza
1/
2/
3/
4/
5/

Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba

pomieszczeń przeznaczonych na działalność NGO
udzielonych porad dla NGO.
szkoleń i Forum Organizacji Pozarządowych.
wysłanych NEWSLETTERÓW.
nagród dla wyróżniającej się NGO

Termin realizacji
Wartości mierników

2016 r.
1/
2/
3/
4/
5/

Dwa pomieszczenia.
100 porad.
Dwa spotkania.
Cztery NEWSLETTERY.
Jedna nagroda.
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c. Wzmocnienie systemu konsultacji społecznych – ogólnodostępnych i środowiskowych (poprzez stronę internetową oraz spotkania z różnymi grupami
środowiskowymi).
1/ W nawiązaniu do zapisów Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020+, realizacja budżetu obywatelskiego stanowi ważny element procesu konsultacji poprzez zwiększenie
partycypacji obywatelskiej w zakresie planowania budżetowego. W 2016 roku przeprowadzono drugą edycję Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza, w ramach której
zgłoszonych zostało 24 wnioski, z czego pozytywnie zweryfikowanych zostało 20 projektów. Do realizacji mieszkańcy wybrali następujące zadania:


Zadanie nr 8 pod nazwą „Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw w dzielnicy Biegonice i Dąbrówka”;



Zadanie nr 17 pod nazwą „Boisko wielofunkcyjne (koszykówka i siatkówka) dla uczniów Zespołu Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych nr 1 i mieszkańców Osiedla
Nawojowska”;



Zadanie nr 11 pod nazwą „Budowa obiektu sportowo- rekreacyjnego na terenie osiedla Barskie”;



Zadanie nr 5 pod nazwą „Chodnik dla pieszych przy ul. Mała Poręba”;



Zadanie nr 6 pod nazwą „I: Siłownia pod chmurką, II: Plac zabaw dla dzieci. (os. Zabełcze)”.

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście
w perspektywie kolejnego roku budżetowego. Budżet obywatelski przyczynia się do tworzenia w Nowym Sączu pozytywnego klimatu dla wspólnej realizacji prospołecznych
projektów, przynoszących korzyść wszystkim mieszkańcom.
2/ W 2016 r. prowadzono prace związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022. W związku z tym, że skuteczność
procesu rewitalizacji zależy w dużej mierze od udziału społeczeństwa, dokument został opracowany przy udziale mieszkańców, środowisk społecznych, zawodowych
i gospodarczych. Mając na uwadze powyższe, przeprowadzono konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie wyznaczenia na terenie miasta
Nowego Sącza obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz konsultacje projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza, w ramach których odbyły się
spotkania konsultacyjne, otwarte debaty publiczne, a także zbierano uwagi (również drogą elektroniczną) za pośrednictwem ankiet oraz formularzy zgłaszania uwag. Na
poszczególnych etapach opracowania dokumentu odbyły się także warsztaty projekcyjne. Ponadto przeprowadzono nabór kart projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych do
ujęcia w projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022.
Jednostka realizująca

1/Zespół ds. budżetu obywatelskiego powołany
Zarządzeniem Nr 35/2016 Prezydenta Miasta Nowego
Sącza z dnia 12 lutego 2016 roku we współpracy z
wydziałami Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Termin realizacji

2/ Urząd Miasta Nowego Sącza- Wydział Przedsiębiorczości
i Funduszy Zewnętrznych
Mierniki realizacji zadania

1.1/ Ilość zgłoszonych projektów w ramach II edycji
budżetu obywatelskiego Nowego Sącza na rok 2017
1.2/Ilość projektów poddanych pod głosowanie
1.3/ Ilość mieszkańców biorących udział w głosowaniu
1.4/ Środki finansowe przeznaczone na realizacje zadania

1/ Proces realizacji budżetu obywatelskiego- 2016 rok
Realizacja wybranych podczas głosowania projektów -2017
rok

2/ 2016 r.
Wartości mierników

1.1/ 24 projekty
1.2/ 20 projektów
1.3/ 9 226 mieszkańców
1.4/ do 2 000 000 zł
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publicznego w ramach budżetu obywatelskiego
2.1/ Liczba przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych/
otwartych debat publicznych/warsztatów
2.2/ Liczba uczestników przeprowadzonych spotkań
konsultacyjnych/otwartych debat publicznych/warsztatów

2.1/ 10
2.2/ ok. 280 osób

d. Kontynuacja likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych.
Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej finansowanych ze środków PFRON przekazywanych algorytmem powiatom.
Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej finansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Prezydenta w 2016 roku wydatkowano na dofinansowanie:


282 osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym na kwotę 233 817 zł,



79 osobom niepełnosprawnym likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych na kwotę 231 927 zł,



820 osobom niepełnosprawnym zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w kwocie 347 913 zł,



dofinansowanie w sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji na kwotę 14 671 zł,



kosztów działalności 2 warsztatów terapii zajęciowej dla 65 uczestników w kwocie 1 039 740 zł,



sportu, kultury, rekreacji i turystyki organizowanych przez stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych, w których uczestniczyło ok. 1481
osób niepełnosprawnych na kwotę 137 580 zł.

Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej w 2016 r. wydatkowano środki PFRON na:


zwrot pracodawcom kosztów wyposażenia 2 stanowisk pracy w kwocie 50 000 zł,



jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej 1 osobie niepełnosprawnej w kwocie 20 000 zł,



sfinansowanie przygotowania zawodowego i staży realizowanych przez SUP dla 1 osoby niepełnosprawnej w kwocie 4 582 zł.

Ponadto realizowaliśmy:


Nieodpłatne badanie słuchu
W dniach 19 i 20 maja 2016 roku na płycie nowosądeckiego Rynku odbywały się bezpłatne badania słuchu dla Sądeczan i wszystkich chętnych, którzy w tych dniach
odwiedzili miasto. W specjalnym samochodzie - mobilnym gabinecie, specjaliści przy pomocy nowoczesnych urządzeń realizowali badania przesiewowe i profilaktyczne.
W sumie, w ciągu dwóch dni z bezpłatnych badań skorzystało niemal trzysta osób. Akcja odbywała się pod patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza.



„Program wyrównywania różnic miedzy regionami III” – likwidacja barier transportowych
Zakup busa o liczbie miejsc 8+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
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IV Dzień Integracji Uczniów
3 grudnia 2016 r. w Nowym Sączu, po raz czwarty odbył się Miejski Dzień Integracji Uczniów połączony z wizytą Motomikołajów z Forum Sądeckich Motocyklistów.
Wydarzenie zgromadziło w Miasteczku Multimedialnym ponad 300 dzieci z przedszkoli i klas integracyjnych z terenu miasta. W spotkaniu udział wzięły zarówno dzieci
zdrowe, jak i dzieci niepełnosprawne wraz z opiekunami, nauczycielami i rodzicami. Głównym organizatorem wydarzenia był Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard
Nowak. Nad przebiegiem Miejskiego Dnia Integracji Uczniów czuwał Pałac Młodzieży oraz Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta. Na dzieci i młodzież czekało
w tym dniu wiele atrakcji. Uczestnicy Miejskiego Dnia Integracji oglądali spektakle teatralne i pokazy tańca przygotowane przez rówieśników z Pałacu Młodzieży
i Zespołu Szkół Specjalnych z ulicy Magazynowej. Brali udział w rozmaitych warsztatach, konkursach i zawodach. Fundacja Mada przygotowała Turniej Boccia wraz
z medalami i pucharami dla zwycięzców. Były warsztaty tworzenia ozdób świątecznych, dekorowania pierniczków, robienia skarpecianych bałwanków, można było
dzięki uprzejmości MMC Brainville uczestniczyć w pokazie wirtualnej rzeczywistości, poprzez specjalne okulary i aplikacje. Dzieci i młodzież brały udział w warsztatach
tańca, tworzyły wielki choinkowy łańcuch integracji, brały udział w nauce śpiewu świątecznych piosenek. Miały okazję również uczestniczyć w specjalnym,
mikołajkowym korowodzie przygotowanym przez Dorotę Gwiżdż i śnieżynki z Pałacu Młodzieży.



Program Aktywny Samorząd – całoroczny
Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier organizacyjnych uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym
i w dostępie do edukacji.
Cele szczegółowe programu:
Przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do
tworzącego się społeczeństwa informacyjnego, przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia
poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych, pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Jednostka realizująca

Mierniki realizacji zadania

Wydział Integracji i Rynku Pracy w Urzędzie Miasta Nowego
Sącza
1/ Liczba osób które otrzymały dofinansowanie do turnusów
rehabilitacyjnych.
2/ Liczba osób które otrzymały dofinansowanie na
likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych.
3/ Liczba osób które otrzymały dofinansowanie na sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze.
4/ Zwrot kosztów działalności Warsztatów Terapii
Zajęciowej.
5/ Liczba osób korzystających z dofinansowania z zakresu
sportu, kultury, rekreacji i turystyki organizowanych przez
stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz osób
niepełnosprawnych.
6/ Liczba zwrotów kosztów wyposażenia stanowisk pracy.
7/ Jednorazowe przyznanie dofinansowania rozpoczęcia

Termin realizacji

Wartości mierników

2016 r.
1/ 282 osób
2/ 79 osób
3/ 820 osób
4/ 2 warsztaty
5/ ok. 1481 osób

6/ 2 stanowiska
7/ 1 osoba
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działalności gospodarczej.
8/ Sfinansowanie przygotowania zawodowego i staży
realizowanych przez SUP.
9/ Liczba umów z zakresu „Programu Aktywny Samorząd”.
10/ Liczba umów dot. „Programu wyrównywania różnic
miedzy regionami III”.

8/ 1 osoba
9/ 68 umów
10/1 umowa

e. Wzmocnienie działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ukierunkowanych na pomoc rodzinie i budowę społeczeństwa obywatelskiego.
1/ Wolontariat – Działania Lokalnego Centrum Wolontariatu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
1.1/ Promocja i rozwój wolontariatu na rzecz członków lokalnych społeczności - w ramach działalności Lokalnego Centrum Wolontariatu przy MOPS Nowy Sącz zorganizowano
spotkanie promocyjno-informacyjne dotyczące wolontariatu dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Odbyło się szkolenie dla wolontariuszy pn. ”ABC
Wolontariatu”. Prowadzone było Biuro Pośrednictwa Wolontariatu. Odbywała się dystrybucja plakatów i ulotek promujących wolontariat. Prowadzenie strony internetowej
dotyczącej wolontariatu. Zorganizowano Dzień Wolontariusza.
1.2/ Rozwijanie i wspieranie idei wolontariatu na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia - objęcie pomocą wolontariuszy dzieci wymagających pomocy
w nauczaniu (korepetycje). Pomoc wolontariuszy w organizacji zajęć w Zespole Świetlic Środowiskowych – nauka aktywnego spędzania czasu wolnego, przekazywanie
pozytywnych wzorców zachowań. Wsparcie działań akcyjnych przez wolontariuszy na rzecz dzieci i młodzieży: „Zostań św. Mikołajem z Mariposa Med.-Spa”, „Turniej
Sportowy”, oraz „Majówka” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje” w Zespole Świetlic Środowiskowych.
2/ Organizowanie Społeczności Lokalnej - Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
2.1/ Tworzenie sieci podmiotów współpracujących na rzecz środowiska lokalnego, w tym: edukowanie, aktywizowanie i animowanie przedstawicieli instytucji i organizacji,
mieszkańców społeczności lokalnych (w szczególności społeczności lokalnych zagrożonych wykluczeniem społecznym), przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz grup
nieformalnych. W ramach środowiskowej metody pracy socjalnej modelem Organizowania Społeczności Lokalnej realizowano działania animujące w środowiskach zagrożonych
wykluczeniem społecznym wśród mieszkańców budynków socjalnych na osiedlu Kaduk oraz mieszkańców osiedla Kochanowskiego. Celem działań było zwiększenie udziału
członków społeczności w jej życiu, ożywienie i aktywizacja, poprawa komunikacji między członkami grupy i w społeczności lokalnej, pomiędzy instytucjami. Nawiązanie
współpracy między instytucjami, odpowiedzialnymi za społeczność lokalną, wykorzystanie potencjału twórczego jednostek i grup w celu uzyskania zmiany.
2.2/ Budowanie tożsamości lokalnej z mieszkańcami miasta - Poczucie tożsamości jest dziś koniecznym warunkiem integracji społeczności lokalnej. Jej funkcjonowanie,
trwanie i przeobrażenia zależą w dużym stopniu od istnienia, ugruntowania przywiązania emocjonalnego, ale też fizycznego mieszkańców do swego regionu. Tożsamość
regionalną w dużym stopniu kreuje związek z dziejami regionu, jego bohaterami i instytucjami historycznymi. Zorganizowano wycieczkę integracyjną mieszkańców osiedla
Kaduk do Rożnowa pn. „Śladami Zawiszy Czarnego”. Została przybliżona postać Zawiszy Czarnego mieszkańcom, patrona jednej z ulic na osiedlu. Praca z grupą nad
autorytetami. Budowanie relacji i więzi sąsiedzkich poprzez integrację. Zainicjowanie budowania podstaw do wytworzenia lokalnej tożsamości poprzez organizację wspólnych
imprez dla mieszkańców miasta Nowego Sącza (15 osiedli na których utworzone jest 15 Świetlic Środowiskowych) tj. - integracja międzypokoleniowa - spotkania opłatkowe
dla seniorów organizowane przez Zarządy Osiedli, a co za tym idzie współpraca z przedstawicielami świetlic, pomoc w organizacji oraz zapewnienie oprawy muzycznej
i teatralnej (jasełka w wykonaniu wychowanków świetlic), integracja społeczności lokalnej - festyny organizowane na Osiedlach, współpraca z Zarządami Osiedli,
dzielnicowymi ze Straży Miejskiej, Policji oraz pracownikami socjalnymi, wsparcie wychowawców i wychowanków świetlic środowiskowych w realizacji działania (zabawy,
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malowanie twarzy, konkurencje sportowe itp.), integracja dzieci i młodzieży - zajęcia plastyczne w ramach współpracy z Pałacem Młodzieży. Konkurs fotograficzny „Nowy Sącz
w obiektywie” – skierowany do wszystkich mieszkańców Nowego Sącza, ma na celu promowanie miasta, mieszkańców, zachodzących zmian. Przedstawienie oferty biblioteki
(księgozbiór, wydarzenia artystyczne, spotkania autorskie, kursy komputerowe) podczas festynu na osiedlu Zabełcze.
2.3/ Tworzenie warunków do rozwijania i utrzymywania relacji sąsiedzkich - relacje sąsiedzkie to strefa wypełniająca fragment przestrzeni społecznej dobrymi emocjami,
życzliwością, sprzyjająca bliskości między ludźmi, ale również dystansom. Współżycie sąsiedzkie, tworzące się więzi, sposoby ufania zachowujące względną niezależność, ale
uzyskujące wsparcie zarówno od strony rodziny jak również wsparcie ze strony państwa, samorządu, organizacji trzeciego sektora. W ramach tworzenia warunków do
rozwijania i utrzymywania relacji sąsiedzkich zorganizowano - spotkanie integracyjne mieszkańców osiedla Kochanowskiego pn. ”Święto pieczonego ziemniaka” organizowane
na zakończenie lata. Było to spotkanie sąsiedzkie mieszkańców tego osiedla.
2.4/ Diagnozowanie lokalnych problemów potrzeb i zasobów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych - diagnoza stanowi punkt wyjścia do pracy metodą OSL
w wybranej społeczności lokalnej, zaś opracowana na jej podstawie mapa zasobów i potrzeb jest raportem z badań przeprowadzonych w społecznościach o charakterze
terytorialnym. Utworzono Mapę Zasobów i Potrzeb osiedla Kaduk (w latach wcześniejszych powstały mapy zasobów potrzeb osiedli Kochanowskiego, Wólek i osiedla
Millenium). Raport z diagnozy stanowi jedno z podstawowych zadań organizatora społeczności lokalnej i poprzedza działania w społeczności. Zawiera materiał dotyczący jednej
konkretnej społeczności wybranej do pracy metodą OSL. Stwarza okazję do poznania mieszkańców oraz potencjalnych parterów, działanie to doskonale zapoczątkowuje
procesy budowania relacji czy współpracy. Jest również postrzegane jako materiał promujący dokonania organizatora społeczności lokalnej, świadczy o jego wkładzie pracy,
zaangażowaniu, umiejętnościach. Z powodzeniem jest wykorzystywane w dialogu z lokalną władzą, partnerami, a także im udostępniane celem pogłębienia analizy
przedstawionej sytuacji. Możliwość odwołania się do diagnozy i opracowanej w jej efekcie mapy zasobów i potrzeb, uwiarygodnia pracę organizatora i świadczy o jego
profesjonalnym działaniu.
3/ Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie
3.1/ Realizacja działań edukacyjnych, profilaktycznych i prewencyjnych zmierzających do ograniczenia występowania zjawiska przemocy w rodzinie - w ramach realizacji
zadania Zespół Interdyscyplinarny działający w MOPS przeprowadził kampanię informacyjno-edukacyjną polegającą na dystrybucji i kolportażu plakatów i ulotek „Przerwij
przemoc w rodzinie” oraz dystrybucji informatorów „Przemoc kradnie życie”. Materiały zostały przekazane: szkołom, placówkom ochrony zdrowia, policji, jednostkom pomocy
społecznej, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacjom pozarządowym. Podjęto współpracę z Parafiami Kościoła Katolickiego na terenie Miasta Nowego
Sącza.
3.2/ Kompleksowa pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie, w tym realizacja procedury „Niebieska Karta” - kompleksową pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie
zapewniły działania Zespołu Interdyscyplinarnego i powołanych grup roboczych. W minionym roku odbyły się posiedzenia Zespołu. Utworzone grupy robocze złożone ze
specjalistów wywodzących się z instytucji odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie działały w oparciu o przyjęty „Standard pracy grupy roboczej” jako
narzędzia pomocnego w realizacji procedury „Niebieskie Karty”.
3.3/ Realizacja indywidualnego wsparcia specjalistycznego (prawnego, psychologicznego, socjalnego), prowadzenie grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy –
z Punktu Wsparcia i Konsultacji działającego przy MOPS osoby doświadczające przemocy mogły skorzystać ze wsparcia prawnego , psychologicznego, socjalnego, rodzinnego
i zawodowego. Utworzono grupę wsparcia dla kobiet ofiar przemocy.
3.4/ Rozpoczęcie realizacji projektu konkursowego „Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja,
Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
4.1/ Utworzenie w roku 2016 w strukturze MOPS w Nowym Sączu - Klubu Integracji Społecznej oraz wdrożenie systemu świadczenia usług reintegracji w postaci - Centrum
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Wsparcia Społecznego w ramach projektu konkursowego „Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza”.
4.2/ W roku 2016 objęcie wsparciem 70 osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych, długotrwale
chorych, z dysfunkcjami społecznymi, niesamodzielnych. Zakres wsparcia: wsparcie specjalistyczne grupowe i indywidualne z zakresu kompetencji społecznych, życiowych,
psychologiczne, doradcze, edukacyjne, prawne, logopedyczne, psychoterapeutyczne, socjoterapeutyczne, w postaci kursu umiejętności życiowych, kursu I pomocy, kursu
fotografii, kursu z zakresu opieki nad osobami starszymi, kursów językowych, komputerowych, prawa jazdy, szkoły dla rodziców, zajęć z zakresu profilaktyki prozdrowotnej,
zdrowego stylu życia, poszerzenia wiedzy o prawach osób niepełnosprawnych, w formie zajęć rehabilitacyjnych, w formie wyjazdowej, w formie grup wsparcia oraz grupy
samopomocowej. Zorganizowanie i rozpoczęcie realizacji staży (w m-cu XI) dla 6 osób/uczestników projektu nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym
na okres 6 m-cy, zgodnie z ich indywidualną identyfikacją potrzeb i potencjałów przeprowadzoną w ramach projektu, finansowane ze środków przeznaczonych na realizację
projektu „Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza”. Zrealizowanie wspólnie z Sądeckim Urzędem Pracy – Programu
Aktywizacja i Integracja dla 21 osób/uczestników projektu w ramach projektu konkursowego.
5/ Współpraca w realizacji zadania publicznego „Reintegracja w partnerstwie z przedsiębiorcą” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
w ramach zadania publicznego „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych –
edycja 2011-2015”, którego liderem jest Stowarzyszenie STOPIL – Centrum Integracji Społecznej w Nowym Sączu. MOPS w Nowym Sączu w ramach współrealizacji zadania
zorganizował i przeprowadził dla 4 osób/uczestników zadania publicznego prace społecznie – użyteczne.
Jednostka realizująca

Mierniki realizacji zadania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu we
współpracy z:
1.2/ ZŚŚ i placówkami oświatowymi
2.1/ placówkami oświatowymi, ZŚŚ
2.2/ zarządami osiedli, organizacjami pozarządowymi.
2.3/ Zarządem Osiedla Kochanowskiego, Grodzką
Spółdzielnią Mieszkaniową
1.1/ liczba wypracowanych godzin przez wolontariuszy
1.2/ liczba dzieci i młodzieży objętych wsparciem
wolontariusz

Termin realizacji

2016 r.

Wartość mierników

1.1/ 2064 godzin
1.2/28 osób

2.1/ liczba utworzonych partnerstw nieformalnych
2.2/ liczba zorganizowanych festynów osiedlowych
2.3/ liczba przeprowadzonych inicjatyw
2.4/ liczba opracowanych map potrzeb i zasobów
społeczności lokalnej

2.1/
2.2/
2.3/
2.4/

3.1/ liczba rozpowszechnionych materiałów informacyjnych

3.1/ 175 szt. plakatów, 1750 szt. ulotek, 50 szt.
informatorów
3.2/ 184 osoby

3.2/ liczba osób objętych wsparciem Zespołu
Interdyscyplinarnego,
3.3/ liczba udzielonych porad prawnych, psychologicznych,
socjalnych i rodzinnych

2
5
1
1

3.3/ 202
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4/ - Liczba osób objętych reintegracją społeczną
- liczba osób które rozpoczęły staże.
- liczba osób uczestniczących w Programie Aktywizacja
i Integracja
- liczba Utworzonych Klubów Integracji Społecznej
- liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem
- liczba osób które podjęły pracę
Rozpoczęcie procesu poszukiwania pracy przez 5 osób
nieaktywnych zawodowo.
5/ Liczba zorganizowanych stanowisk prac społecznie –
użytecznych.

4/ - 70 osób,
- 6 osób,
- 21 osób,
- 1 KIS,
- 54 osoby,
- 7 osób,
5/ 4 stanowiska

f. Wzmocnienie funkcjonowania Sądeckiego Urzędu Pracy.
Realizacja podstawowych usług rynku pracy i instrumentów rynku pracy oraz dodatkowych działań aktywizujących dla osób zarejestrowanych za 2016 rok przedstawia się
następująco:
Pośrednictwo pracy - zadania w zakresie pośrednictwa pracy obejmowały m.in. gromadzenie informacji o możliwościach zatrudnienia, pozyskiwanie wolnych miejsc pracy,
prowadzenie bazy pracodawców, kierowanie do pracy, udział w targach, konferencjach, organizowanie giełd pracy i spotkań z pracodawcami, świadczenie usług w ramach
EURES, współpraca z podmiotami zewnętrznymi i komórkami wewnątrz urzędu, prowadzenie niezbędnych analiz rynku pracy, współpraca z agencjami zatrudnienia.
W 2016 roku:
-

pracę za pośrednictwem urzędu podjęły 1.464 osoby, w tym pracę subsydiowaną 932 osoby,

-

ogółem pozyskano 2.134 oferty pracy, w tym 1.383 pracy niesubsydiowanej,

-

przyjęto 906 ofert na ponad 4.500 miejsc pracy w ramach EURES,

-

przeprowadzono 407 wizyt u pracodawców, w trakcie których pozyskano 230 ofert pracy,

-

zorganizowano 2 giełdy pracy na łączną liczbę 13 miejsc pracy, w których uczestniczyło 27 osób zarejestrowanych w SUP.

Poradnictwo zawodowe - celem usług świadczonych w ramach poradnictwa zawodowego było i jest udzielanie pomocy w planowaniu rozwoju zawodowego m.in. poprzez
określanie predyspozycji zawodowych, pomoc w rozwiązywaniu problemu zawodowego czy też podejmowaniu decyzji zawodowej.
W 2016 roku:
-

poradnictwem zawodowym indywidualnym objęto 1.204 osoby;

-

poradnictwem zawodowym grupowym objęto 250 osób;
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-

udzielono indywidualnej informacji zawodowej 2.054 osobom;

-

udzielono informacji grupowej zawodowej 960 osobom;

-

ogółem w ramach poradnictwa zawodowego udzielono 3.658 usług.

Szkolenia - celem usługi organizacji szkoleń jest świadczenie pomocy osobom uprawnionym w celu uzupełnienia lub podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych
kwalifikacji lub umiejętności zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.
W 2016 roku:
-

skierowano na szkolenia grupowe i indywidualne – 135 osób;

-

dofinansowano studia podyplomowe – 6 osobom;

-

sfinansowano koszty szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej – 12 osobom;

-

ogółem w ramach wyżej wymienionych usług pomocą objęto 153 osoby.

Staże - staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku
pracy z pracodawcą.
W 2016 roku:
-

skierowano do odbycia stażu - 313 osób.

Prace interwencyjne - oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę z częściowym dofinansowaniem pracodawcy wynagrodzenia przez urząd pracy.
W 2016 roku:
-

liczba utworzonych miejsc pracy w ramach prac interwencyjnych wyniosła 113;

-

do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych skierowano 127 osób (łącznie z wymianami).

Roboty publiczne - oznaczają zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac finansowanych lub dofinansowanych ze środków
samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.
W 2016 roku:
-

zorganizowano roboty publiczne dla 33 osób (skierowano do pracy łącznie z wymianami 34 osoby).

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - to pomoc finansowa udzielana przez Powiatowy Urząd Pracy w związku z utworzeniem lub
doposażeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanej osoby bezrobotnej przez okres 24 miesięcy.
W 2016 roku:
-

w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy utworzono 47 nowych miejsc pracy dla skierowanych bezrobotnych, w tym 8 w handlu,
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20 w usługach, 19 w produkcji;
-

do zatrudnienia w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy skierowano 61 osób (łącznie z wymianami).

Środki na podjęcie działalności gospodarczej – to forma wsparcia udzielana osobom bezrobotnym które planują rozpocząć własną działalność gospodarczą.
W 2016 roku:
- środki na podjęcie działalności gospodarczej zostały przyznane 165 osobom, w tym 141 osobom na działalność usługową, 11 osobom na działalność produkcyjną, 13 osobom
na działalność handlową.
Bon stażowy - jest instrumentem aktywizacji bezrobotnych do 30 r. ż., stanowiącym gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego
na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.
W 2016 r.
-

wydano 8 bonów stażowych,

-

skierowano do odbycia stażu w ramach bonów stażowych 6 osób.

Bon szkoleniowy - to dodatkowy instrument adresowany do bezrobotnych do 30 r.ż., stanowiący gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie
oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.
W 2016 roku:
-

wydano 36 bonów szkoleniowych,

-

skierowano na szkolenia w ramach bonów szkoleniowych 32 osoby.

Bon zatrudnieniowy - stanowi gwarancję zrefundowania pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem
bezrobotnego posiadacza bonu.
W 2016 roku:
- wydano 21 bonów zatrudnieniowych.
- skierowano do zatrudnienia w ramach bonu zatrudnieniowego 16 osób.
Bon na zasiedlenie - to dodatkowy instrument adresowany do bezrobotnych do 30 r.ż., który stanowi gwarancję przyznania środków finansowych na pokrycie kosztów
zamieszkania w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.
W 2016 roku:
- przyznano 40 osobom bon na zasiedlenie.
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia - oznacza zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę
lub przedsiębiorcę z częściowym dofinansowaniem pracodawcy wynagrodzenia przez urząd pracy.
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W 2016 roku:
-

w ramach dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia utworzono 4 nowe miejsca pracy.

Refundacja pracodawcy/przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych
bezrobotnych do 30. roku życia (art. 150F) - oznacza zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę lub przedsiębiorcę z częściowym dofinansowaniem pracodawcy
wynagrodzenia przez urząd pracy.
W 2016 roku:
-

w ramach refundacji części kosztów zatrudnienia osób do 30. r.ż. utworzono 115 nowych miejsc pracy;

-

do zatrudnienia w ramach ww. programu skierowano 135 osób (łącznie z wymianami).

Wydatki Funduszu Pracy ogółem z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z promocją zatrudnienia i aktywizację lokalnego rynku pracy w 2016 r. wyniosły
12.689.767,33 zł.
W 2016 r. aktywizacją w ramach nowo zawartych umów objęto łącznie 2.691 osób, z czego:


1.418 osób zarejestrowanych;



1.273 osoby pracujące/pracodawców (KFS).

Natomiast w obsłudze pozostawało 3.067 osób, w ramach 1.678 umów.
SUP w roku 2016 kontynuował realizację 2 projektów i rozpoczął realizację 2 nowych projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa I Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na
regionalnym rynku pracy) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa VIII Rynek pracy):


Poddziałanie 1.1.2 PO WER 2014-2020 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez
pracy w Mieście Nowym Sączu (I)”; Całkowite wydatki projektu w 2016 roku wyniosły 271.178,05 zł – kwota dofinansowania. Liczba zaktywizowanych osób
w latach 2015-2016: 371.



Poddziałanie 1.1.2 PO WER 2014-2020 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez
pracy w Mieście Nowym Sączu (II)”; Całkowite wydatki projektu w 2016 roku wyniosły 2.059.640,96 zł – kwota dofinansowania. Liczba zaktywizowanych osób:
244.



Działanie 8.1 RPO WM 2014-2020 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających
bez pracy w Mieście Nowym Sączu (I)”. Całkowite wydatki projektu w 2016 roku wyniosły 74.185,89 zł – kwota dofinansowania. Liczba zaktywizowanych osób
w latach 2015-2016: 92.



Działanie 8.1 RPO WM 2014-2020 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających
bez pracy w Mieście Nowym Sączu (II)”. Całkowite wydatki projektu w 2016 roku wyniosły 1.775.793,75 zł – kwota dofinansowania. Liczba zaktywizowanych
osób: 176.
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Ponadto w 2016 r. Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu realizował:


program regionalny „Gwarancja 50+” dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w SUP, w wieku powyżej 50. roku życia, z ustalonym II profilem pomocy;



program regionalny „Konserwator” dla osób długotrwale bezrobotnych oraz osób powyżej 50. roku życia zarejestrowanych w SUP;



program specjalny „Praca łączy pokolenia” dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w SUP, zaliczanych do grupy bezrobocia rodzinnego;



Program Aktywizacja i Integracja: cel ogólny programu to poprawa sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej dla których
ustalono III profil pomocy poprzez kształtowanie ich aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym.

SUP realizował także zadania w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), który jest przeznaczony na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego
pracowników i pracodawców. W 2016 r. zawarto 92 umowy z pracodawcami w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy
ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w tym 86 umów o sfinansowanie kursów, egzaminów i badań lekarskich oraz 6 umów o sfinansowanie studiów
podyplomowych. Łączna kwota finansowania działań z KFS w 2016 r. wyniosła 1.455.802,24 zł. Kształceniem ustawicznym w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego
zostały objęte 1.273 osoby, w tym szkoleniami 1.248 osób, studiami podyplomowymi 25 osób.

W obszarze aktywnej polityki rynku pracy podejmowano działania mające na celu włączenie partnerów do prowadzonych działań. Przyjęto w praktyce założenie, że
doskonalenie dialogu i partnerstwa społecznego na rzecz rozwiązywania problemów lokalnego rynku pracy jest gwarantem powodzenia wielu działań prowadzonych w obszarze
oświaty i edukacji, gospodarki i promocji zatrudnienia, a także w obszarze szeroko rozumianej polityki społecznej.
W 2016 r. Powiatowa Rada Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza (będąca organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta w sprawach polityki rynku pracy) wydała
łącznie 38 uchwał, ponadto wydawała opinie w sprawie wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób oraz w sprawie uruchomienia nowych
kierunków kształcenia.
W 2016 r. organizowano spotkania i inicjatywy partnerskie, a także opracowywano raporty, analizy i inne sprawozdania.
Katalog świadczonych usług podlegał okresowej analizie mającej na celu dostosowanie planowanych działań do identyfikowanych na bieżąco potrzeb lokalnego rynku pracy.
Przyjęte zasady realizacji zadań na rzecz aktywizacji, odpowiednia struktura programów, kategorie osób uprawnionych do aktywizacji oraz przyjęte zasady organizowania były
opiniowane przez Powiatową Radę Rynku Pracy dla miasta Nowego Sącza. Dodatkowym elementem tej weryfikacji była analiza uzyskanych wskaźników efektywności
zatrudnieniowej i kosztowej.
Prowadzono bieżące działania mające na celu promocję udzielanych form wsparcia – promocja usług Urzędu prowadzona była:
-

na stronie internetowej Urzędu: www.supnowysacz.praca.gov.pl,

-

w formie audiowizualnej funkcjonującej w SUP,

-

w formie informacyjnej o usługach SUP (radiowęzeł),

-

w formie materiałów informacyjno-promocyjnych na temat wydarzeń z dziedziny rynku pracy, które organizował lub w których uczestniczył SUP,

-

podczas bezpośrednich kontaktów z klientami – informacja ustna i pisemna (ulotki),
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-

podczas organizowanych spotkań informacyjnych giełd pracy, targów, konferencji i innych spotkań.

W celu zapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu świadczonych usług, uwzględniając zmieniające się warunki i metody ich świadczenia oraz obowiązujące przepisy prawne,
SUP podejmował działania mające na celu doskonalenie kwalifikacji i rozwoju zawodowego pracowników.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników SUP w 2016 roku odbywało się poprzez:




samokształcenie:


1 pracownik kontynuował naukę na studiach wyższych I stopnia - licencjackich,



2 pracowników ukończyło naukę na studiach podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego,

uczestnictwo w różnorodnych formach szkoleń ze skierowania SUP:

56 pracowników uczestniczyło w 28 różnorodnych szkoleniach z zakresu m.in.: praktycznego zastosowania pomocy de minimis w działaniach pup, aktywizacji osób
bezrobotnych do 30 roku życia, tworzenia, realizacji i monitorowania IPD, metod i narzędzi stosowanych w poradnictwie zawodowym tj. Kwestionariusz Zainteresowań
Zawodowych, Narzędzie do Badania Kompetencji, umiejętności poszukiwania pracy pn. „Szukam Pracy”, profilowania pomocy dla osób bezrobotnych, Racjonalnej Terapii
Zachowań, postaw coachingu, zatrudniania cudzoziemców w Polsce, Krajowego Funduszu Szkoleniowego, skutecznej współpracy z pracodawcą jako klientem urzędu pracy,
kwalifikowalności kosztów i rozliczania projektów w nowym okresie programowania 2014-2020, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, zamknięcia ksiąg
rachunkowych za 2016 rok, zmian w prawie pracy i systemie ubezpieczeń społecznych. W 2016 roku zorganizowane były dwa szkolenia grupowe z zakresu skutecznej
komunikacji z wewnętrznym i zewnętrznym klientem urzędu pracy oraz zmian ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Jednostka realizująca
Mierniki realizacji zadania

Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu
1/ Liczba osób objętych poradnictwem zawodowym
2/ Liczba osób objętych pośrednictwem pracy
(podjęcia pracy ze skierowania SUP)
3/ Liczba pozyskanych ofert pracy ogółem
4/ Liczba pozyskanych ofert pracy EURES
5/ Liczba osób objętych szkoleniami
(wg poszczególnych form)
6/ Liczba osób objętych stażami
7/ Liczba osób skierowanych do prac interwencyjnych
8/ Liczba osób skierowanych do robót publicznych
9/ Liczba osób skierowanych na utworzone stanowisko
pracy – wyposażenie i doposażenie
10/ Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie
działalności gospodarczej
11/ Liczba osób, którym wypłacono dodatki aktywizacyjne
12/ Liczba osób objętych świadczeniami integracyjnymi
13/ Liczba osób, którym zrefundowano koszty opieki nad

Termin realizacji

2016 r.

Wartość mierników
w 2016 r.

1/ 4.468 osób
2/ 1.464 osoby
3/ 2.134 ofert pracy
4/ 906 ofert pracy
5/ 179 osób
6/
7/
8/
9/

313 osób
127 osób
34 osoby
61 osób

10/ 165 osób
11/ 193 osoby
12/ 152 osoby
13/ 11 osób
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dzieckiem
14/ Liczba osób objętych programami specjalnymi
15/ Liczba zorganizowanych spotkań i inicjatyw
partnerskich
16/ Liczba opracowanych raportów, analiz i innych
opracowań
17/ Liczba pracowników SUP objętych różnymi formami
doskonalenia zawodowego
18/ Liczba osób objętych szkoleniami w ramach bonów
szkoleniowych
19/ Liczba osób objętych stażami w ramach bonów
stażowych
20/ Liczba osób skierowanych do zatrudnienia w ramach
bonu zatrudnieniowego
21/ Liczba osób, którym przyznano bony na zasiedlenie
22/ Liczba osób skierowanych do pracy w ramach
refundacji pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów
poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na
ubezpieczenie społeczne za bezrobotnego do 30 roku życia
23/ Liczba osób objętych kształceniem ustawicznym
w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego
24/ Liczba nowoutworzonych firm
25/ Liczba utworzonych miejsc pracy
26/ Liczba osób, które uzyskały wiedzę, kwalifikacje
i umiejętności

14/ 12 osób
15/ 5 spotkań
16/ 7 opracowań
17/ 59 pracowników
18/ 32 osoby
19/ 6 osób
20/ 16 osób
21/ 40 osób
22/ 135 osób

23/ 1.273 osoby
24/.165 firm
25/ 368 miejsc pracy
26/ 1.726 osób

g. Upowszechnienie programu Karty Rodzinnej.
Wydział Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miasta Nowego Sącza współpracuje z Partnerami Programu (w zakresie przyjmowania zgłoszeń Partnerów,
aktualizacji ich ofert, bądź wystąpienia z Programu), prowadzi stronę internetową oraz promuje Program na profilu na Facebooku.
Wydział Spraw Obywatelskich przyjmuje wnioski i wydaje Nowosądeckie Karty Rodziny.
Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej sprawozdaje i promuje Program.
Jednostka realizująca

Wydział Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych,
Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Zdrowia i Opieki
Społecznej w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Termin realizacji

2016 r.
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Mierniki realizacji zadania

1/ Liczba wydanych kart

Wartość w 2016 r.

2/ Ilość firm/przedsiębiorców, którzy przystąpili do
Programu Nowosądecka Karta Rodziny jako Partnerzy
w 2016 roku

1/ 1193 szt.
2/ 6 partnerów

h. Kontynuacja realizacji programu Karty Seniora.
Wydział Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miasta Nowego Sącza współpracuje z Partnerami Programu (w zakresie przyjmowania zgłoszeń Partnerów,
aktualizacji ich ofert, bądź wystąpienia z Programu).
Kancelaria prowadzi stronę internetową Programu oraz współpracuje z Partnerami w zakresie ich ofert oraz organizowania różnorodnych wydarzeń w ramach ich partnerstwa
w Programie.
Wydział Spraw Obywatelskich przyjmuje wnioski i wydaje Nowosądeckie Karty Seniora.
Jednostka realizująca

Kancelaria/ Zespół Pełnomocnika ds. Społecznych
w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Termin realizacji

2016 r.

Mierniki realizacji zadania

1/ Liczba wydanych kart

Wartość w 2016 r.

1/ 1231 szt.

2/ Ilość firm/przedsiębiorców, którzy przystąpili do
Programu Nowosądecka Karta Seniora jako Partnerzy
w 2016 roku

2/ 6 partnerów

Źródła finansowania
Budżet miasta

Wydatki
na
realizację
Kluczowego nr 3 ogółem:

Programu

19 262 741,96 PLN

Wartość
196 420,55 zł; 1 556 720,91 zł*; 793 500
zł; 1 166 261 zł**; 7 052,14 zł***
486 761,94 zł

Środki zewnętrzne zagraniczne (UE, EOG itp.)
Środki zewnętrzne krajowe - PFRON
Inne – Fundusz Pracy

2 080 230 zł; 206 213,39 zł; 79 814,70 zł
12 689 767,33 zł

Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl

93

Dokument Systemu Zarządzania Jakością

Nr:

I-G3-1

Grupa procesów zarządzania strategicznego
Proces monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza 2020+

Uwagi:

* Powyższa kwota dotyczy zadania pn. "Aktywny Nowy Sącz - budowa i modernizacja wielofunkcyjnych obiektów
sportowych na terenie Miasta Nowego Sącza" w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2016 r.
** Kwota dotacji przyznanych NGO z budżetu Miasta Nowego Sącza
*** Kwota wydatków poniesionych na realizację zadań Kancelarii w ramach NGO
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PROGRAM KLUCZOWY NR 4

NOWY SĄCZ MIASTEM ZMIENIAJĄCYM SIĘ – program rewitalizacji przestrzeni publicznej

CEL GŁÓWNY

Podniesienie jakości życia mieszkańców Nowego Sącza.

Jednostka wiodąca

Wydział Architektury i Budownictwa
w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Koordynator programu

Mirosław Trzupek

I-4.1. Wskaźniki monitoringu realizacji Strategii
Wskaźniki monitoringu realizacji Strategii

Źródło

Liczba inicjatyw społecznych, będących następstwem działań
rewitalizacyjnych.

Wydział Architektury
i Budownictwa w Urzędzie
Miasta Nowego Sącza

Liczba obiektów poddanych restauracji.

Wydział Inwestycji
i Remontów w Urzędzie Miasta
Nowego Sącza

Wartości wskaźników
w 2016 r.
6*
(*wymienione w I-4.2.lit. e.)

42*
(*wymienione w I-4-2. lit. d.)

I-4.2. Zadania i działania realizowane w ramach Programu Kluczowego nr 4 w 2016 r.
a. Kontynuacja odnowy Starówki.
1/ W dniu 29 grudnia 2016 r. Rada Miasta Nowego Sącza podjęła uchwałę Nr XXXIII/343/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Nowego Sącza na
lata 2016-2022 obejmującego cztery osiedla: Stare Miasto, Centrum, Kilińskiego i Przydworcowe. Jest to dokument operacyjny, programujący działania w sferze społecznej,
gospodarczej, technicznej, środowiskowej oraz przestrzenno-funkcjonalnej, których realizacja ma na celu wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego.
Celem nadrzędnym jest wzmocnienie kapitału społecznego i integracji społecznej, dostęp do wysokiej jakości przestrzeni publicznych oraz rozwój społeczno-gospodarczy
obszaru rewitalizacji.
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2/ W 2016 roku trwały prace nad projektem uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Do rozpoczęcia prac przystąpiono
na podstawie Uchwały Nr XVI/176/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. W uchwale zostaną wskazane obszary, w których będzie możliwość
lokalizowania tablic i urządzeń reklamowych oraz zostaną ustalone zasady i warunki, na jakich będą mogły być sytuowane szyldy, tablice i urządzenia reklamowe, ich gabaryty
oraz standardy jakościowe. Ponadto zostaną ustalone zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury i ogrodzeń. Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi
skuteczniejszą ochronę krajobrazu oraz wpłynie na poprawę estetyki przestrzeni publicznych w mieście.
Jednostka realizująca

Wydział Architektury i Budownictwa w Urzędzie Miasta
Nowego Sącza

Termin realizacji

2016 rok

b. Modernizacja Rynku Maślanego wraz z przyległościami, z zachowaniem jego charakteru funkcjonalnego.
W 2016 roku trwała procedura administracyjna mająca na celu pozyskiwanie terenu od Skarbu Państwa.
Jednostka realizująca

Wydział Geodezji i Mienia w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Termin realizacji

2016 rok

d. Kształtowanie przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni poprzez wspieranie realizacji budownictwa mieszkaniowego, w tym tzw. budownictwa społecznego
i modernizacja zasobów mieszkaniowych.
W ramach realizacji zadania wykonano:
1/ Remont chodnika przy ul. Naściszowskiej 6,
2/ Wymianę obicia ścian z płyt azbestowych w budynku przy ul. Broniewskiego 14,
3/ Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Dwernickiego 3/2,
4/ Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Broniewskiego 16 kl. D mieszkanie 1,
5/ Wymianę instalacji elektrycznej w mieszkaniu komunalnym przy ul. Małeckiego 1/16,
6/ Wymianę poziomów instalacji wodnej w budynku komunalnym przy ul. Jana Pawła II 40,
7/ Poziomą izolację budynku Długosza 36,
8/ Remont mieszkania komunalnego przy ul. Długosza 36/18,
9/ Wymianę pionu kanalizacyjnego w budynku przy ul. Długosza 36,
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10/ Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Kraszewskiego 4,
11/ Remont mieszkania socjalnego położonego przy ul. Jagiellońskiej 21/11,
12/ Remont mieszkania komunalnego położonego przy ul. I Pułku Strzelców Podhalańskich 18/5 w Nowym Sączu,
13/ Remont 2 szt. kominów nad powierzchnią dachu w budynku przy ul. Długosza 36 w Nowym Sączu,
14/ Remont mieszkania komunalnego położonego przy ul. Długosza 36/12 w Nowym Sączu,
15/ Sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego dla wykonania remontu kominów ponad dachem oraz wymiany pokrycia dachowego na budynku
mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 10 w Nowym Sączu,
16/ Wymianę podejść kanalizacji sanitarnej w lokalu mieszkalnym przy Al. Batorego 68/6 w Nowym Sączu,
17/ Remont mieszkania komunalnego położonego przy ul. Małeckiego 3b/17 w Nowym Sączu,
18/ Wymianę stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych,
19/ Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Jana Pawła II 40,
20/ Dokumentację rozbiórki szaletu przy ul. Mała Poręba,
21/ Remont mieszkania komunalnego przy ul. Kazimierza Wielkiego,
22/ Wymianę wewnętrznej inst. elektrycznej w budynku wielorodzinnym przy ul. Naściszowskiej 6,
23/ Awaryjną wymianę instalacji wodnej w budynku przy ul. Sienkiewicza 39,
24/ Remont zniszczonej wiaty na odpady komunalne przy ul. Szujskiego 18,
25/ Malowanie podcieni przy ul. Dunajewskiego i Szwedzkiej,
26/ Wymianę stolarki okiennej w mieszkaniu komunalnym przy ul. Batorego 81c/6,
27/ Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Al. Batorego 81 kl. D m 13,
28/ Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Al. Batorego 81 kl. B m 13,
29/ Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Sabały 16,
30/ Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Węgierskiej 22,
31/ Remont trzonu kuchennego przy ul. Gwardyjskiej 35,
32/ Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sikorskiego 31 kl. D m 3,
33/ Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sienkiewicza 17 kl. B m 10,
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34/ Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Placu Dąbrowskiego 2 m 3,
35/ Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Lwowska 40-42 m 3,
36/ Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Długosza 48 m 2,
37/ Naprawę obróbek blacharskich Plac Dąbrowskiego 3,
38/ Wymianę instalacji elektrycznej w mieszkaniu komunalnym przy ul. Jagiellońskiej 21/14,
39/ Wymianę instalacji elektrycznej w mieszkaniu komunalnym przy ul. Jagiellońskiej 48/2,
oraz
40/ Usunięto awarię instalacji elektrycznej w lokalach 3 i 6 w budynku przy ul. Sienkiewicza 39,
41/ Usunięto zagrożenia na budynku przy ul. Kraszewskiego 15 w Nowym Sączu,
42/ Uzyskano warunki przyłączeniowe w związku z odprowadzeniem ścieków z budynku komunalnego przy ul. Węgierskiej 46.
Jednostka realizująca

Wydział Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miasta Nowego
Sącza

Termin realizacji

2016 rok

Mierniki realizacji zadania

Kwota kosztów realizacji inwestycji

Wartość miernika w
2016 r.

328.324,94 zł

e. Rewitalizacja terenów rekreacyjnych poprzez zagospodarowanie terenów zielonych, w tym brzegów rzek, zwłaszcza rzeki Kamienica jako terenu
rekreacyjnego – Program „Zielone Miasto” (we współpracy z administratorami cieków wodnych).
W ramach realizacji zadania, jako pierwszy etap realizacji inwestycji, wydano następujące decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
1/ Rewitalizacja „Parku Strzeleckiego” wraz z przyległościami w Nowym Sączu przy ul. Ogrodowej i Wolskiej, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako
działki nr: 88/6, 88/7, 88/8, 88/9, 88/10, 88/11, 88/12, 87/2, 94/7, 101/1, 101/2, 87/4, 87/6, 87/7, 87/8, 87/9, 94/5, 94/6, 94/8, 94/9 w obrębie 77. Przedsięwzięcie
obejmuje pełną rewitalizację terenów zieleni z utrzymaniem cennych przyrodniczo istniejących drzew oraz nowymi nasadzeniami uzupełniającymi, a także modernizację,
rozbudowę i budowę następujących obiektów: amfiteatr z zadaszeniem oraz budynkiem zaplecza, blokiem toalet ogólnodostępnych oraz zespołem magazynów zlokalizowanych
pod trybunami widowni, budynek centrum aktywizacji społeczności lokalnej, zespół kortów tenisowych, boisko wielofunkcyjne, pawilon parkowy, pawilon czytelni, place zabaw
dla dzieci – „Ogród dziecka”, miejsce dedykowane starszym użytkownikom - „Ogród seniora”, pętla gimnastyczna z urządzeniami do ćwiczeń typu „Siłownia na wolnym
powietrzu”, plac wodny jako reprezentacyjny plac wejściowy z placem manewrowym i przystankami komunikacji miejskiej, mobilne pawilony parkowe, parking i nawierzchnie
utwardzone, stacja trafo i kotłownia, urządzenia infrastruktury technicznej i towarzyszącej.
2/ Budowa platformy do obsługi toru modelarskiego, na części działki nr 563/54 w obrębie 116 w Nowym Sączu przy ul. Sportowej.
3/ Usuwanie szkód powodziowych – zabezpieczenia potoku Dąbrówka, na działkach nr 57/1, 57/2 w obr. 104, działkach nr 596, 439, 440, 499/3, 524, 525 w obr.109 oraz
działce nr 1/10 w obr. 116 w Nowym Sączu.
4/ Odbudowa przepustu w ciągu ulicy Osiedlowej, na działkach nr 48, 122, 125, 127, 838/3, 838/4, 839, 840 w obr.116 przy ulicy Osiedlowej w Nowym Sączu.
Ponadto przyjęto zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych:
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Budowa siłowni na wolnym powietrzu na działce nr 57/11 w obr. 71 przy Al. Piłsudskiego;
Budowa siłowni na wolnym powietrzu na działce nr 373/1 w obr. 123 w dzielnicy Piątkowa.

Jednostka realizująca

Wydział Architektury i Budownictwa w Urzędzie Miasta
Nowego Sącza

Termin realizacji

2016 rok

Mierniki realizacji zadania

Liczba inicjatyw społecznych, będących następstwem
działań rewitalizacyjnych.

Wartość miernika

6 inicjatyw–

wymienione w I.4-2 lit.e

Źródła finansowania
Budżet miasta

Wydatki
na
realizację
Kluczowego nr 4 ogółem:

Programu

328.324,94* PLN

Wartość
328.324,94 PLN

Środki zewnętrzne zagraniczne (UE, EOG itp.)

Brak danych

Środki zewnętrzne krajowe

Brak danych

Inne

Brak danych

(budżet miasta)
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OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO „RODZINA I ŚRODOWISKO”

CEL STRATEGICZNY II

PROGRAM KLUCZOWY NR 5

NOWY SĄCZ MIASTEM ZDROWIA I OPIEKI – program rozwoju profilaktyki zdrowotnej i opieki
społecznej

CEL GŁÓWNY

Polepszenie zdrowia fizycznego i psychicznego oraz podniesienie jakości życia mieszkańców.

Jednostka wiodąca

Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej
w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Koordynator programu

Grzegorz Chochla

II- 5.1. Wskaźniki monitoringu realizacji Strategii
Wskaźniki monitoringu realizacji Strategii
Rodziny niepełne objęte pomocą
(Wskaźnik pomocy społecznej udzielonej rodzinom niepełnym-udział rodzin
niepełnych objętych pomocą w liczbie wszystkich rodzin, którym udzielono
pomocy.)

Źródło

Wartości wskaźników osiągnięte w 2016 r.

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Nowym Sączu

387 rodzin - 1285 osób w tych rodzinach
- procentowy udział rodzin niepełnych w ogólnej
liczbie rodzin korzystających z pomocy społecznej
wynosi ok.15,16 %
-procentowy udział osób w rodzinach niepełnych w
ogólnej liczbie osób korzystających z pomocy
społecznej wynosi ok.21,13%

Rodziny wielodzietne objęte pomocą społeczną

Miejski Ośrodek

228 rodzin - 1344 osób w tych rodzinach
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(Wskaźnik pomocy społecznej udzielonej rodzinom wielodzietnym- udział rodzin
wielodzietnych (troje dzieci i więcej) objętych pomocą w liczbie wszystkich rodzin,
którym udzielono pomocy.)

Pomocy Społecznej
w Nowym Sączu

- procentowy udział rodzin wielodzietnych w ogólnej
liczbie rodzin korzystających z pomocy społecznej
wynosi ok.9 %
-procentowy udział osób w rodzinach wielodzietnych
w ogólnej liczbie osób korzystających z pomocy
społecznej wynosi ok.22,1%

Rodziny emerytów i rencistów objęte pomocą społeczną
(Wskaźnik pomocy społecznej udzielonej rodzinom emerytów i rencistów- udział
rodzin emerytów i rencistów objętych pomocą w liczbie wszystkich rodzin, którym
udzielono pomocy.)

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Nowym Sączu

686 rodzin - 1186 osób w tych rodzinach
- procentowy udział rodzin emerytów i rencistów
w ogólnej liczbie rodzin korzystających z pomocy
społecznej wynosi ok. 27%
-procentowy udział osób w rodzinach emerytów i
rencistów w ogólnej liczbie osób korzystających
z pomocy społecznej wynosi ok. 19,5%

Udział dzieci w ogóle osób objętych dożywianiem (udział dzieci do czasu
rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej) w liczbie osób objętych pomocą
w zakresie dożywiania

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Nowym Sączu

304 dzieci

Udział uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej w ogóle osób
objętych dożywianiem

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Nowym Sączu

810 uczniów

Alkoholizm

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Nowym Sączu

127 rodzin - 236 osób w tych rodzinach

(Odsetek klientów pomocy społecznej, korzystających ze wsparcia z powodu
alkoholizmu, na podstawie danych o rzeczywistej liczbie osób w rodzinach objętych
pomocą społeczną.)

- procentowy udział dzieci do czasu rozpoczęcia
nauki w szkole podstawowej w ogólnej liczbie osób
korzystających z dożywiania wynosi ok. 17,7%

- procentowy udział uczniów do czasu ukończenia
szkoły ponadgimnazjalnej w ogólnej liczbie osób
korzystających z dożywiania wynosi ok. 47,17%

- procentowy udział rodzin z problemem
alkoholowym w ogólnej liczbie rodzin
korzystających z pomocy społecznej wynosi ok. 5 %
-procentowy udział osób problemem alkoholowym
w ogólnej liczbie osób korzystających z pomocy
społecznej wynosi ok. 3,9%
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Bezdomność
(Odsetek klientów pomocy społecznej, korzystających ze wsparcia z powodu
bezdomności, na podstawie danych o rzeczywistej liczbie osób w rodzinach
objętych pomocą społeczną.)

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Nowym Sączu

61 rodzin - 63 osoby w tych rodzinach
- procentowy udział rodzin bezdomnych w ogólnej
liczbie rodzin korzystających z pomocy społecznej
wynosi ok.2,39%
-procentowy udział osób bezdomnych w ogólnej
liczbie osób korzystających z pomocy społecznej
wynosi ok. 1,03%

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu
gospodarstwa domowego
(Odsetek klientów pomocy społecznej, korzystających ze wsparcia z powodu
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, na podstawie danych o rzeczywistej liczbie osób w rodzinach objętych
pomocą społeczną.)

Bezrobocie
(Odsetek klientów pomocy społecznej, korzystających ze wsparcia z powodu
bezrobocia, na podstawie danych o rzeczywistej liczbie osób w rodzinach objętych
pomocą społeczną.)

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Nowym Sączu

670 rodzin - 2101 osób w tych rodzinach
- procentowy udział rodzin w ogólnej liczbie rodzin
korzystających z pomocy społecznej wynosi ok.
26,25%
-procentowy udział osób w ogólnej liczbie osób
korzystających z pomocy społecznej wynosi ok.
34,55%

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Nowym Sączu

1065 rodzin - 3162 osób w tych rodzinach
- procentowy udział rodzin bezrobotnych w ogólnej
liczbie rodzin korzystających z pomocy społecznej
wynosi ok. 41,73%
-procentowy udział osób bezrobotnych w ogólnej
liczbie osób korzystających z pomocy społecznej
wynosi ok. 52%

Długotrwała choroba lub ciężka choroba
(Odsetek klientów pomocy społecznej, korzystających ze wsparcia z powodu
długotrwałej bądź ciężkiej choroby, na podstawie danych o rzeczywistej liczbie
osób w rodzinach objętych pomocą społeczną.)

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Nowym Sączu

1471 rodzin - 3096 osób w tych rodzinach
- procentowy udział rodzin długotrwała choroba
w ogólnej liczbie rodzin korzystających z pomocy
społecznej wynosi ok. 57,64%
-procentowy udział osób długotrwała choroba
w ogólnej liczbie osób korzystających z pomocy
społecznej wynosi ok. 51%
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Narkomania
(Odsetek klientów pomocy społecznej, korzystających ze wsparcia z powodu
narkomanii, na podstawie danych o rzeczywistej liczbie osób w rodzinach objętych
pomocą społeczną.)

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Nowym Sączu

4 rodzin - 9 osób w tych rodzinach
- procentowy udział rodzin narkomania w ogólnej
liczbie rodzin korzystających z pomocy społecznej
wynosi ok. 0,15%
-procentowy udział osób narkomania w ogólnej
liczbie osób korzystających z pomocy społecznej
wynosi ok. 0,14%

Niepełnosprawność
(Odsetek klientów pomocy społecznej, korzystających ze wsparcia z powodu
niepełnosprawności, na podstawie danych o rzeczywistej liczbie osób w rodzinach
objętych pomocą społeczną.)

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Nowym Sączu

1131 rodzin- 2241 osób w tych rodzinach
- procentowy udział rodzin z niepełnosprawnością
w ogólnej liczbie rodzin korzystających z pomocy
społecznej wynosi ok. 44,31%
-procentowy udział osób z niepełnosprawnością
w ogólnej liczbie osób korzystających z pomocy
społecznej wynosi ok. 36,85%

Potrzeba ochrony macierzyństwa
(Odsetek klientów pomocy społecznej, korzystających ze wsparcia z powodu
potrzeby ochrony macierzyństwa, na podstawie danych o rzeczywistej liczbie osób
w rodzinach objętych pomocą społeczną.)

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Nowym Sączu

258 rodzin - 1389 osób w tych rodzinach
- procentowy udział rodzin potrzeba ochrony
macierzyństwa w ogólnej liczbie rodzin
korzystających z pomocy społecznej wynosi
ok.10,1%
-procentowy udział osób potrzeba ochrony
macierzyństwa w ogólnej liczbie osób
korzystających z pomocy społecznej wynosi
ok. 22,84%
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Przemoc w rodzinie
(Odsetek klientów pomocy społecznej, korzystających ze wsparcia z powodu
przemocy, na podstawie danych o rzeczywistej liczbie osób w rodzinach objętych
pomocą społeczną.)

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Nowym Sączu

30 rodzin - 93 osoby w tych rodzinach
- procentowy udział rodzin przemoc w ogólnej
liczbie rodzin korzystających z pomocy społecznej
wynosi ok. 1,2%
-procentowy udział osób przemoc w ogólnej liczbie
osób korzystających z pomocy społecznej wynosi
ok. 1,52%

Sieroctwo
(Odsetek klientów pomocy społecznej, korzystających ze wsparcia z powodu
sieroctwa, na podstawie danych o rzeczywistej liczbie osób w rodzinach objętych
pomocą społeczną.)

Sytuacja kryzysowa
(Odsetek Klientów pomocy społecznej, korzystających ze wsparcia z powodu
sytuacji kryzysowej, na podstawie danych o rzeczywistej liczbie osób w rodzinach
objętych pomocą społeczną.)

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Nowym Sączu

0 rodzin - 0 osób w tych rodzinach

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Nowym Sączu

101 rodzin - 265 osób w tych rodzinach
- procentowy udział rodzin sytuacja kryzysowa
w ogólnej liczbie rodzin korzystających z pomocy
społecznej wynosi ok. 3,95%
-procentowy udział osób sytuacja kryzysowa
w ogólnej liczbie osób korzystających z pomocy
społecznej wynosi ok. 4,35%

Ubóstwo
(Odsetek klientów pomocy społecznej, korzystających ze wsparcia z powodu
ubóstwa, na podstawie danych o rzeczywistej liczbie osób w rodzinach objętych
pomocą społeczną.)

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Nowym Sączu

1313 rodzin - 3380 osób w tych rodzinach
- procentowy udział rodzin ubóstwo w ogólnej
liczbie rodzin korzystających z pomocy społecznej
wynosi ok. 51,44 %
-procentowy udział osób ubóstwo w ogólnej liczbie
osób korzystających z pomocy społecznej wynosi
ok. 55,6%

Wielodzietność
(Odsetek klientów pomocy społecznej, korzystających ze wsparcia z powodu
wielodzietności, na podstawie danych o rzeczywistej liczbie osób w rodzinach
objętych pomocą społeczną.)

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Nowym Sączu

214 rodzin -1235 osób w tych rodzinach
- procentowy udział rodzin wielodzietnych w ogólnej
liczbie rodzin korzystających z pomocy społecznej
wynosi ok. 8,4%
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-procentowy udział osób wielodzietnych w ogólnej
liczbie osób korzystających z pomocy społecznej
wynosi ok. 20,31%
Zdarzenie losowe
(Odsetek klientów pomocy społecznej, korzystających ze wsparcia z powodu
zdarzenia losowego, na podstawie danych o rzeczywistej liczbie osób w rodzinach
objętych pomocą społeczną.)

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Nowym Sączu

4 rodzin -10 osób w tych rodzinach
- procentowy udział rodzin zdarzenie losowe
w ogólnej liczbie rodzin korzystających z pomocy
społecznej wynosi ok. 0,15%
-procentowy udział osób zdarzenie losowe
w ogólnej liczbie osób korzystających z pomocy
społecznej wynosi ok. 0,16%

Uczestnicy terapii (w dziennym ośrodku wsparcia) typu AB (chorzy
psychicznie i upośledzeni umysłowo)
Poniżej 18 r. ż
Uczestnicy terapii (w dziennym ośrodku wsparcia) typu AB (chorzy
psychicznie i upośledzeni umysłowo)

Dokumentacja ŚDS

0

ul. Nawojowska 159 A,
33-300 Nowy Sącz
Dokumentacja ŚDS

27

ul. Nawojowska 159 A,
33-300 Nowy Sącz

40,91%

Uczestnicy terapii (w dziennym ośrodku wsparcia) typu AB (chorzy
psychicznie i upośledzeni umysłowo) w wieku 41-60 lat

Dokumentacja ŚDS

32

ul. Nawojowska 159 A,
33-300 Nowy Sącz

48,48%

Uczestnicy terapii (w dziennym ośrodku wsparcia) typu AB (odsetek chorych
psychicznie i upośledzeni umysłowo) w wieku 61-74 lat

Dokumentacja ŚDS

6

ul. Nawojowska 159 A,
33-300 Nowy Sącz

9,09%

Uczestnicy terapii (w dziennym ośrodku wsparcia) typu AB (odsetek chorych
psychicznie i upośledzeni umysłowo) w wieku powyżej 74 lat

Dokumentacja ŚDS

1

ul. Nawojowska 159A,
33-300 Nowy Sącz

1,52%

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia

Dokumentacja ŚDS

uzyskało wsparcie 69 osób (poza 1niesprawną

Poniżej w wieku 19-40 lat
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gospodarstwa domowego
(liczba uczestników terapii, korzystających ze wsparcia z powodu bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego)

Długotrwała lub ciężka choroba
(liczba uczestników terapii, korzystających ze wsparcia z powodu długotrwałej
bądź ciężkiej choroby, na podstawie danych o rzeczywistej liczbie osób objętych
wsparciem)

Niepełnosprawność
(przy 60 miejscach statutowych i 66 osobach na dzień 31.12.2016- dane
niepełne- tylko na podstawie informacji od uczestników)

Korzystający z obiektów kultury
(Liczba uczestników warsztatów, korzystających z obiektów kultury)

ul. Nawojowska 159A,
33-300 Nowy Sącz

całkowicie ruchowo) głównie w sprawach
prowadzenia gospodarstwa domowego

Dokumentacja ŚDS

uzyskało wsparcie 70 osób:

ul. Nawojowska 159A,
33-300 Nowy Sącz

36 przewlekle chorych psychicznie, 34 upośledzone
umysłowo w tym 9 powyżej 60 r.ż.

Informacja od
uczestników

18 uczestników z orzeczoną niepełnosprawnością

Szacunkowa ocena ŚDS
ul. Nawojowska 159A,
33-300 Nowy Sącz

1. Miasteczko Galicyjskie- Muzeum Okręgowe
około 30 uczestników,
2. Kino- około 40 uczestników
3. MOK- około 90 % uczestników

Komentarz:
W 2016r. z pomocy w MOPS korzystało ogółem 2552 rodzin, w tym 6080 osób w tych rodzinach. W 2016 roku z pomocy w zakresie dożywiania skorzystało ogółem 1717
osób.
ŚDS - miejsc statutowych: 60, ŚDS jako instytucja wsparcia dziennego dla osób psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo działa wg przyjętego rocznego planu
pracy i szczegółowych planów pracy tygodniowych. W 2016 r. praca terapeutyczna opierała się na opracowanym dla ŚDS katalogu treningów. Plany terapeutyczne
indywidualne tworzono na posiedzeniach zespołu wspierająco-aktywizującego, podobnie jak oceniano ich realizację i rezultaty. W 2016 roku zespół pracował na 15
posiedzeniach.
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Wartości wskaźników osiągnięte w 2016 r.
Wskaźniki monitoringu realizacji Strategii

Dom Pomocy Społecznej
ul. Nawojowska 155,
33-300 Nowy Sącz

Dom Pomocy Społecznej
ul. Nawojowska 159
33-300 Nowy Sącz

Dom Pomocy Społecznej
ul. Emilii Plater 20
33-300 Nowy Sącz

Pensjonariusze DPS nieopuszczający łóżek

30 osób

14 osób

28 osób

Odsetek pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej nieopuszczający łóżek na dzień
31 grudnia.

33,33%

7,96 %

28,58%

9 osób

14 osób

0 osób

10%

7,96%

0

Pensjonariusze DPS w wieku 19-40 lat

20 osób

66 osób

0 osób

Odsetek pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w wieku 19-40 lat. Dane na temat
liczby mieszkańców Domów Pomocy Społecznej wg stanu na dzień 31 grudnia.

22,22 %

37,50%

0

Pensjonariusze DPS w wieku 41-60 lat

32 osoby

64 osób

3 osób

Odsetek pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w wieku 41-60 lat. Dane na temat
liczby mieszkańców Domów Pomocy Społecznej wg stanu na dzień 31 grudnia.

35,56 %

36,36%

3,06%

Pensjonariusze DPS w wieku 61-74 lat

29 osób

32 osób

37 osób

Odsetek pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w wieku 61-74 lat. Dane na temat
liczby mieszkańców Domów Pomocy Społecznej wg stanu na dzień 31 grudnia.

32,22 %

18,18%

37,76%

Pensjonariusze DPS w wieku powyżej 74 lat

30 osób

14 osób

58 osób

Odsetek pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w wieku powyżej 74 lat. Dane na
temat liczby mieszkańców Domów Pomocy Społecznej wg stanu na dzień 31 grudnia.

33,33%

7,96 %

59,18%

Pensjonariusze DPS poniżej 18 roku życia
Odsetek pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w wieku poniżej 18 roku życia.
Dane na temat liczby mieszkańców Domów Pomocy Społecznej wg stanu na dzień 31
grudnia.

Komentarz: Liczba miejsc statutowych w poszczególnych jednostkach:


DPS ul. Nawojowska 155, Nowy Sącz – 91;



DPS ul. Nawojowska 159, Nowy Sącz – 180;
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DPS ul. E. Platter 20, Nowy Sącz - 98.

Liczba miejsc statutowych w 3 Domach Pomocy Społecznej łącznie 369, w roku 2016 przebywało w nich 407 osób. W domach pomocy społecznej poza terenem Miasta
przebywało 19 mieszkańców w tym 2 w wieku do 18 roku życia. Odpłatność Miasta za pobyt 199 mieszkańców miasta w DPS: 5 451 801,00 zł.

II-5.2. Zadania i działania realizowane w ramach Programu Kluczowego nr 5 w 2016 r.
a. Program profilaktyki kardiologicznej „Miej serce dla Nowego Sącza” i profilaktyki onkologicznej „Wygoń raka z miasta”.
Program profilaktyki kardiologicznej „ Miej serce dla Nowego Sącza”
Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce. Badania pozwalają określić kategorię ryzyka choroby układu krążenia, stanowią informację
do ewentualnej dalszej diagnostyki. W dniach od 03.10.2016 do 10.11.2016 r. zorganizowano badania profilaktyczne dla 200 Seniorów z Nowego Sącza.
Program skierowano do osób obciążonych czynnikami ryzyka , m.in. palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze czy zaburzenia gospodarki lipidowej.
W 2016 r. realizatorem programu został Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DIAGMED sp. z o.o. W ramach programu wykonano badania biochemiczne
tj. lipidogram - trójglicerydy, cholesterol LDL, cholesterol HDL, cholesterol całkowity, glukoza oraz badania dodatkowe tj. pomiar ciśnienia krwi, pomiar wagi
ciała, ocena BMI. Program finansowany był przez Miasto Nowy Sącz, bezpłatny dla adresatów zadania.
Po zakończeniu programu realizator przedstawił raport z realizacji świadczeń zdrowotnych w kierunku profilaktyki chorób układu krążenia. Z danych
statystycznych zawartych w raporcie wynika, że znaczna część osób badanych ma przekroczone parametry biochemiczne.
Przykładowo 63 osoby miały nadciśnienie tętnicze powyżej 140 mmHg, u 85 os. stwierdzono nadwagę, 103 osoby miały przekroczony cholesterol ponad
górną granicę normy, u 107 osób stwierdzono za niski cholesterol HDL, u 104 osób stwierdzono wysoki poziom glukozy. Analiza danych statystycznych
przemawia za dalszą kontynuacją działań w celu poprawy zdrowia w zakresie układu krążenia.
W ramach profilaktyki kardiologicznej Miasto Nowy Sącz w dniu 11.08.2016 r. złożyło deklarację przystąpienia do Programu zdrowotnego
w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców Województwa Małopolskiego na lata 2012-2018.
W ramach programu nauczyciel prewencji – lekarz
przeprowadził
szkolenie edukacyjno – informacyjne dla pracowników Urzędu Miasta
i jednostek. W 2016 r. przeszkolonych zostało 54 osoby pracujące. Uczestnicy wypełnili ankietę sprawdzającą wiedzę o czynnikach ryzyka, zapobieganiu
i prawidłowym reagowaniu na objawy zawału serca i udaru mózgu. Każdy z uczestników otrzymał poradnik przygotowany na cele programu. Edukacja
w zakresie chorób układu krążenia przyczyni się do poprawy zdrowia oraz lepszej efektywności w pracy.
Program realizowany przez Województwo Małopolskie, koordynatorem programu jest Prof. dr. Hab. med. Piotr Podolec, Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawła II , UL. Prądnicka 80 Kraków. Miasto zadeklarowało chęć współpracy z Województwem Małopolskim w ramach profilaktyki kardiologicznej.
Koszt programu kardiologicznego: 3 200 zł ( środki własne gminy)
W 2016 r. podjęto działania, w wyniku czego opracowano wieloletni program: „Wygoń raka z miasta”
Nowotwory złośliwe są drugą co do częstości przyczyną
w województwie małopolskim i w pozostałych województwach.

zgonów

mieszkańców

Nowego

Sącza

podobnie

kształtuje
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Głównym celem programu „ Wygoń raka z miasta” jest edukacja, podniesienie świadomości społecznej u co najmniej 500 osób w zakresie profilaktyki
nowotworów tj. raka szyjki macicy, nowotworu złośliwego piersi, nowotworu gruczołu krokowego, nowotworu żołądka, nowotworu złośliwego jelita grubego,
nowotworu opłucnej i płuc, nowotworu złośliwego skóry – czerniaka. Istotnie korzystnym aspektem edukacji jest obniżenie poziomu lęku przed wykryciem
raka (wysokiego w naszej populacji), pociągającym za sobą operacje, długie leczenie a często zgony.
W sierpniu 2016 r. podpisano umowę o dzieło na sporządzenie programu polityki zdrowotnej „Wygoń raka z miasta”. W październiku 2016 r. program
przekazano do zaopiniowania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie. Opinia Prezesa na temat proponowanego programu
została wydana w grudniu 2016 r. W opinii zaznaczono, że badania mające na celu wykrycie chorób nowotworowych są obecnie dostępne w katalogu
świadczeń gwarantowanych, a proponowane liczebności są niewielkie i mogą nie pozwolić na uzyskanie widocznych efektów w populacji. Edukacja
zdrowotna w zakresie poszczególnych chorób nowotworowych jest wskazana. Zatem program uzyskuje poparcie w zakresie działań edukacyjnych, które
będą wdrożone w 2017 r. do realizacji.
Koszt programu onkologicznego ( stworzenie programu wieloletniego) = 3 075 zł ( środki własne gminy)
Jednostka realizująca

Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej
w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Termin realizacji

01.08-19.12.2016 r.

Mierniki realizacji
zadania

Liczba osób objętych programami

Wartości
mierników

254 osoby
(200 osób badania kardiologiczne, 54 osoby udział
w szkoleniu)

b. Rozwój opieki nad osobami przewlekle chorymi.
1/ Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum” w Nowym Sączu propaguje ideę i metody opieki paliatywnej i hospicyjnej, długotrwałej pomocy
osobom starszym. Realizując powyższą opiekę i pomoc w obiektach własnych Towarzystwa, użyczonych lub wynajmowanych lub w miejscu zamieszkania
osoby potrzebującej tej pomocy. W tym celu może inicjować rozbudowę, przebudowę, modernizację tych obiektów. W 2016 r. zapewniono opiekę medyczną
i socjalną chorym podopiecznym oraz środki farmaceutyczne, materiały opatrunkowe i środki pomocnicze niezbędne do funkcjonowania w hospicjum
stacjonarnym osób terminalnie chorych w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Rozwój stacjonarnej opieki hospicyjnej”.
2/ Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Sączu w roku 2016 udzielił wsparcia 70 osobom chorym przewlekle (psychicznie i upośledzonym umysłowo).
Działania realizowano celem rehabilitacji psychospołecznej uczestników, poprawy ich zdrowia i kondycji psychofizycznej, celem uzyskania poprawy
kompetencji społecznych i przeciwdziałania wykluczeniu. Praca opierała się na założeniach ujętych w 3 grupach treningów: 1. Treningi czynności dnia
codziennego, 2- treningi interpersonalne, 3- treningi umiejętności społecznych. Uczestnicy korzystali z codziennej opieki psychologicznej. Poza zajęciami
objętymi stałym harmonogramem odbywały się inne zajęcia integracyjno-rekreacyjne takie jak: spartakiada, spotkania poetyckie, turnieje wiedzy
encyklopedycznej, turnieje tenisa stołowego, warsztaty tj.: prozdrowotne (w tym szkolenia z I pomocy), malarskie, spotkania z ciekawymi ludźmipodróżnikiem i artystką malarką, warsztaty ceramiczne, dodatkowe zajęcia sportowe: na basenie i ściance wspinaczkowej. Organizowano doroczny festiwal
patriotyczny „Pod Skrzydłami Orła” odbyły się wycieczki (Racławice, jaskinia nietoperzowa, Kraków, Muszyna). Zabawy - walentynkowa, andrzejkowa,
karnawałowa i dyskoteki. Odbyły się uroczyste: spotkanie wigilijne i mikołajki. Latem Piknik rodzinny i spotkanie integracyjne przy grillu. Współpracę
z rodzinami pogłębiano organizując comiesięczne grupy wsparcia dla rodzin i kwartalne spotkania Rady Domu. Uczestnicy brali udział w programie:
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Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategii Spójności- Internet na Dobry Początek, korzystając z przekazanego sprzętu. W ramach zajęć informatycznych
redagowano i wydawano gazetkę „Słonecznik” .
1/ Miasto Nowy Sącz zleca realizację zadania w ramach
Termin realizacji
1/ 01.01.-10.10.2016 r.
Jednostka realizująca
Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi :
2/ 01.01.2016-31.12.2016 r.
Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum” w
Nowym Sączu
2/ Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Sączu 33300, ul. Nawojowska 159A
Mierniki realizacji
zadania

1/ Liczba osób objętych opieką medyczną, socjalną;
2/ Wielopłaszczyznowa poprawa funkcjonowania
uczestników;
3/ Poprawa funkcjonowania rodzin;
4/ Nabycie nowych umiejętności i zapobieżenie wykluczeniu
społecznemu i cyfrowemu poprzez uczestnictwo
w programie „Internet na dobry początek”;

Wartości
mierników .

1/ 41/21 wartość wskaźnika 195,24 %,
2/ widoczna u około 90 % uczestników,
3/ około 10 rodzin poprawiło swoje
funkcjonowanie,
4/ około 40 uczestników korzystało z
programu

c. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
1/ Podjęcie Uchwały nr XXI/233/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Uzależnień dla Miasta
Nowego Sącza na rok 2016 oraz realizacja Uchwały nr XIV/137/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie: Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowego Sącza na lata 2015-2018 r.
Realizacja zadań zawartych w programach:
GPPiRPA


Zmniejszenie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych nadużywaniem alkoholu;



Ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego spowodowanych nadużywaniem i uzależnieniem od alkoholu;



Monitorowanie zjawisk społecznych związanych z problematyką uzależnień w mieście;



Wdrożenie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży;



Zwiększenie świadomości zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu poprzez edukację publiczną;



Przeciwdziałanie naruszeniom prawa w związku z prowadzeniem sprzedaży napojów alkoholowych;



Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.
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Koszt realizacji w/w zadań 2 303 711,99 zł
GPPN



Wzrost świadomości dotyczącej skutków używania narkotyków poprzez szerszą edukację;
Poszerzenie oferty spędzenia wolnego czasu dla młodzieży;



Wzmocnienie więzi rodzinnych;



Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz
pomoc dla rodzin osób uzależnionych.

Koszt realizacji w/w zadań 24 000 zł

Realizacja zadań:


Zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla młodzieży zagrożonej i uzależnionej, w tym: program profilaktyczno-edukacyjny
"Dopalacze i nie tylko. Nowe wyzwania wychowawcze, warsztaty szkoleniowe "Koleżeńska interwencja przeciw uzależnieniom", maratony
terapeutyczne dla młodzieży z uzależnieniami behawioralnymi i uzależnionych od substancji psychoaktywnych, grupa wsparcia dla rodziców
uzależnionej młodzieży, program terapeutyczny dla dzieci z rodzin alkoholowych.



Program wsparcia dla rodzin osób zagrożonych narkomanią i używających narkotyków, w tym: wsparcie dla osób zagrożonych narkomanią,
eksperymentujących i uzależnionych oraz ich rodzin, poradnictwo dla osób używających środków psychoaktywnych, poradnictwo telefoniczne.



Współuzależnienie jako zaburzenie osobowości w systemie rodzin z problemem alkoholowym.

Wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych w zakresie działań8 w ramach realizacji zadań w obszarze Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii: zajęcia prowadzone w formie warsztatów, profilaktyczne i wzmacniające więzi rodzinne
o charakterze integracyjno- motywacyjnym dla dzieci i członków rodzin, organizacja czasu wolnego w ramach zimowego i letniego wypoczynku dzieci
i młodzieży w tym w ramach profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom w tym zimowe i letnie półkolonie i kolonie, zajęcia
profilaktyczno-edukacyjne, reedukację pedagogiczną, logopedyczną, psychologiczną dla uczestników zajęć świetlicowych, wycieczki, wyjścia do kina,
warsztaty z zakresu zdrowego trybu życia (np. Świetlica Środowiskowa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu) została zakwalifikowana do
Ogólnopolskiego Programu Dożywiania pn.:„Zdrowo jeść by rosnąć w siłę”), zapewniono posiłki osobom potrzebującym (np. w ramach przyznanych dotacji
zapewniono 1780 posiłków), zajęcia rozwojowe, poszerzające wiedzę z zakresu muzyki, teatralno-recytatorskie, historyczne i geograficzne, warsztaty:
ekologiczne, plastyczne, taneczne, konkursy rodzinne, sportowe i plastyczne, sportowo- rekreacyjne z gimnastyki z elementami sportów walki, treningi
i zawody strzeleckie: pneumatyczne, marynistyczne i kulowe, turnieje szachowe, siatkówki, tenisa stołowego, zajęcia na pływalni, Fiesty i Pikniki rodzinne,
zrealizowano zintegrowane programy zatrudnienia socjalnego w ramach integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Realizowano wsparcie dla osób zagrożonych narkomanią, eksperymentujących i uzależnionych oraz ich rodzin.

8

Wysokość wkładu własnego OPP realizujących wymienione działania wynosi: 162 278,35 zł.
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Jednostka realizująca

Mierniki realizacji
zadania

Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej w Urzędzie Miasta
Nowego Sącza, jednostki współpracujące, organizacje
pozarządowe, parafie
1.1/ Koszt realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1.2/ Koszt realizacji zadań Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii
1.3/ Szacunkowa liczba osób objętych działaniami
Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
1.4/ Liczba osób objętych działaniami Gminnego programu
Przeciwdziałania Narkomanii
1.5/ Liczba osób zatrzymanych do wytrzeźwienia
w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej
1.6/ Przestępstwa stwierdzone z ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii w tym czyny osób nieletnich
1.7/ Liczba zgłoszeń osób nadużywających alkohol do
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Nowym Sączu
1.8/ Liczba osób zarejestrowanych w Poradni Terapii
Uzależnień
1.9/ Liczba osób zarejestrowanych w Poradni Terapii
Uzależnień dla dzieci i Młodzieży
1.10/ Liczba sprawców przestępstw pod wpływem alkoholu
(bez kierujących)
1.11/ Nieletni sprawcy przestępstw pod wpływem alkoholu
(bez kierujących)
1.12/ Liczba kierujących zatrzymanych pod wpływem
alkoholu od 0,2 do 0,5 promila
1.13/ Liczba kierujących zatrzymanych pod wpływem
alkoholu powyżej 0,5 promila
1.14/ Liczba sprawców przemocy będących pod wpływem
alkoholu
1.15/ Liczba zawartych umów o realizację projektów
w ramach Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi (liczba uczestników zadań szacunkowo/ w
przybliżeniu)

Termin realizacji

Wartości
mierników

2016 r.

1.1/ 2 303 711,99 zł
1.2/ 24 000,00 zł
1.3/ 20 000 osób (liczba szacunkowa)
1.4/ 1478 osób
1.5/ 2 318 osób
1.6/ 231 przestępstw w tym 5 czynów
osób nieletnich
1.7/ 105 osób
1.8/ 310 osób
1.9/ 52 pacjentów
1.10/ 120 osób
1.11/ 2 osoby
1.12/ 36 osób
1.13/ 129 osób
1.14/ 76 osób
1.15/ Liczba zawartych umów: 40 (liczba
uczestników zadań szacunkowo/
w przybliżeniu: 21 759)
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2/




Ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego spowodowanych nadużywaniem i uzależnieniem od alkoholu lub narkotyków poprzez udzielanie poradnictwa
i wsparcia psychologicznego, terapeutycznego, prawnego itp. oraz ochrony przed przemocą w rodzinie,
Prowadzenie profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży,
Integracja społeczna osób uzależnionych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Prowadzenie zajęć i akcji profilaktycznych dla młodzieży szkolnej:
Akcja profilaktyczna skierowana do młodzieży szkół gimnazjalnych - Przegląd Małych Form Teatralnych ,,Przebudzenie 2016” pt. Życie wirtualne czy w realudecyzja należy do ciebie”.- udział wzięło 6 szkół z 6 gmin w tym 1 z Nowego Sącza,
Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne z młodzieżą szkół gimnazjalnych i średnich – 48 spotkań - 1615 uczniów, Happening – III Sądecki Dzień Radości – akcja
profilaktyczna promująca radosny styl życia bez przemocy, zachęcająca młodzież do współpracy, kreatywności i wspólnego przeżywania emocji
Konkurs wiedzy o uzależnieniach – z uwagi na wzrastającą ilość osób uzależnionych wśród młodzieży organizuje konkurs wiedzy o uzależnieniach pod hasłem
„Bądź przezorny”. Skierowany on jest do uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych z miasta Nowy Sącz
Celem akcji jest działanie profilaktyczne poprzez popularyzację wiedzy na temat uzależnień i uświadamianie związanych z nimi zagrożeń. Do pierwszego
etapu przystąpiło 108 drużyn z 10 szkół. 1 drużyna składała się z 2 osób. Do etapu finałowego awansowały najlepsza drużyna ze szkoły. Etap finałowy
wygrała drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowym Sączu.
Prowadzenie Programu Edukacyjnego Reintegracja Rodzin.
IV i V edycja Programu Edukacyjnego „Reintegracja Rodzin” - Adresatami zajęć oraz spotkań indywidualnych są osoby odbywające karę pozbawienia
wolności w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu posiadający rodzinę lub kogoś bliskiego. Głównym celem programu jest zapobieganie trwałej dezintegracji
rodziny w wyniku przedłużającego się rozdzielenia jej członków oraz rekonstrukcja i wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodziną przez usystematyzowanie
kontaktów.
W 2016 r. odbyły się dwie edycje Programu w których uczestniczyły 23 osoby.
Jednostka realizująca
Mierniki realizacji zadania

Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
2.1/ Ilość udzielonych indywidualnych porad
specjalistycznych (psychologicznych, prawnych, socjalnych
i innych)

Termin realizacji
Wartości mierników

2016 rok
2.1/ 5703 porady w tym :
- psychologiczne – 4048,
- prawne –267,
- pracownika socjalnego – 132,
- inne ( terapeuta uzależnień, specjalista
pracy z rodziną, pedagog, mediator ) –
1256,
Grupa wsparcia dla rodziców
z trudnościami wychowawczymi – 14 osób
– 43 kontakty na grupach,
Grupa wsparcia dla młodzieży
z trudnościami emocjonalnymi - 24 osoby

Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl

113

Dokument Systemu Zarządzania Jakością

Nr:

I-G3-1

Grupa procesów zarządzania strategicznego
Proces monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza 2020+

– 101 kontaktów na grupach
2.2/ Ilość udzielonych porad osobom uzależnionym
i współuzależnionym w tym : alkoholizm, lekomania,
narkotyki itp.

2.3/ Ilość osób objętych pomocą w zakresie przemocy,

2.4/ Ilość osób którym udzielono schronienia w hostelu
dla osób znajdujących się w sytuacji ostrego kryzysu
związanego z zagrożeniem zdrowia i życia w tym ofiar
przemocy,
2.5/ Ilość osób przebywających w hostelu dla sprawców
przemocy,
2.6/ Ilość osób przyjętych do wytrzeźwienia którym
zapewniono opiekę lekarską,

2.2/ 641 porad udzielonych osobom
uzależnionym, w tym:
- od alkoholu – 564 porady,
- od narkotyków – 69 porad,
- hazard – 1 porada,
- od komputera – 5 porad,
- lekomania - 2 porady,
458 porad udzielono osobom
współuzależnionym ( uzależnienie w
rodzinie),
Grupa wsparcia dla osób
współuzależnionych – 12 osób – 67
kontaktów na grupach,
2.3/ Liczba osób objętych pomocą
w zakresie przemocy – 316 w tym; 249
ofiar przemocy oraz 67 sprawców
przemocy,
2.4/ Przyjęto do hostelu 50 osób w tym 47
ofiar przemocy,
Grupa wsparcia dla ofiar przemocy – 15
osób – 52 kontakty na grupach,
2.5/ Z hostelu dla sprawców przemocy
skorzystały 3 osoby,
2.6/ Przyjęto do wytrzeźwienia 2318 osób
którym została zapewniona opieka
lekarska.

d. Wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych w zakresie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia, opieki i rehabilitacji.
1/ Realizacja działań w ramach „Programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego” w obszarze ochrona zdrowia z wyszczególnieniem:
 Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz działań mających na celu poprawę funkcjonowania osób chorych i niepełnosprawnych, w tym:
indywidualne programy rehabilitacji, oferta edukacyjna o charakterze prozdrowotnym, zajęcia profilaktyczne poprawiające sprawność ruchową w
szczególności przeciw schorzeniom kręgosłupa, zajęcia i gimnastyka ogólnoustrojowa, profilaktyka chorób układu krążenia, rehabilitacja ruchowa
osób niepełnosprawnych z zapewnieniem dostępu do sprzętu rehabilitacyjnego, zabiegi rehabilitacyjne: fizykoterapia, masaż klasyczny, badania
profilaktyczne, profilaktyka stopy cukrzycowej,
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Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do
samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób
z uszkodzeniem/dysfunkcją słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, w tym: konsultacje, diagnostyka, zajęcia
terapeutyczne, prowadzenie punktu konsultacyjnego, zajęcia specjalistyczne, integracyjne zajęcia grupowe;
Świadczenia opieki paliatywnej oraz pomoc medyczna dla bezdomnych i ubogich, w tym: opieka medyczna, socjalna chorych podopiecznych oraz
wsparcie rodzin w trudnej sytuacji;
Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa, w tym szkolenie lokalnych liderów ruchu HDK, akcja oddawania krwi;
Prowadzenie działalności edukacyjnej i organizowanie badań profilaktycznych (w tym podniesienie świadomości osób w zakresie chorób
nowotworowych i innych jednostek chorobowych oraz kształtującej właściwe postawy prozdrowotne),w tym: indywidualne programy pracy z dziećmi
chorymi na cukrzycę w tym badania profilaktyczne, badania krwi-PSA, badania USG, specjalistyczna konsultacje urologiczne, badania TSH i USG
tarczycy, konsultacje, badania fizykalne, badania mammograficzne piersi USG;
Organizowanie wypoczynku dla osób niepełnosprawnych, w tym: zajęcia rehabilitacyjne poprawiające sprawność ruchową, realizacja wyjazdów
integracyjnych w tym dla osób niepełnosprawnych, mających na celu przełamywanie barier wynikających z niepełnosprawności.

2/ Realizacja zadań w ramach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
2.1/ Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem MADA w Nowym Sączu;
2.2/ Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „NADZIEJA” w Nowym Sączu.
3/ Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Sączu na stałe współpracuje ze Stowarzyszeniem „Jesteśmy…”,powołanym dla wspierania działań ŚDS.
Stowarzyszenie współorganizuje wszystkie przedsięwzięcia o charakterze grupowym z których korzystają wszyscy uczestnicy a także inne osoby
niepełnosprawne zapraszane z podobnych instytucji, DPS-ów, szkół specjalnych tj.: spotkania i imprezy grupowe integracyjne, spartakiadę, festiwal „Pod
Skrzydłami Orła”. (Współpraca nie generuje żadnych kosztów finansowych). Stowarzyszenie zabezpiecza głównie środki finansowe a ŚDS logistykę
i zabezpieczenie osobowe.
Jednostka realizująca

1/ Miasto Nowy Sącz zleca realizację zadań na podstawie umów
o wsparcie/powierzenie realizacji
1.1/ Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Opiekunów
„Spokojne Jutro”;
1.2/ Stowarzyszenie „Klub integracyjny”;
1.3/ Stowarzyszenie „Przyjaciele serca i życia”;
1.4/ Stowarzyszenie „Beskidzkie Więzi”;
1.5/ Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy
w Nowym Sączu;
1.6/ Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku;
1.7/ Stowarzyszenie Sursum Corda;
1.8/ Nowosądeckie Stowarzyszenie Amazonek im. Heleny
Włodarczyk;

Termin
realizacji

1.1/ III-XII.2016
1.2/
1.3/
1.4/
1.5/

I-XII.2016;
I-XII.2016;
X-XII.2016;
III-XII.2016;

1.6/ II-III.2016;
1.7/ III-XII.2016;
1.8/ I-XII.2016;
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Mierniki realizacji

1.9/ Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA”;
1.10/ Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski;
1.11/ Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci
Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „Nadzieja”;
1.12/ Stowarzyszenie Terapeutów na Rzecz Dzieci i Młodzieży
z Autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwoju „MODUS”;
1.13/ Stowarzyszenie „Tęcza” przy SOSW w Nowym Sączu;
1.14/ Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum”;
1.15/ Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczpospolitej
Polskiej w Nowym Sączu Klub Miejski;
1.16/ Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego
Krzyża w Nowym Sączu;
1.17/ Stowarzyszenie Sądecki Elektryk;
1.18/ Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota;
1.19/ Stowarzyszenie Sądeckie Forum Kobiet;
1.20/ Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa
Donna w Nowym Sączu;
1.21/ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy
w Nowym Sączu;
1.22/ Stowarzyszenie „Sądeczanie Razem”;
1.23/ Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział
„Beskid” w Nowym Sączu
2/ Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w części
nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych
realizowane
we
współpracy z Powiatem Nowosądeckim z dnia 04 marca 2016 r.
w sprawie zasad pokrywania w 2016 r. kosztów rehabilitacji
uczestników warsztatów terapii zajęciowej działających na
terenie Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza
w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON
2.1/ Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem MADA w Nowym
Sączu;
2.2/Stowarzyszenie
Rodziców
i
Przyjaciół
Dzieci
Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „NADZIEJA” w Nowym
Sączu
3/ Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Sączu
1-2/ liczba zawartych umów na realizację zadań,
1-2/ liczba uczestników,

1.9/ I-VI.2016;
1.10/ V-IX.2016;
1.11/ I-XII.2016;
1.12/ III-V.2016;
1.13/ IX-XII.2016;
1.14/ I-X.2016;
1.15/ III-XII.2016
1.16/ III-XII.2016;
1.17/
1.18/
1.19/
1.20/

IV-XII.2016;
III-VII.2016
III-XII.2016;
III-VI.2016;

1.21/ I-XII.2016
1.22/ VIII.2016;
1.23/ III-XII.2016
2/ Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej
w części
nieobjętej
dofinansowaniem
ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

2.1/ I-XII.2016 r.
2.2/ I-XII.2016 r.

Wartość

3/ I-XII.2016 r.
1-2/ 23*+2** umowy
1-2/ 2844 + 65 uczestników:
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zadania

3/ liczba uczestników zajęć organizowanych przy współpracy
Stowarzyszenia „Jesteśmy…” z ŚDS
3.1/ spotkania okolicznościowe o charakterze integracyjnym

w 2016 r.

3/
3.1/ 100% uczestników (+ zaproszeni goście)
zwykle ok. 100 osób,
3.2/ Ok.90-100% uczestników (+ zaproszeni
goście ok.100-120 osób,
3.3/Około 300 osób.

3.2/ integracyjne zajęcia sportowe „Spartakiada Osób
Niepełnosprawnych”
3.3/ Nowosądecki Przegląd Poezji, Pieśni i Piosenki Patriotycznej
„Pod Skrzydłami Orła”
Komentarz:

*Liczba umów zawartych na realizację zadań w ramach programu współpracy z NGO w ramach obszaru ochrona zdrowia- 23; na łączną wartość: 150 000,- zł., środki własne NGO:69 250,65
zł.
**Liczba zawartych umów o realizację zadań w ramach WTZ: 2 na łączną wartość: 115 570,-zł. Porozumienie z Powiatem Nowosądeckim z dnia 04 marca 2016 r. w sprawie zasad
pokrywania w 2016 r. kosztów rehabilitacji 2 uczestników z terenu Miasta Nowego Sącza biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie Powiatu Nowosądeckiego w
części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON w kwocie: 3 408,00 zł.

Źródła finansowania
Budżet miasta
Wydatki
na
realizację
Kluczowego nr 5 ogółem:

Inne działania, kluczowe
wskaźniki, opis, komentarz
dający pełniejszy obraz
aktywności w zakresie
realizacji celu
strategicznego:

Programu

31 864 912,52 PLN

Środki zewnętrzne zagraniczne (UE,
EOG itp.)

Wartość
17 922 718,48 PLN
486 809,10 PLN

Środki zewnętrzne krajowe

9 863 650,46 PLN

Inne

3 591 734,47 PLN

Wysokość wydatków na inne programy zdrowotne i usługi w zakresie zdrowia (tj. badanie osteoporozy, szczepienia przeciw
grypie, szczepienia przeciw pneumokokom, działania promujące akcję dawcy szpiku, zakup sprzętu dla szpitala) = 54 768,77 zł.
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Cele szczegółowe strategii:
Wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców Nowego Sącza, wzrost poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego osób
starszych zrealizowano następujące zadania:
1. „Zdążyć przed grypą” – program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Nowego Sącza od
60 roku życia
Okres realizacji: 19 września 2016 – 30.11 2016 r. Program wieloletni 2016 -2020.
Celem głównym jest zapobieganie zachorowalności na grypę wśród mieszkańców miasta Nowego Sącza poprzez zwiększenie
dostępności do świadczeń nierefundowanych przez NFZ.
Program uzyskał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 153/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r.
Wskaźnik realizacji zadania= 150 os. zaszczepiono w ramach programu Urzędu Miasta Nowego Sącza + 180 os. zaszczepiło się
w przychodni realizującej program. Razem liczba zaszczepionych osób w przychodni realizującej program 330 osób.
Ocena poziomu zgłaszalności względem umowy: liczba wykonanych szczepień/ liczba planowanych szczepień x 100 = 150 os.
/150 os. x 100 = 100 %
Koszt programu szczepień przeciw grypie w 2016 r.= 5 250 zł
2. „Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce”
Autorem programu jest dr n. med. Hanna Czajka. Program na lata 2014-2020 opracowany został na zlecenie Województwa
Małopolskiego, Miasto Nowy Sącz złożyło deklarację w zakresie przystąpienia do programu, w efekcie czego zawarto umowę pomiędzy
Województwem Małopolskim a Miastem Nowy Sącz. Program realizowany był przez miasto Nowy Sącz na podstawie niewyłącznej,
nieodpłatnej umowy licencyjnej.
Zadanie realizowane w okresie: 12.08.2016 do 29.11.2016 (zaszczepiono 78 dzieci- 100 % planowanego wykonania). Na
bieżąco współpracowano ze Szpitalem Dziecięcym św. Ludwika w Krakowie w zakresie m.in. kampanii informacyjnej dot. programu.
Rozpropagowano plakaty i ulotki w przychodniach na terenie Nowego Sącza, promowano program w lokalnych gazetach mediach.
Ponadto rodzice wypełniali ankiety wyrażając opinię w zakresie realizacji Programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń
pneumokokowych w Małopolsce.
Wskaźnik realizacji względem umowy z Małopolskim Urzędem Marszałkowskim:
liczba wykonanych szczepień / szacunkowa liczba osób do objęcia programem x 100 = 78 os./73 os. x 100 = 107 %
Szczepienia przeciwko pneumokokom były realizowane, także w Miejskim Żłobku przy ul. Klasztornej 46 w Nowym
Sączu. 53 osoby były chętne do szczepień, ze względów zdrowotnych zaszczepiono w 2016 r. w Miejskim Żłobku 48 dzieci.
Koszt programu szczepień przeciwko pneumokokom = 20 060 zł w tym: 10 664,78 zł środki zewnętrzne krajowe
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3. „Zdążyć przed osteoporozą”
I. edycja 23.05.2016 -30.06.2016 r. II. edycja 07.11.2016-15.12.2016 r.
Program finansowany przez Miasto Nowy Sącz, nie pobierano opłat od adresatów zadania. Do badań zakwalifikowano 200 osób po 50
roku życia z Nowego Sącza, które w ostatnich dwóch latach nie brały udziału w podobnym programie profilaktycznym. W ramach
programu wykonano badanie densytometryczne, a następnie wynik badań opisał lekarz specjalista.
Realizatorzy: OSTEODEX Centrum Wielospecjalistyczne w Nowym Sączu , ul. Grunwaldzka 62, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„REMEDIUM” Sp. z o.o. w Nowym Sączu, ul. Poniatowskiego 2
Realizator po wykonaniu badań podaje ogólną informację statystyczną na temat wyników badań.
W 2016 r. w ramach programu:
- u 52 osób stwierdzono osteoporozę (tj. 26 % badanych)
- u 76 osób stwierdzono osteopenię ( tj. 38 % badanych)
- 72 osób uzyskało wynik prawidłowy – brak zagrożenia osteoporozą ( tj. 36 % badanych)
Dane te pokazują, że występuje problem układu kostnego.
Ocena poziomu zgłaszalności względem umowy: liczba wykonanych badań/liczba planowanych badań x 100 = 200 os. /200 os. x 100
= 100 %
Koszt akcji badań densytometrycznych: 6 000 zł.
4. W ramach realizacji programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 w 2016 r.: poprawa
sytuacji zdrowotnej Romów Dział 851 Rozdział 85195
Zatrudnienie pielęgniarki dla społeczności romskiej Nowego Sącza. Profilaktyka, szczepienia oraz zakup leków i materiałów
medycznych- poprawa sytuacji zdrowotnej Romów w tym: propagowanie zachowań prozdrowotnych, profilaktyka obejmująca kobiety
w ciąży, kontynuowanie działalności pielęgniarek środowiskowych, profilaktyka związana z uzależnieniami wśród młodzieży i dorosłych,
materiały informacyjne dot. zagadnień zdrowotnych i zagrożeń, akcje prozdrowotne, profilaktyka grypy/2016 rok/(wykonanie 700/600
os.- 85,71 %) kwota: 63 457,- zł.( w tym środki z budżetu miasta: 33 457,- dotacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
przekazana od Wojewody: Małopolskiego w wysokości 30 000,- na 2016 r.)
Cele szczegółowe strategii :
wsparcie rozwoju ratownictwa medycznego oraz pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu bazy lecznictwa
specjalistycznego oraz cel rozwój bazy lecznictwa specjalistycznego zrealizowano następujące zadania:
1. „Zakup
Sączu”

wyposażenia dla oddziału Neurologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym

19 kwietnia 2016 r. Rada Miasta Nowego Sącza przyjęła uchwałę nr XXIII/250/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia dla szpitala w Nowym
Sączu. W wyniku realizacji zadania zakupiono aparat do badań elektromiografii, co przyczyni się do poszerzenia świadczonych usług
w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, przyczyni się to do zmniejszenia kosztów, gdyż pacjenci nie będą
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przewożeni do innych specjalistycznych podmiotów na badanie, za które Szpital ponosił koszty. Zwiększy się również komfort badań
dla pacjentów.
Koszt zakupu sprzętu: 20 000 zł ( środki własne gminy)
Cele szczegółowe strategii :
-ułatwienie włączenia społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
W 2016 r. zlecono organizacji pozarządowej (Fundacji Silver Economy) prowadzenie Klubu Integracji Międzypokoleniowej,
w zakresie wspierania osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą. Ośrodek Wsparcia – klub samopomocy przy ul. Jagiellońskiej
14 w Nowym Sączu funkcjonował w ramach dotacji Wojewody Małopolskiego i dotacji z Urzędu Miasta Nowego Sącza. Działania
ośrodka zapewniają integrację międzypokoleniową 15 osób starszych w wieku powyżej 50 roku życia i 5 osób młodych. Chęć udziału
w zajęciach zadeklarowało 109 osób, dzięki temu zapewniona jest wysoka frekwencja uczestników w organizowanych zajęciach.
Ośrodek działa 5 dni w tygodniu przez 4 godziny zegarowe dziennie.
Zajęcia mają charakter samopomocowy ze szczególnym uwzględnieniem integracji międzypokoleniowej. Zajęcia odbywają się
z udziałem kierownika ośrodka oraz opiekuna.
Rodzaje zajęć: warsztaty komputerowe, decoupage, zajęcia ruchowe „Zdrowy kręgosłup”, zajęcia gimnastyczne na basenie pilates,
wycieczki, zajęcia teatralne, zajęcia kulinarne
Koszt funkcjonowania ośrodka wsparcia: 72 654,47 zł (w tym środki własne gminy 14 400,- zł )

1.

W 2016 r. podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych „STOPIL” na
realizację zadania: „Organizacja płatnych staży dla nieaktywnych zawodowo mieszkańców Miasta Nowego Sącza.” Termin
realizacji zadania publicznego:
od dnia 01.11.2016 r. do dnia 30.04.2017 r.
Zadanie skierowane jest dla 6 osób bezrobotnych na okres 6 miesięcy, polega na aktywnej integracji o charakterze zawodowym
poprzez zorganizowanie płatnych staży umożliwiających nabycie przez osoby nieaktywne zawodowo umiejętności praktycznych do
wykonywania pracy oraz służącej wyposażeniu tych osób w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku
pracy.

2.

Zadanie realizowane w ramach projektu konkursowego Miasta Nowego Sącza - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
pn. „Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach, 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie,
Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020.
Projekt adresowany do mieszkańców miasta Nowego Sącza zagrożonych ubóstwem, wielokrotnym wykluczeniem społecznym,
korzystających z pomocy społecznej lub bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych, z dysfunkcjami społecznymi,
niesamodzielnych. W ramach projektu, w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu zostanie utworzony Klub
Integracji Społecznej (KIS) „Aktywna przyszłość” oraz Centrum Wsparcia Społecznego „Twój rozwój”, w których realizowane będzie
wsparcie z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej oraz pozostałe, wynikające z identyfikacji indywidualnych potrzeb.

Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl

120

Dokument Systemu Zarządzania Jakością

Nr:

I-G3-1

Grupa procesów zarządzania strategicznego
Proces monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza 2020+

Wydatki poniesione w ramach zadania : 572 708,27 rok 2016 (w tym 29 000 zł. staże),

3. Prowadzenie świetlic integracyjnych dla dzieci romskich i polskich w budynku socjalnym przy ul. Nawojowskiej 43
oraz przy ul. Jana Pawła II/40 w Nowym Sączu

Przeciwdziałanie wykluczeniu Romów, integracja romsko –polska. W zajęciach udział wzięło 85 dzieci.
Wydatki: środki własne: 26 974,38 zł., środki krajowe (dotacje): 96 499,68 zł.

Inne Wskaźniki:

1. Liczba osób objętych programami „Miej serce dla Nowego Sącza” i „Wygoń raka z miasta”:254;
2. Liczba miejsc w domach pomocy społecznej i hospicjach (łącznie z ŚDS)= 450;
3. Wysokość wydatków na ochronę zdrowia, wydatkowana z budżetu Miasta:
Wysokość wydatków wszystkich w dziale klasyfikacji budżetowej 851- ochrona zdrowia za 2016 r.
Plan: 5 198 828,55 zł. Wykonanie: 4 738 496,66 zł (w tym: 2 673 563,50 budżet miasta Nowego Sącza, 2 064 933,16- środki
krajowe zewnętrzne), Wskaźnik: 91,1 %
4. Liczba projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe: 63
(tryb konkursowy, tryb małych grantów);
-2 umowy miasta z OPP o realizację zajęć dla uczestników w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej;
-1 umowa Miasta Nowy Sącz z Powiatem Nowosądeckim o dofinansowanie kosztów uczestnictwa w WTZ,
-współpraca ŚDS ze Stowarzyszeniem „Jesteśmy…”.
Zgony według przyczyn zdrowotnych (Zgony według przyczyn na 100 tys. mieszkańców: nowotwory, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania,
choroby układu krążenia, umieralność noworodków na 100 tyś. żywych urodzeń):
Zgony według przyczyn - wskaźniki

Kod

Nazwa

2015
2122262000

Powiat m.Nowy Sącz

zgony osób z powodu
chorób układu
krążenia na 100 tys.
ludności

zgony z powodu
nowotworów ogółem
na 100 tys. ludności

252,9

2016

2015
-

348,4

2016

zgony z powodu zaburzeń
psychicznych i
zaburzeń zachowania
na 100 tys. ludności
2015

-

2016
-
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Przyczyny zgonów

Zgony ogółem

2015
Powiat m. Nowy
Sącz

z tego:

2016

706

nowotwory ogółem

2015

-

choroby układu
nerwowego i
narządów zmysłów
ogółem

2016

212

2015

-

choroby układu
krążenia ogółem

2016

8

2015

-

2016

292

-

zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
Kod

Nazwa
2122262000

Powiat m. Nowy Sącz

2015

2016

[promil]

[promil]

4,7

-

Źródło: Urząd Statystyczny w Krakowie

Komentarz: dane statystyczne dotyczące liczby zgonów (wg. przyczyn) dla miasta Nowego Sącza. Dane dotyczące liczby zgonów
według przyczyn publikowane są z dwuletnim opóźnieniem na podstawie informacji :źródło danych: Urząd Statystyczny w Krakowie ul.
Kazimierza Wyki 3, tel 12 415 60 11, e-mail: SekretariatUSKRK@stat.gov.pl, na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS.
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PROGRAM KLUCZOWY NR 6

NOWY SĄCZ MIASTEM W RUCHU – program rozwoju rekreacji i sportu masowego

CEL GŁÓWNY

Wzrost satysfakcji mieszkańców Nowego Sącza w zakresie możliwości korzystania z szerokiej oferty
rekreacyjnej i sportowej.

Jednostka wiodąca

Wydział Kultury, Sportu, Komunikacji Społecznej i Promocji
w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Koordynator programu

Józef Kantor

II-6.1. Wskaźniki monitoringu realizacji Strategii
Wskaźniki monitoringu realizacji Strategii

Źródło

Ilość środków finansowych wydatkowanych w dziale kultura
fizyczna i sport.
Ilość imprez sportowych dla młodzieży.

opracowanie własne

Ilość środków wydatkowanych na obiekty sportowe (oddane i
realizowane)

Zespół Placówek OświatowoWychowawczych
Wydział Inwestycji
i Remontów w Urzędzie Miasta
Nowego Sącza

Wartości wskaźników
w 2016 r.
4 525 650,22 PLN
83 imprezy (38 270 41 PLN)
8 632 913,92 PLN

Stan bazy sportowej
Elementem niezbędnym do upowszechniania sportu i kultury fizycznej jest baza sportowa. W oparciu o obiekty sportowe prowadzone jest zarówno szkolenie sportowe jak
i zyskuje się bazę do upowszechniania masowej rekreacji. Aktywność mieszkańców miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu sprzyja wykorzystaniu istniejących obiektów bez
podziału na obiekty szkolne i obiekty kultury fizycznej. W 2016 r. w okresie sprawozdawczym oddano do użytku 2 nowe siłownie na wolnym powietrzu. Rozwój sieci tych
urządzeń w Nowym Sączu powoduje, że zostają wprowadzone do wykazu obiektów sportowych. Działania z zakresu upowszechniania sportu i kultury fizycznej odbywały się na
następujących obiektach:
Tabela II-6.1.1. Stan bazy sportowej
Rodzaj obiektu
Ilość
Stadiony z widownią 3-10 tyś. miejsc
1
Boiska do gier dużych (piłka nożna)*
19
Boiska do siatkówki
12
Boiska do koszykówki
10
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Korty tenisowe
Boiska do piłki ręcznej
Boiska uniwersalne
Obiekty kubaturowe
Hale sportowe (44 x 24)
Małe hale sportowe 36 x 18)
Sale gimnastyczne (24 x 12)
Sale pomocnicze i specjalistyczne
Inne obiekty
Kryte pływalnie
Baseny otwarte – sezonowe
Strzelnice sportowe
Tor do modelarstwa samochodowego
Siłownie wolno stojące

16 (oraz 2
kryte )
11
22
3
4
5
12
2
1
1
1
7

Źródło: Wydział Kultury i Sportu, Komunikacji Społecznej i Promocji w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Stadiony z widownią – Stadion Miejski im. O. W. Augustynka TJ ul. Kilińskiego 47 - stadion do piłki nożnej z widownią (3043 miejsc siedzących) – krzesełka, część widowni
kryta, w kompleksie 2 płyty treningowe, dwa pawilony zaplecza, planowana modernizacja dla kibiców gości. Obiekt typowo piłkarski 57 400 m2, rok budowy 1971,
modernizacja 1998-2001, modernizowany w roku 2011, zgodnie z zapisami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Jedyny obiekt sportowy Sądecczyzny spełniający
wymogi do otrzymania licencji na rozgrywki piłki nożnej na poziomie I ligi państwowej. Wykorzystywany przez Miejski Klub Sportowy „Sandecja” Nowy Sącz. Obiekt
administrowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Nowym Sączu.
Boiska piłkarskie
Stadion przy ul. Sportowej 12 - stadion piłkarski – w kompleksie 4 płyty, widownia na ok. 1000 osób. Obiekt powstał w latach osiemdziesiątych, niewykorzystywany
zespól 4 kortów tenisowych z niezależnym zapleczem, sala gimnastyczno-sportowa 37,5 x 16 x 7,5. Budynek zaplecza – stanowi całość z halą sportową. Wybudowany w latach
osiemdziesiątych. Posiada zaplecze administracyjne, szatnie, salę klubową, stołówkę z własną gastronomią, część hotelowa kiedyś na 50 miejsc noclegowych. Obiekt
zdewastowany, wykorzystywany przez LKS „Zawada”, KS „Dunajec-Start”, KS „Chruślice”, KS „Starówka” , RC Biało-Czarni” oraz MKS „Sandecja”. Obiekt administrowany przez
MOSiR w Nowym Sączu. Przejęty w złym stanie technicznym, poddawany bieżącym konserwacjom.
Osiedle Helena – ul. Starowiejska: 2 boiska do piłki nożnej na terenie zalewowym rok budowy 1970 i 2008. Obiekt zaplecza piętrowy z częścią gastronomiczną oraz salą
klubową oddany do użytku w 2000 roku, modernizacja terenu przylegającego do budynku – 2009 rok, obiekt użytkowany przez Klub Sportowy Helena.
Osiedle Piątkowa – ul. Lwowska: 2 boiska do piłki nożnej w renowacji, boisko do piłki siatkowej na wolnym powietrzu. Zaplecze stanowi domek typu SG-1 na
podmurówce – rok budowy 1983 – pawilon poza częścią murowaną (parter) wyłączony z eksploatacji przez Powiatowy Inspektor Budowlany - obiekt zarządzany przez MOSiR
w Nowym Sączu.
Osiedle Biegonice, ul. Elektrodowa 49: 1 boisko do piłki nożnej, kort-boisko do piłki siatkowej wyodrębnione z obiektu – rok budowy 1975. Zaplecze stanowi domek typu
SG-1 na podmurówce – rok budowy 1983 – obiekt zarządzany przez KS - Biegoniczanka.
Osiedle Zabełcze – ul. Sosnowa: 2 boiska na terenie zalewowym rzeki Dunajec. Zbudowane w końcu lat 90-tych. Tymczasowe zaplecze- obiekt zarządzany przez Klub
Sportowy Zabełcze.
Ogólnodostępne boisko do piłki nożnej ul. Kościuszki (za wałem); boisko o nawierzchni trawiastej przygotowywane do treningów i spotkań w kategoriach młodzieżowych
przez zespół „Dunajec-Start”, 2 boiska do piłki nożnej zostały przejęte przez PWSZ w Nowym Sączu.
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Boisko sportowe przy ul. Witosa wykorzystywane do szkolenia sportowego przez KS Przetakówka
Korty tenisowe jako obiekty samodzielne
ul. Nadbrzeżna 34 - MOSiR - zespół 3 kortów tenisowych z zapleczem w obiekcie MOSiR. Rok budowy 1999
Park Strzelecki – obiekt dzierżawiony - zespół 3 kortów tenisowych w Parku. Pawilon zaplecza 72 m3. Rok budowy 1976
ul. Nawojowska 199 / Przedszkole Językowo-Sportowe /MUKS Młodzik Nowy Sącz. Zespól 5 kortów i 2 mini kortów, ścieżki dla rowerów górskich, boisko do koszykówki,
plac zabaw dla dzieci. Zaplecze w Niepublicznym Przedszkolu Językowo-Sportowym (wyodrębnione), możliwość korzystania z zastępczej sali gimnastycznej wyposażonej do
gimnastyki i gimnastyki korekcyjnej. Rok zakończenia rozbudowy 2001.
Obiekty kubaturowe
ul. Na Rurach – sala gimnastyczno-sportowa o wymiarach 20 m x 40 m administrowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Nadbrzeżna 34 – kryta pływalnia – MOSiR. Niecka sportowa o wymiarach 25 x 12,5 głębokość 135 – 180 (6 torów) posiada homologację PZP Warszawa, niecka
rekreacyjna głębokość 0,6 – 1,2 m, grzybek wodny, pelikan, przeciwprąd, wanna do hydromasażu, zjeżdżalnia 45 m, siłownia, sauna, solarium, taras widokowy z kawiarnią,
widownia na 120 miejsc.
ul. Nadbrzeżna 36 – sala widowiskowo-sportowa - MOSiR -arena 27 x 45 x 17 (wysokość), widownia stała 400 + 117 miejsc, rozkładane 292 miejsca – razem 809
miejsc, pełne zaplecze sanitarno – szatniowe, liczne pomieszczenia towarzyszące o zmiennych funkcjach. Niezależna sztuczna ściana wspinaczkowa
ul. Tarnowska 32 – Liga Obrony Kraju - modelarnia (modelarstwo kołowe) w pełni wyposażona.
Obiekty specjalistyczne
ul. Zdrojowa – park wodny - Sezonowy basen kąpielowy o wymiarach 50 x 20 x 0,8-3,5 m. Wybudowany w 1976 roku, modernizacja 1990 r. Posiada własne ujęcie wody
oraz budynki zaplecza – eksploatowany sezonowo. Obiekt dzierżawiony.
ul. Tarnowska 32 – Liga Obrony Kraju – Strzelnica kryta obiekt ze zlokalizowaną w tym samym budynku 10 m strzelnicą pneumatyczną. Właściwa strzelnica o wymiarach
50 x 20 m drewniano ziemna. Zmodernizowana w roku 2000. Obiekt strzelnicy zniszczony w czasie powodzi. Obiekty
administracyjne i magazyn.
Ul. Piłsudskiego – tor rowerowy i deskorolkowy pumptrack
Ponadto boiska o nawierzchni trawiastej, niewymiarowe do piłki nożnej przy ul. Grunwaldzkiej, Poręba Mała, nad potokiem Łubinka w okolicach ul. Westerplatte wraz
z 2 boiskami do siatkówki plażowej.
Obiekty Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej – ul. Kościuszki 1 i 2
Stadion – rok budowy 1960, z widownią na 300 osób, 33.120 m2 boisko do gier dużych (piłka nożna) ze sztuczną nawierzchnią, bieżnią tartanową oraz urządzeniami do
konkurencji technicznych w lekkiej atletyce
Sala gimnastyczno-sportowa. Rok budowy 1972, gruntowna przebudowa obiektu 2000 rok, wymiary 26,5 x 16,5 x 7, widownia na 250 osób, obiekt do piłki siatkowej.
Budynek klubowy – pomieszczenia administracyjne. Obiekt modernizowany w roku 2000 ze środków budżetu państwa przeznaczonych na rozbudowę i modernizację bazy
sportowej.
Nowo wybudowane obiekty Instytutu Sportu PWSZ służyły studentom uczelni:
- Sala gimnastyczna o wymiarach 44 x 24 m
- Basen kryty o długości 25 m
- Zespół boisk o sztucznej nawierzchni – uniwersalne (piłka ręczna, siatkowa, koszykówka)
Zestawienie powyższe wykazuje, iż w trakcie okresu sprawozdawczego osiągnięto następujące cele:
Wiodący obiekt sportowy - Stadion Miejski – jest sportową wizytówką miasta. Od chwili przejęcia roli administratora przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji
obiekt jest modernizowany w zakresie umożliwiającym przeprowadzanie spotkań piłkarskich szczebla centralnego (I liga). Wymogi licencyjne związane
z profesjonalnym uprawianiem piłki nożnej nakładają obowiązki zarówno w zakresie organizacji widowni jak i modernizacji zaplecza spełniającego wymogi organizacji imprez
piłkarskich rangi międzynarodowej.
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Rolę administratora obiektów sportowych przejął Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu. Dzięki temu uzyskano obniżenie kosztów eksploatacji obiektów,
koncentrację istniejącego sprzętu niezbędnego do bieżącej konserwacji oraz wyposażenia. Ujednolicono prowadzone działania eksploatacyjne w zakresie przygotowania obiektów
do zawodów ligowych i zajęć szkoleniowych.

Podjęte działania dotyczące wykorzystania istniejącego obiektu są determinowane przez dotychczasowe oczekiwania środowiska w zakresie zarówno udostępniania
obiektów jak i stwarzania szans rozwojowych na przyszłość w rozumieniu wspierania dotychczasowych osiągnięć (zarówno w kategoriach młodzieżowych – jak i potencjalnych
możliwości rozwojowych wynikających z uzyskiwanych w trakcie zorganizowanej rywalizacji sportowej) to jest rozwijanie kolejnych grup sportowych startujących w rywalizacji
dla obowiązujących w danych dyscyplinach rocznikach.

Stworzony system administrowania posiadanymi obiektami sportowymi powoduje, iż można planować i przeprowadzać w oparciu o nie imprezy o znaczeniu sportowym,
rekreacyjnym a także ze względu na uczestnictwo: osiedlowym i lokalnym. Ponadto stwarza się możliwość współuczestnictwa w programowaniu działań sportowych
i rekreacyjnych skierowanych do wszystkich mieszkańców miasta, zgodnie z przyjęta Strategią Rozwoju.

Analizując dotychczasowe rezultaty dotyczące administrowania obiektami sportowymi na ternie miasta Nowego Sącza należy stwierdzić, iż administracja miasta udziela
szerokiego wsparcia nie tylko w zakresie upowszechniania kultury fizycznej ale także w zakresie wspierania środowisk uzyskujących najlepsze wyniki sportowe.

Ważnym elementem rozwoju sportu i kultury fizycznej może stać się przekazywany do eksploatacji zespół obiektów sportowych Instytutu Sportu Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.
Niezależnie od realizacji przyjętego programu – w oparciu i istniejące rozeznanie występujących potrzeb stworzono model funkcjonowania Miasta w dziedzinie kultury fizycznej
i sportu, który będzie w znacznym stopniu zaspokajać zidentyfikowane potrzeby w tym zakresie.
Podjęto wstępne ustalenia zmierzające do rozwinięcia istniejącej bazy sportowej w kierunkach zdeterminowanych aktualnie osiągniętymi wynikami sportowymi. Ustalenia
obejmują w pierwszym rzędzie:
1.
przygotowanie w zakresie budowy sztucznego toru slalomowego na rzece Dunajec oraz pozostawienia elementów szkoleniowych na torze „Wietrznice” pod wspólnym
hasłem „WENECJA SĄDECKA” w trakcie okresu sprawozdawczego rozstrzygnięto konkurs dotyczący planu zagospodarowania przestrzennego.
Istotnym elementem jest powstanie nowych obiektów i podnoszenie standardu obiektów istniejących. Utrzymanie tej tendencji stanowić będzie o możliwościach rozwoju sportu
i kultury fizycznej.



Stwarzanie warunków organizacyjnych do rozwoju sportu:
Urząd Miasta Nowego Sącza – działając na podstawie posiadanych informacji honoruje zawodników uzyskujących wysokie wyniki sportowe w krajowej i międzynarodowej
rywalizacji sportowej. Rok sprawozdawczy nie różni się od lat poprzednich w zakresie honorowania najlepszych sportowców a wręcz przeciwnie – stanowi kontynuację
rozpoczętego procesu honorowania najlepszych sportowców Nowego Sącza w sportowej rywalizacji krajowej i zagranicznej.
Na podstawie Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr LXXVII/739/2010 z dnia 9 listopada 2010 roku przyznano stypendia sportowe dla 18 zawodników i zawodniczek na łączną
kwotę 51.500,- zł.
Na podstawie Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr LXXVII/739/2010 z dnia 9 listopada 2010 roku przyznano za wysokie wyniki sportowe w krajowej i międzynarodowej
rywalizacji sportowej nagrody finansowe dla 37 zawodników i 2 trenerów na łączną kwotę 30.000,- zł
Tabela II-6.1.2. Model sportu w Nowym Sączu w 2016 r.
Dyscyplina sportowa
Kluby/stowarzyszenia
Piłka nożna
MKS „Sandecja”
KS „Dunajec-Start”
LKS „Zawada”
KS „Jedność”
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KS „Helena”
KS „Biegoniczanka”
KS „Chruslice”
KS „Zbełcze”
KS „Galicja”
KS „Przetakówka”
MUKS „Akademia małego piłkarza” – tylko dla dzieci
MUKS „Dunajec” – tylko dla dzieci
KS „Starówka” (tylko dla kobiet)
Piłka siatkowa męska

SKPS „Dunajec”

Piłka siatkowa kobiet
Koszykówka męska
Koszykówka kobiet
Piłka ręczna kobiet

STS „Sandecja”
Sądeckie Towarzystwo Sportowe
UKS „Żak”
MKS „Beskid –Olimpia”
UKS „Dwójka”
UKS „Olimpia”
Rugby Club „Biało-Czarni”
Sądeckie Towarzystwo Tenisowe „Fakro”

Rugby
Tenis
Tenis stołowy
Kajakarstwo górskie
Lekka atletyka
Żeglarstwo
Sporty walki

Narciarstwo
Saneczkarstwo

KS „Start”
KS „Start”
UKS „Budowlani”
Yacht Club PTTK Oddział „Beskid”
Sądecko-Podhalański Okręgowy Związek Żeglarski
STS „Superfighter”
SKB „Golden Team”
NKS „Karate Kyokushin”
UKS „Evan”
Nowosądeckie stowarzyszenie Aikido
Stowarzyszenie Renshin Aikido Dojo
NKS „Taekwon-do”
KS „Halny”
KS Fight House27
KS Dexters Team
KS „Jedność” – biegowe
KS „Narciarnia” – alpejskie
UKS „Tajfun”
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Alpinizm
Pływanie
Sport osób niepełnosprawnych
Modelarstwo

Klub Wysokogórski
Miejski Klub Sportowy Sądeckie Towarzystwo Pływackie
Zrzeszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych „Start”
Sądecki Klub Modelarski – samochodowe

Brydż sportowy
Strzelectwo sportowe

STL „Orlik” - lotnicze
SBS „ALF”
Zarząd Powiatowy LOK

Źródło: Wydział Kultury i Sportu, Komunikacji Społecznej i Promocji w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Prowadzony przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza rejestr stowarzyszeń działających w oparciu o ustawę o kulturze fizycznej i sporcie zamknął rok 2016 liczbą 63 aktywnych
podmiotów w tym 16 wpisanych do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza. To dane niepełne nie obejmujące oddziałów terenowych oraz stowarzyszeń
działających w sporcie i kulturze fizycznej, ale nie rejestrowanych w oparciu o cytowane wyżej ustawy.
Rejestr uczniowskich klubów sportowych obejmował na koniec 2016 roku 44 podmioty mające siedzibę w Nowym Sączu.
Finansowanie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej
Podstawową formą finansowania sportu są dotacje celowe na zadania powierzane przez Miasto organizacjom pozarządowym. Rok 2016 przyniósł w dziedzinie sportu i kultury
fizycznej 4 otwarte konkursy: 1 na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej (w formie małych grantów) oraz 1 z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osób wypoczywających
nad rzekami i 2 z zakresu sportu. W zakresie kultury fizycznej nie przeprowadzano postępowania w trybie tzw. małych grantów ze względu na wykorzystanie środków
budżetowych w całości w ogłoszonym konkursie. Dane dotyczące roku 2016 kształtują się następująco:
Tabela II-6.1.3. Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych
Ilość
Ilość
zawartych Ilość
stowarzyszeń
otrzymanych
umów
objętych dotowaniem
wniosków
Kultura fizyczna
9
7
7
Sport kwalifikowany
82
76
41
Razem
91
83
43
(w
konkursach
z zakresu
sportu
w
2 konkursach startowały
te same kluby)
Działanie

Źródło: Wydział Kultury i Sportu, Komunikacji Społecznej i Promocji w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Miasto Nowy Sącz w 2016 przekazało stowarzyszeniom i klubom sportowym 3.835.000,- złotych z czego 35.000,- przeznaczonych tylko na działalność w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i zapewnienia bezpieczeństwa dla osób wypoczywających nad rzekami.
Budżet Miasta w dziale kultura fizyczne i sport (rozdziały 92605 i 92695), który determinuje zarówno ilość działań jak i jakość podejmowanych akcji kształtuje się następująco
(w porównaniu do lat ubiegłych).

Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl

128

Dokument Systemu Zarządzania Jakością

Nr:

I-G3-1

Grupa procesów zarządzania strategicznego
Proces monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza 2020+

II-6.1.4. Budżet Miasta w dziale kultura fizyczna i sport
Rok
Wysokość środków Wysokość środków na
dotacyjnych
działalność bieżącą
2016
3.835.000,690.650,22
2015
3.533.000,165.832,2014
3.255.000,200.000,2013
2.905.000,227.100,2012
3.680.000,291.141,2011
3.490.000,410.000,2010
3.500.000,425.000,2009
3.550.000,417.400,2008
2.730.500,285.010,2007
1.750.000,390.000,2006
1.623.000,224.105,2005
1.537.900,220.000,2004
1.044.900,223.840,2003
900.000,250.000,Źródło: Wydział Kultury i Sportu, Komunikacji Społecznej i Promocji w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Sukcesy sportowe
W grach zespołowych nie zanotowano regresu co wydaje się być znacznym sukcesem całego środowiska sportowego Nowego Sącza. Ważnym elementem oceny jest fakt, iż
kluby nie rezygnują z prowadzenia zespołów w młodzieżowych kategoriach wiekowych.
Nadal kajakarze KS „Start” stanowią czołówkę krajową zdobywając seryjnie tytuły mistrzowskie w zawodach najwyższej rangi. Klub dostarcza reprezentantów kraju do kadry
przygotowującej się do Mistrzostw Świata, Europy czy też Igrzysk Olimpijskich.
Prowadzona jest systematyczna praca ze sportowcami niepełnosprawnymi, którzy dzięki otrzymywanemu wsparciu mogą brać udział w mistrzostwach międzynarodowych,
edycjach pucharu świata czy też paraolimpiadach.
Odnotowywane są sukcesy sportowe w wielu dyscyplinach sportowych w Mistrzostwach Polski Juniorów, Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, Spartakiadzie Młodzieży
Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików.
W ostatniej opublikowanej punktacji sportu młodzieżowego na dorobek Miasta złożyły się osiągnięcia 18 stowarzyszeń a najwięcej punktów zdobyły: KS „Start” (kajakarstwo
górskie), UKS „Tajfun” (saneczkarstwo), KS „Narciarnia” (narciarstwo alpejskie).
W Polsce rywalizację we wszystkich kategoriach wiekowych (młodzik, junior młodszy i junior) we wszystkich dyscyplinach sportu prowadzi Polska Federacja Sportu
Młodzieżowego. Według ostatnio opublikowanych danych podsumowujących roczny cykl rywalizacji Nowy Sącz:
- Punktacja powiatów Nowy Sącz 38 miejsce na 362 sklasyfikowane;
- Punktacja gmin Nowy Sącz 35 miejsce na 887 sklasyfikowanych.
Oprócz kajakarzy górskich KS „Start” sukcesy odnoszą lekkoatleci UKS Budowlani, sportowcy z zakresu sportów walki SKB Golden Team, STS Superfighter, UKS Evan, KS Halny.
Warto także podkreślić coraz lepsze wyniki narciarzy klasycznych i alpejskich (KS Jedność i KS Narciarnia). Nadal do czołówki krajowej zaliczani są modelarze samochodowi z
Sądeckiego Klubu Modelarskiego. Sukcesy także w turniejach poza granicami kraju stają się udziałem tenisistów (STT Fakro).
Wizytówką sportu Nowego Sącza są występy ligowe MKS Olimpia-Beskid (Ekstraliga kobiet w piłce ręcznej) i MKS „Sandecja” – I liga piłki nożnej z transmisjami telewizyjnymi

Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl

129




Dokument Systemu Zarządzania Jakością

Nr:

I-G3-1

Grupa procesów zarządzania strategicznego
Proces monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza 2020+

prowadzonymi przez Telewizję Polsat Sport.
Niezależnie od strony sportowej organizowane są także liczne imprezy masowe o charakterze rekreacyjnym. Szereg imprez organizowanych jest już cyklicznie od wielu lat.
Posiada grono wypróbowanych społeczników organizujących zajęcia i zawody (festyny rekreacyjne, turnieje dzikich drużyn, wycieczki piesze i rowerowe, zawody oldbojów,
festyny dla dzieci organizowane z różnych okazji, turnieje siatkówki plażowej, itp.)
Miasto było także organizatorem imprez popularyzujących rekreację i sporty techniczne. Powstały stałe grupy uprawiające nordic walking, organizowano festyny rekreacyjne,
zawody w sportach motorowych – superoes, zawody kolarskie dla amatorów. Szczególnie cieszy fakt, iż szereg imprez organizowanych dla wszystkich chętnych ma kolejne
roczne edycje co świadczy o zaspokajaniu potrzeb zbiorowych mieszkańców w dziedzinie kultury fizycznej i rekreacji.
Ponadto warto zwrócić uwagę na organizację ważnych imprez sportowych jak:
Corocznie organizowane regaty slalomowe „Złote wiosło” i Wstęga Dunajca”
Kolarskie Kryterium Uliczne dla amatorów O Puchar Prezydenta Miasta Nowego Sącza
Największą imprezą sportową 2016 roku był Tour de Pologne. Impreza klasy PRO TOUR z realizowaną transmisją telewizyjną do wielu krajów i stacji sportowych. Wyścig miał w
Nowym Sączu metę etapu i start do kolejnego etapu. Impreza ta odegrała doniosłą rolę w promowaniu wizerunku miasta.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu przedłożył informację, iż w zawodach sportowych organizowanych na salach sportowych (Ul. Nadbrzeżna i Na Rurach)
startowało 15.071 osób w trakcie 2016 r.
II-6.2. Zadania i działania realizowane w ramach Programu Kluczowego nr 6 w 2016 r.
a. Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
Organizacja miejskich zawodów sportowych, spartakiad oraz festynów rekreacyjno sportowych:
Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Nowym Sączu przeprowadził 83 zawody na szczeblu miejskim (powiatowym), ponadto przeprowadzone zostało 9 zawodów
okazjonalnych oraz 1 festyn rekreacyjno sportowy.
Wykres II-6.2.1. – miejskie zawody sportowe

Źródło: Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Nowym Sączu
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Wykres II-6.2.2.
Ilość zawodów zorganizowanych przez Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych dla poszczególnych grup wiekowych.

Źródło: Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Nowym Sączu

Ponadto, przy współpracy z Małopolskim Szkolnym Związkiem Sportowym w Nowym Sączu zorganizowanych zostało 8 zawodów o randze rejonowej, oraz 8 zawodów o randze
wojewódzkiej, a także 1 zawody ogólnopolskie. Obrazuje to poniższy wykres.
Wykres II-6.2.3.

Źródło: Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Nowym Sączu
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Zapewnienie młodzieży możliwości udziału w finałach rejonowych, wojewódzkich i ogólnopolskich – transport (pokrycie części kosztów transportu):
Dzięki dofinansowaniu z budżetu Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych została pokryta część kosztów na zawody rejonowe oraz wojewódzkie– 6 705,01 zł.
Wykres II-6-2.4.
Ilość uczniów startujących w zawodach rejonowych oraz wojewódzkich.

Jednostka realizująca
Mierniki realizacji zadania

2.1/
2.2/
2.3/
2.4/
2.5/

Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Nowym
Sączu
1/ Liczba zawodów sportowych, spartakiad i festynów
rekreacyjno-sportowych.
2/ Liczba uczestników w finałach rejonowych wojewódzkich
i ogólnopolskich.

Termin realizacji

styczeń – grudzień 2016r.

Wartości mierników

1/ 83 przeprowadzonych zawodów (wydatki na
przeprowadzenie zawodów: 31 565,40 PLN)
2/ 1092 osób
(osoby brały udział w finałach rejonowych, wojewódzkich
(wydatki na pokrycie części kosztów transportu: 6 705,01
PLN )

Modernizacja bieżni lekkoatletycznej położonej przy ul. Lenartowicza.
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Bora Komorowskiego.
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Piramowicza.
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Towarowej.
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Długosza 5 w Nowym Sączu.

Jednostka realizująca

Wydział Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miasta Nowego
Sącza

Termin realizacji

kwiecień –sierpień 2016 r.
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Mierniki realizacji zadania

2.1-2.5/ Liczba obiektów sportowych typu bieżnia, boisko
wielofunkcyjne.
2.1-2.5/ Ilość środków wydatkowanych na obiekty
sportowe typu bieżnia, boisko wielofunkcyjne.

Wartości mierników

2.1-2.5/ 5 obiektów.
2.1-2.5/ 1 173 165,56 PLN

b. Budowa tras biegowych, spacerowych i rowerowych.
Pętla biegowo-rowerowa n/ Kamienicą (w 2017r. będzie aktualizowana dokumentacja projektowa wykonana w 2015 r.) W latach 2017-2019 budowa 5 km bieżących pętli
biegowo-rowerowej i wydatkowanie środków w wysokości 8 200 000,00 PLN.
Jednostka realizująca
Mierniki realizacji zadania

Wydział Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miasta Nowego
Sącza
1/ Ilość kilometrów bieżących.
2/ Ilość środków wydatkowanych na budowę tras
biegowych, spacerowych i rowerowych.

Termin realizacji

2016r.

Wartości mierników

1/ - km
2/ - PLN

c. Budowa terenowych placów zabaw, przystosowanych w sposób szczególny do rekreacji rowerowej, tzw. „sportów miejskich”, jak i kształtowanie u dzieci
i młodzieży właściwych nawyków prawidłowego poruszania się po drogach.
1/ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Korzeniowskiego.
2/ Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw przy ul. Poręba Mała.
3/ Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego przy ul. Partyzantów w Nowym Sączu.
Jednostka realizująca

Mierniki realizacji zadania

Wydział Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miasta Nowego
Sącza
1/ Liczba obiektów sportowych.
2/ Ilość środków wydatkowanych na obiekty sportowe.

Termin realizacji

kwiecień –październik 2016 r.

Wartości mierników

1/ 3 obiekty.
2/ 592 793,14 PLN

d. Utworzenie mini – boisk na osiedlach wraz z placami zabaw i siłowniami zewnętrznymi.
Siłownie zewnętrzne wybudowane w 2016 roku:
1/ Siłownia zewnętrzna fitness przy Al. Piłsudskiego w Nowym Sączu dz. Nr 57/11 w obr. 71.
2/ Siłownia zewnętrzna fitness w dzielnicy Piątkowa w Nowym Sączu dz. Nr 373/1 obr. 123 obok boiska sportowego.
Wydział Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miasta Nowego
kwiecień - wrzesień 2016r.
Jednostka realizująca
Termin realizacji
Sącza
1/ Ilość obiektów typu mini-boiska, place zabaw i siłownie
1/ 2 obiekty.
Mierniki realizacji zadania
Wartość miernika
zewnętrzne.
2/ 138 990,00 PLN
2/ Ilość środków wydatkowanych na utworzenie mini-boisk
na osiedlach wraz z placami zabaw i siłowniami
zewnętrznymi.
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e. Rewitalizacja Parku Strzeleckiego i zagospodarowanie terenów nad Dunajcem na cele rekreacyjno-sportowe.
Uzyskano decyzje, pozwolenia na budowę – projekt wykonawczy w toku.
Jednostka realizująca

Wydział Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miasta Nowego
Sącza

Termin realizacji

styczeń – grudzień 2016 r.

Mierniki realizacji zadania

Ilość środków wydatkowanych na rewitalizację Parku
Strzeleckiego i zagospodarowanie terenów nad Dunajcem
na cele rekreacyjno-sportowe.

Wartość miernika

2 202 315,00 PLN

Źródła finansowania
Budżet miasta

Wydatki
na
realizację
Kluczowego nr 6 ogółem:

Programu

8.632.913,92 PLN

Wartość
8 632 913,92 PLN

Środki zewnętrzne zagraniczne (UE, EOG itp.)
Środki zewnętrzne krajowe
Inne
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PROGRAM KLUCZOWY NR 7

NOWY SĄCZ MIASTEM KULTURY I ROZRYWKI – program rozwoju usług kulturalnych

CEL GŁÓWNY

Wzmocnienie i rozwój kapitału kulturowego Nowego Sącza.

Jednostka wiodąca

Wydział Kultury, Sportu, Komunikacji Społecznej i Promocji
w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Koordynator programu

Józef Kantor

II-7.1. Wskaźniki monitoringu realizacji Strategii
Wskaźniki monitoringu realizacji Strategii

Źródło

Wartości wskaźników
w 2016 r.

Liczba imprez kulturalnych w instytucjach miejskich.

opracowanie własne

1010 imprez

Liczba odbiorców imprez w miejskich instytucjach kultury.

opracowanie własne

152 215 osób

Liczba zrealizowanych imprez własnych i zleconych.

opracowanie własne

15 imprez

Liczba widzów na imprezach własnych i zleconych.

opracowanie własne

24 950 osób

Liczba podmiotów ubiegających się o dotację.

opracowanie własne

32 podmioty

Liczba dofinansowanych projektów.

opracowanie własne

28 projektów

Liczba wypożyczonych woluminów.

opracowanie własne

386 547 woluminów

Liczba czytelników.

opracowanie własne

20 363 osób

Liczba zespołów artystycznych.

opracowanie własne

40 zespołów artystycznych
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Liczba dofinansowanych projektów artystycznych i projektów
wspierających lokalne środowiska twórcze.
Łączna kwota dofinansowanych projektów artystycznych.

opracowanie własne

20 projektów

opracowanie własne

146 000,00 PLN

Liczba zwiedzających w SPE.

Muzeum Okręgowe w Nowym
Sączu
Muzeum Okręgowe w Nowym
Sączu

Liczba imprez plenerowych w SPE.

26 749 osób
11 imprez

Źródło: Wydział Kultury, Sportu, Komunikacji Społecznej i Promocji w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

II-7.2. Zadania i działania realizowane w ramach Programu Kluczowego nr 7 w 2016 r.
a. Zwiększenie oferty wydarzeń kulturalnych.
Działania w ramach realizacji zdań dotyczących zwiększenia oferty kulturalnej prowadzone były przede wszystkim przez: samorządowe instytucje kultury,
organizacje pozarządowe i inne podmioty. Realizowano także działania bezpośrednie, głównie w zakresie organizacji imprez własnych i zleconych oraz
przygotowania i publikację wydawnictw promujących kulturę. Działania te miały cel główny, czyli zwiększenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Nowego
Sącza i gości odwiedzających nasze miasto.
Tak więc w 2016 roku, tworzone były warunki finansowe dla realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Wspierano m.in. działalność instytucji,
placówek i organizacji pozarządowych, których nadrzędnym celem było i jest upowszechnianie kultury.
Bezpośrednio prowadzonymi i nadzorowanym przez miasto instytucjami były: Miejski Ośrodek Kultury, Nowosądecka Mała Galeria i Sądecka Biblioteka Publiczna,
które na działalność statutową otrzymały dotację w łącznej wysokości: 4 575 000.- złotych, w tym: MOK – 1 290 000.-zł, NMG – 420 000.-zł, SPB –2 865 000.-zł. W stosunku
do 2015 roku, nakłady na działalność bieżącą miejskich instytucji wzrosły łącznie o kwotę w wysokości: 124 000.- złotych (wzrost ok.3%). Środki te pozwoliły na zrealizowanie
wielu zadań i przedsięwzięć oraz wzbogacenie oferty kulturalnej, nie tylko dla mieszkańców Nowego Sącza.
Miejski Ośrodek Kultury był realizatorem licznych imprez artystycznych, festiwali, przeglądów. Spośród nich na pewno warto wymienić: 24.Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, Koncerty Noworoczne, XVII Nowosądecki Przegląd Przedstawień Bożonarodzeniowych, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, III Sądeckie Konfrontacje
Artystycznych Talentów SKAT, XIX Konkurs Piosenki Dziecięcej „Tralalaliada”, Małopolski Przegląd Teatrów Dzieci i Młodzieży „Bajdurek”, cykl wieczorów poetyckich w okresie
letnim na sądeckich plantach - obok pomnika Adama Mickiewicza pn. „Pali się fajka nocy”, III Kolorowy Dzień Dziecka w MOK, VI Rodzinne Rysowanie na Rynku, Festyn
Rodzinny w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje”, XX Jesienny Festiwal Teatralny, I Festiwal Filmowy NOWE KINO – NOWY SĄCZ, koncerty pn. „U Prezydenta” i wiele, wiele
innych, w tym koncerty i przedstawienia w wykonaniu własnych grup artystycznych oraz artystów i zespołów zaproszonych.
MOK w ub. roku, gościł u siebie wybitnych artystów scen polskich m.in.: Darię Widawską, Dominikę Ostałowską, Adama Ferency, Emiliana Kamińskiego, Olafa Lubaszenkę,
Katarzynę Figurę, Ewę Talage, Joannę Moro, Dorotę Chotecką, Maję Bohosiewicz, Łukasza Nowickiego, Michała Pielę, Pawła Wawrzeckiego, Ewę Wencel, Andrzeja Seweryna,
Grażynę Wolszczak, Rafała Królikowskiego, Piotra Polska, Jerzego Schejbala, Ewę Wiśniewską, Beatę Ścibakówną, Raya Wilsona z Zespołem i wielu innych.
W ramach XX Jesiennego Festiwalu Teatralnego swoje spektakle prezentowały m.in.
- Teatr GRY i LUDZIE z Katowic,
- Teatr Capitol z Warszawy,
- Teatr Stary z Lublina,
- Teatr Kamienica Z Warszawy,
- Teatr STU z Krakowa,
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- Teatr Scena Prezentacje z Warszawy,
- Teatr im. St. Witkiewicza z Zakopanego,
- Teatr Ateneum z Warszawy,
- Teatr Kwadrat z Warszawy,
- Teatr Narodowy z Warszawy,
- i inne.
W Miejskim Ośrodku Kultury działało 15 zespołów amatorskiego ruchu artystycznego (teatralne, muzyczne, taneczne, folklorystyczne, wokalno-muzyczne, wokalno-taneczne,
plastyczne, chór) i 3 koła (kluby) zainteresowań. Zespoły i kluby skupiały łącznie ok. 450 uczestników. A były to:
Zespoły:
- Teatr Robotniczy im. Bolesława Barbackiego,
- Teatr NSA i Scena M,
- Dziecięca Grupa Teatralna „Cudoki- Szuroki”,
- Grupa Artystyczna „MOCNI”,
- Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Sądeczanie”,
- Sądecka Orkiestra Symfoniczna,
- Sądecka Orkiestra Kameralna,
- Dziecięcy Zespół Wokalno-Taneczny „Tralalinki”,
- Zespół Tańca Nowoczesnego „Jump step crew”,
- Zespół Tańca Nowoczesnego „Katharsis”,
- Zespół Tańca Estradowego „Tęcza”,
- Grupa Wokalna „Young Voice” i Młodsza Grupa Wokalna,
- Studio Tańca Artystycznego „Etiuda”,
- Sądecki Chór Gospel,
- Studio Wokalne „Bel Corda”,
K o ł a (kluby) z a i n t e r e s o w a ń :
- Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży,
- Klub Esperanto,
- Klub Tańca Towarzyskiego.
Premierowe spektakle teatralne przygotowali: Teatr Robotniczy im. Bolesława Barbackiego, Grupa Teatralna „Cudoki-Szuroki” , Teatr NSA oraz Grupa Artystyczna „MOCNI”.
MOK był organizatorem 172 imprez niebiletowanych dla 25 tys. widzów oraz 36 imprez plenerowych dla ok. 36 tys. widzów, a także 165 imprez biletowanych dla 58 tys.
widzów - a były to: festiwale i przeglądy, spektakle teatralne, recitale, koncerty, wieczory poezji, promocje książek, występy kabaretowe, wystawy, projekcje filmowe,
warsztaty, itp. Wpływy ze sprzedaży biletów to kwota : ok. 304.- tys. złotych.
W ubiegłym roku, Miejski Ośrodek Kultury, przygotował i zaprezentował w swojej Galerii:
- wystawę fotografii Jerzego Cebuli i Andrzeja Ramsa pn. „Autografy”,
- wystawę z okazji jubileuszu 25.lecia Chóru Męskiego „Echo II”.
Miejski Ośrodek Kultury był również realizatorem lub współrealizatorem uroczystości, związanych z obchodami świąt państwowych i okolicznościowych w Nowym Sączu –
w sumie 11 przedsięwzięć.
W 2016 roku, Ośrodek wypracował dodatkowe środki finansowe oraz pozyskał fundusze od sponsorów – w sumie ok. 680.-tys.zł, co pozwoliło niewątpliwie wzbogacić ofertę
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kulturalną oraz dało większe możliwości w pracy merytorycznej z zespołami artystycznymi i kołami zainteresowań MOK-u.
Bogaty i atrakcyjny program imprez artystycznych i kulturalnych w Nowym Sączu, realizowała również w 2016 roku Nowosądecka Mała Galeria. Przygotowano
i zrealizowano blisko 606 projektów w tym m.in.: 105 imprez (wystawy, spektakle, recitale, koncerty, występy kabaretowe, happeningi, promocje książek, wykłady, itp.), 315
prelekcji i pogadanek o sztuce, 36 spotkań autorskich i 150 seansów filmowych połączonych z dyskusjami o problemach współczesnej sztuki - a wszystko to dla ponad 30 tys.
odbiorców.
Już dwudziesty czwarty raz, sfinalizowana została atrakcyjna oferta w ramach Małego Festiwalu Form Artystycznych, trwającego od 29 września do 30 listopada 2016 roku.
Podczas Festiwalu prezentowane były wystawy prac znaczących twórców, organizowane koncerty, wieczory autorskie, akcje artystyczne.
Gośćmi Festiwalu byli m.in.:
- prof. Piotr Józefowicz – wystawa malarstwa,
- prof. Robert Kaj – wystawa rzeźby,
- prof. Błażej Ostoja-Lniski – wystawa grafiki,
- prof. Sebastian Kubica – wystawa plakatu.
W ramach XXIV MFFA, zorganizowano także:
- Koncert Jazz Band Ball Orchestra,
- Recital Roberta Kasprzyckiego,
- Recital Michała Łanuszki,
- happening prof. Andrzeja Szarka pt. ”Dom”,
- akcja artystyczna Tomasza Opanii „Dom bez gwoździ”.
Ponadto, w ramach upowszechniania profesjonalnej twórczości plastycznej, Galeria zorganizowała wystawy (malarstwo, grafika, rzeźba, tkanina) m.in.:
- wystawa malarstwa Kaji Soleckiej,
- wystawa rzeźby i malarstwa Małgorzaty Szram,
- wystawa rzeźby i instalacji Macieja Albrzykowskiego,
- wystawa malarstwa Joanny Banek,
- wystawa malarstwa Anny Szewczyk,
- wystawa malarstwa i instalacji B.Tytko, R.Sułczyńskiej, J.Mitko,
- wystawa rysunku i grafiki Marka Głowackiego,
- wystawa poplenerowa pt. ”Ogród różany” profesorów i studentów ASP Kraków.
Od początku grudnia 2016 roku do 09 stycznia 2017 roku (wernisaż: 02.12.2016 r.), w salach wystawienniczych NMG, prezentowana była twórczość sądeckich i słowackich
artystów plastyków - na dorocznej wystawie nowosądeckiego oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków - pn.”Salon 2016”, gdzie jury nagrodziło laureatów nagrodami
pieniężnymi.
W trakcie roku zorganizowano również liczne koncerty (fortepianowe, gitarowe, wokalne, skrzypcowe, itp.) z udziałem uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowym Sączu.
W okresie letnim trwały koncerty i warsztaty muzyczne w ramach Międzynarodowego Kursu Interpretacji Muzycznej i Festiwalu „Wakacje z Muzyką”. Prócz tego
zorganizowano: recital Grażyny Łobaszewskiej, spektakl kabaretowy „Gdzie Ci mężczyźni” w wykonaniu słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Sączu, koncert
jazzowy J. Jędrusik z zespołem, trzy koncerty z cyklu „Pod oknem”, spektakl Teatru Mumerus z Krakowa, promocję albumu Piotra Droździka, promocję książki pt. ”Szwejk” P.
Piotrowskiego, promocję książki pt. ”Bracia” Anny Zemek Włodek, koncert J. Świerczyńskiego pt. ”Mój przyjacielu”, akcję artystyczną „Miniatury – Nowotwory sztuki” i wiele
innych.
W 2016 roku kontynuowane były cykle koncertów pn. „Witold Buszek przedstawia” oraz „Nauczyciel i uczniowie”, promujące twórczość najzdolniejszych młodych Sądeczan –
uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Nowym Sączu.
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Edukacja artystyczna w NMG, prowadzona była przez cały rok, poprzez realizację zajęć z młodzieżą - pięć razy w tygodniu - w ramach tzw. „Małej Akademii Rysunku” oraz
organizację lekcji plastyki dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich, a także poprzez piątkowe seanse filmowe filmów artystycznych, połączone z dyskusjami o problemach
współczesnej sztuki. W NMG odbywały się również, systematycznie spotkania grupy miłośników sztuki.
Działalność Sądeckiej Biblioteki Publicznej, prowadzona była poprzez: Bibliotekę Główną. Oddział dla Dzieci, Oddział Książki Mówionej oraz 7 filii bibliotecznych na
osiedlach: Kochanowskiego, Gołąbkowice, Millenium, Przydworcowe, Wólki, Wojska Polskiego i Biegonice.
W roku 2016 biblioteka powiększyła zbiory o 11 347 woluminów o wartości 235 554,64 złote, w tym: zakupiono 9154 woluminów za kwotę 204 454,20 złotych, otrzymano
dary od czytelników w ilości 2 101 woluminów o wartości 29 952,- złote oraz nabyto w inny sposób 92 woluminy o wartości 1 148 złotych. Zakupione zbiory zostały przyjęte,
zarejestrowane, nadano im znaki własnościowe, numery akcesji, wpisano do elektronicznych ksiąg inwentarzowych i przekazano do poszczególnych działów i agend biblioteki.
Zakupione książki rozdysponowano następująco: 5709 sztuk przekazano do wypożyczalni głównej, 1530 książek do Oddziału dla Dzieci, 3787 książek rozdysponowano do
7 filii i 139 książek do Oddziału książki mówionej. Zbiory biblioteczne były przyjmowane, rejestrowane – nadawano numery akcesji i znaki własnościowe, wpisywano do
elektronicznych ksiąg inwentarzowych i przekazywano do poszczególnych działów i filii. Zaprenumerowano 145 tytułów czasopism. Prowadzono akcesję czasopism,
skompletowano roczniki , przygotowano do odprawy introligatorskiej oraz do archiwizacji. Do inwentarza wpisano 455 pozycji czasopism. W roku 2016 zrejestrowano 20363
czytelników, którzy odwiedzili Bibliotekę 146 160 razy, wypożyczając 386 547 książek. Przez cały rok wykonywane były wszelkie prace związane z udostępnianiem zbiorów na
miejscu w czytelniach, gdzie czytelnikom udostępniano książki, czasopisma, udzielano informacji bibliotecznych i bibliograficznych oraz udostępniano stanowiska internetowe.
W sumie wszystkie czytelnie zostały odwiedzone 35148 razy przez czytelników, którym udostępniono 28812 książek i 16721 czasopism, udzielono 18642 informacji
bibliotecznych i bibliograficznych oraz udostępniano stanowiska komputerowe do korzystania z internetu. W ramach prowadzonych wypożyczeń międzybibliotecznych
wypożyczono 72 książki z innych bibliotek dla naszych czytelników, z SBP dokonano 5 wypożyczeń książek do innych bibliotek.
Gromadzono materiały dotyczące regionu i dokumenty życia społecznego i przygotowano 2842 materiały – dokumenty, opracowano 1600 dokumentów dopisując do 121
teczek. Założono 40 nowych teczek i zmodyfikowano 98 opisów. W ramach opracowań bibliografii powiatu nowosądeckiego wprowadzono 4301 nowych opisów,
zmodyfikowano 4899 oraz przygotowano katalog zbiorów regionalnych Sandecjana część 3 – 4755 opisów. W 2016 roku została przeprowadzona kontrola (skontrum)
sprawdzająca księgozbioru w filii na Os. Wólki i w Oddziale Książki Mówionej.
W roku 2016 Sądecka Biblioteka Publiczna prowadziła działalność kulturalno-oświatową i promocyjną:
w zabytkowych piwnicach budynku głównego zorganizowano 10 wystaw, które obejrzało 3240 osób, zorganizowano 21 imprez promujących czytelnictwo, w których
uczestniczyło 975 osób. Przygotowano i zrealizowano m.in.:
1/ Wystawy:
„Tak było – Nowy Sącz 2016”, czyli miniony rok w obiektywie sądeckich fotoreporterów (styczeń, luty),
„Ada Sari – życie, kariera i sława”” –wystawa zorganizowana z okazji zakończenia digitalizacji listów Ady Sari do rodziców z lat
1907-1927 (marzec),
„Sądecczyzna – krajobraz i pejzaż górski””- wystawa fotografii Jacka Lijany (kwiecień),
„Między starymi a nowymi czasy” wystawa zorganizowana z okazji 125 - lecia Sądeckiej Biblioteki Publicznej (maj),
„wystawa fotografii Agika” (czerwiec),
„Nasze artystyczne inspiracje” – wystawa malarstwa i fotografii Krynickiego Stowarzyszenia Galeria „Pod Kasztanem” (lipiec, sierpień),
„W Makro Świecie” - wystawa fotograficzna Stowarzyszenia Amatorów Fotografii (wrzesień)
„I tak minęło kilka lat” – autorska wystawa malarstwa i rysunku Barbary Piękoś (październik),
„Skandynawia – kraina niezachodzącego słońca” – wystawa fotografii Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego (listopad),
„Sądecczyzna w malarstwie Bogumiły i Stefana Pękałów” – wystawa malarstwa (grudzień),
2/ Inne imprezy, promocyjne - literackie to:
promocja książki „Zdrada” Joanny Krupińskiej-Trzebiatowskiej,
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„Cuda z ula czyli apiterapia XXI wieku” –spotkanie z cyklu Żyj zdrowo,
spotkanie autorskie z Januszem Hetmańczykiem, autorem książki „Koloniści józefińscy w zagrodzie koło Łącka”
udział w Targach Szkół Ponadgimnazjalnych, hala MOSiR ul. Nadbrzeżna w Nowym Sączu,
„Poeci nie zjawiają się przypadkiem” – spotkanie z twórczością Juliana Tuwima – program poetycko- muzyczny z okazji Światowego Dnia Poezji,
„Baby Polskie” – spotkanie z literaturą i tradycją świąteczną przygotowane przez grupę „Teatr Wśród Książek”
Poetycki Flash Mob – czytanie poezji w publicznych miejscach Nowego Sącza zorganizowane wspólnie z młodzieżą z I LO,
Sądeckie Duety Literackie - o książce Krzysztofa Koehlera „Wnuczka Paguela”,
„Pejzaż dźwięków” –koncert w wykonaniu Sylwii Zelek – piosenki Anny German, Edyty Geppert, Maryli Rodowicz,
spotkanie autorskie z Mariuszem Szczygłem,
„Noc bibliotek” poetycki koncert na życzenie w wykonaniu Tomasza Szołdrowskiego,
prezentacja multimedialna Zbiory Zabytkowe SBB w Miasteczku Galicyjskim,
prezentacja SBP podczas Festynu charytatywnego w Zabełczu
warsztaty Teatralne „Jestem”,
Narodowe czytanie „Quo vadis” Henryk Sienkiewicza,
„Literatura i kontrowersje czyli rzecz o książkach zakazanych” – dyskusja zorganizowana w ramach Tygodnia Książek Zakazanych,
promocja tomiku poezji Danuty Sułkowskiej,
spotkanie autorskie z o. Leonem Knabitem z okazji XXX Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej,
„Z ziołami po zdrowie” II spotkanie z cyklu Żyj zdrowo
Sądeckie Duety Literackie o książce Elżbiety Cherezińskiej „Harda”,
spotkanie autorskie z Markiem Krajewskim.
Do tzw. przedsięwzięć cyklicznych, zrealizowanych należą m.in.: Dyskusyjne Kluby Książki - 10 spotkań, grupa artystyczna Teatr Wśród Książek, Kurs komputerowy E-senior (3 edycje dla początkujących ukończyło 30 osób i 1 edycje rozszerzonego, ukończyły 10 osób).
W ramach prowadzonej działalność promocyjnej w filiach bibliotecznych zorganizowano następujące imprezy i spotkania: Spotkania z książką w ramach kampanii „Cała Polska
Czyta dzieciom” (filie: Osiedlach: Gołąbkowice, Gorzków, Millenium, Przydworcowe i Wólki) - 37 spotkań uczestniczyło 913 dzieci, spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu
Książki (filie: Os. Gołąbkowice, Wólki, Przydworcowe, Kochanowskiego, Millenium i Gorzków) - 57 spotkań dorosłych, uczestniczyło 337 osób i spotkań dziecięcego Klubu
Książki 198 dzieci w filii Osiedle Gorzków, Klub Małego Czytelnika w filii na Osiedlach: Millenium i Biegonice –24 spotkania, uczestniczyło 574 osoby, Światowy Dzień Poezji
(filie na Osiedlach: Wólki, Gorzków i Millenium) – 4 spotkania, uczestniczyło 213 dzieci, zajęcia z edukacji czytelniczej dla przedszkolaków i dzieci z młodszych klas
podstawowych (filie na Osiedlach: Gorzków, Millenium, Wólki i Gołąbkowice) – 31 spotkań, uczestniczyło 383 dzieci, Klub Seniora (filie Osiedla: Millenium, Wólki
i Gołąbkowice) - 61 spotkań uczestniczyło 329 osób, Wakacje w bibliotece (filie: Os. Gorzków i Os. Millenium) – 22 spotkania, uczestniczyło 279 dzieci, Konkurs plastyczny
zorganizowany w filii na Osiedlu Gorzków – 2 konkursy z udziałem 60 dzieci, „Tańcowała igła z nitką” zajęcia dla najmłodszych filia Osiedle Gołąbkowice - 5 spotkań 41 dzieci,
Ogólnopolski Tydzień Bibliotek (filie na Osiedlach: Gorzków, Millenium, Wólki, Przydworcowe i Gołąbkowice) - 7 spotkań, uczestniczyło 234 dzieci, Ogólnopolski Tydzień
Czytania Dzieciom filie na Osiedlach: Gorzków, Millenium i Gołąbkowice - 9 spotkań, 194 dzieci, Czytanie na trawie filia na Osiedlu Gorzków - 3 spotkania, 98 dzieci, Spotkanie
amatorów gier planszowych filia na Osiedlu Gołąbkowice - 2 spotkania, 68 osób oraz Spotkanie z sądeckim rzecznikiem praw dziecka filie na Osiedlach: Gorzków i Wólki –
4 spotkania dla 223 dzieci.
W Oddziale dla Dzieci zorganizowano: 2 spotkania autorskie: z Małgorzatą Strękowską-Zaremba i z Ewą Nowak. Prowadzono zajęcia edukacyjno – czytelnicze, w tym:
Z książką na ty – uczestniczyło 1200 dzieci, ABC Biblioteki – udział wzięło 320 dzieci, Podróże po literaturze – uczestniczyło 280 dzieci, „Czy znasz Pippi Pończoszankę” uczestniczyło 140 osób, Wiosenne zajęcia literackie – uczestniczyło 1140 osób, „Wakacje w Bibliotece” – zajęcia dla dzieci – uczestniczyło 773 osób, Tydzień Bibliotek –
uczestniczyło 334 osób, Jesienne spotkania literackie z Ludwikiem Jerzym Kernem – uczestniczyło 900 osób, Plecak pełen książek – 2 spotkania najmłodszych grup
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przedszkolnych, Ciekawe dlaczego …czyli odkrywanie tajemnic Świata -interaktywne zajęcia dla dzieci, Noc Bibliotek – literackie podchody, gry i zabawy muzyczne –
uczestniczyły 24 osoby, Książka na każda porę roku – zajęcia dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz warsztaty robotów i programowania
robota z klocków lego - Godzina kodowania i Lego robotyka – uczestniczyło 60 osób.
Ponadto prowadzono zajęcia cykliczne: „Kolorowa Biblioteka” - 36 spotkań uczestniczyło 231 osób, „Z bajką przez okrągły roczek” - 35 spotkań, uczestniczyło 304 osób,
„Leśne duszki” – 28 spotkań, uczestniczyło 340 osób, „Zielony Wędrowiec” – 10 spotkań, uczestniczyły 204 osoby, „Sobota z pomysłowym Dobromirem” – 9 spotkań,
uczestniczyło 185 osób oraz „Gry planszowe biblioteka, gry i Ty” –15 spotkań, w których uczestniczyło 105 osób.
Biblioteka pozyskała dodatkowe środki - z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację w wysokości: 99.220,- złotych na zakup nowości wydawniczych.
Uatrakcyjnienie i zwiększenie oferty kulturalnej było możliwe również poprzez organizację imprez własnych i zleconych. Miasto w roku ubiegłym, było organizatorem
lub współorganizatorem, a przede wszystkim fundatorem plenerowych imprez cyklicznych oraz koncertów, spektakli i widowisk. I tak w 2016 roku odbyło się
15 takich przedsięwzięć, dla 24 950 widzów. A były to:
1. Nowosądecki Pokłon Trzech Króli w Nowym Sączu – 2000 uczestników
2. Koncert Noworoczny w Miejskim Ośrodku Kultury – ok. 500 uczestników,
3. Koncert podczas Ziarnka Gorczycy w MCK SOKÓŁ - ok. 350 uczestników,
4. Koncert z okazji 25 rocznicy utworzenia Straży Granicznej oraz 60-lecia istnienia Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej – 900 osób,
5. Koncert u Prezydenta w ramach XX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Odnalezionej sala Ratusza – ok. 100 odbiorców,
6. Koncerty podczas Juwenaliów na Placu Starej Sandecji – 3000 osób,
7. Sądecki Kiermasz Staroci (impreza dwudniowa) na sądeckim Rynku – 1400 uczestników,
8. Imprezy „Imieniny Miasta Nowego Sącza”, w tym Zespoły: Mirosław Witkowski z Chórem, LEVI, LINKAGE, VIDEO, zespół GDV Viborg Band z Danii, ZGREDYBILLIES,
NO BROTHERS z Kwartetem Galicyjskim, Tomasz Wolak ROCK BAND i PERFECT oraz program dla dzieci. Impreza zrealizowana w Parku Strzeleckim - ok. 10000
widzów,
9. Światowe Dni Młodzieży i koncerty w wykonaniu zespołów: ABM i Golec u’Orkiestra na płycie Rynku w Nowym Sączu – 1500 uczestników.
10. 4 koncerty w ramach Festiwalu „Wakacje z Muzyką” w sali ratuszowej – ok. 200 widzów,
11. Sądecki Jarmark Anielski (impreza dwudniowa) na sądeckim Rynku – ok. 1500 widzów,
12. Spektakl pt. „Życie: trzy wersje” w MOK – ok. 600 widzów,
13. Spektakl pt. „Wokół Szekspira” w MOK– ok. 600 widzów,
14. Koncert Raya Wilsona w MOK– ok. 300 widzów,
15. „Sylwester w Nowym Sączu” z udziałem zespołów: No Brothers i Pora Wiatru na sądeckim Rynku – ok. 2000 widzów.
Wsparcie finansowe i organizacyjne dla rozwoju oferty kulturalnej w Nowym Sączu, otrzymały także organizacje pozarządowe i inne podmioty oraz instytucje
wojewódzkie: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ oraz Muzeum Okręgowe.
Kwota na dofinansowanie zadań zleconych dla stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów wyniosła: 185 000.-zł i została przeznaczona dla 28 oferentów na realizację
28 projektów, które zostały wybrane w ramach konkursu spośród zgłoszonych 32 ofert – zestawienie poniżej. Natomiast wojewódzkie instytucje kultury, otrzymały pomoc
z budżetu miasta, na realizację własnych projektów w trybie tzw. zamówień publicznych. Dofinansowane przedsięwzięć MCK SOKÓŁ oraz Muzeum Okręgowego - to łączna
kwota w wysokości: 50 000.-zł.
Reasumując, miasto w 2016 roku, mając na uwadze zwiększenie oferty kulturalnej dla sądeczan, wspomogło finansowo i nie tylko finansowo, realizację n/w przedsięwzięć
kulturalnych:
1/ Organizacje pozarządowe i inne podmioty:
 Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży poprzez Społeczne Ogniska Muzyczne w Nowym Sączu : 5000.-zł dla Sądeckiego Towarzystwa Muzycznego w Nowym Sączu,
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Cykl imprez pn. „Dla Biało Czerwonej”: 2000.-zł dla Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Nowy Sącz,
Prowadzenie Zespołu „Dolina Dunajca” oraz dalszy jego rozwój dla zachowania od zapomnienia tradycji regionu : 10000.-zł dla Regionalnego Towarzystwa Pieśni
i Tańca „Dolina Dunajca” w Nowym Sączu,
Tydzień Kultury Chrześcijańskiej : 8000.-zł dla Klubu Inteligencji Katolickiej w Nowym Sączu,
Międzyszkolny Turniej Tańca Towarzyskiego TUPTUŚ 2016’ im. Janusza Głuca : 3500.-zł dla Stowarzyszenia Tanecznego AXIS w Nowym Sączu,
Promocja miasta przez upowszechnianie amatorskiego ruchu artystycznego w kraju (koncerty Sądeckiej Orkiestry Symfonicznej) : 15000.-zł dla Stowarzyszenia
Animatorów Kultury w Nowym Sączu,
Doroczna Wystawa Nowosądeckiego Oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków „Salon 2016” : 10000.-zł dla Związku Polskich Artystów Plastyków Oddział Nowy
Sącz,
„Sądeczoki” na scenach Europy: 10000.-zł dla Stowarzyszenia Miłośników Zespołu Regionalnego „Sądeczoki” w Nowym Sączu,
Opracowanie książki pt. „Pokój Maryana. Pinchas Burstein w Nowym Sączu i Nowym Jorku”: 1500.-zł dla Stowarzyszenia MARYAN w Nowym Sączu,
Grupa Teatralna NADZIEJOWIACY dla społeczności lokalnej: 2000.-zł dla Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo
„Nadzieja” w Nowym Sączu,
Koncert Ewangelizacyjny pt. „Serce w Serce z Jezusem” : 5000.-zł dla Parafii Ducha Świętego w Nowym Sączu,
III Spotkanie Małgorzat – 13 lipca 2016’ : 2000.-zł dla Stowarzyszenia Sądeckie Forum Kobiet w Nowym Sączu,
III edycja Międzynarodowego Teatru Ukraińskiego „Wschód-Zachód” dla Nowego Sącza : 3000.-zł dla Fundacji Widowisk Masowych i Show-Programów z Ptaszkowej,
Prowadzenie zespołów regionalnych „Lachy” i „Małe Lachy” : 40000.-zł dla Towarzystwa Przyjaciół Regionalnego Zespołu „Lachy” w Nowym Sączu.
Koncert dla mieszkańców Nowego Sącza w ramach festynu parafialnego pn.”Dzielić się chlebem z głodnymi”: 5000.-zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej
p.w. Św. Małgorzaty w Nowym Sączu,
Cykl koncertów Chóru im. Jana Pawła II : 7000.-zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej NSPJ w Nowym Sączu,
Konkurs i XXXVII Wystawa Pokonkursowa TPSP Nowy Sącz 2016 ”, jubileusz i obchody 60.lecia TPSP, spektakl „Klątwy Norwida”, Warsztaty Plenerowe : 5000.-zł dla
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu,
Cykl koncertów i imprez promujących kulturę muzyczną i śpiewaczą z okazji 115.lecia Chóru „Echo” oraz 25.lecia reaktywowania Chóru „Echo II”: 4000.-zł dla
Katolickiego Towarzystwa Śpiewaczego „Chór Męski Echo II” w Nowym Sączu,
Nowosądecki Przegląd Poezji, Pieśni i Piosenki Patriotycznej dla małopolskich ośrodków wsparcia pn.”Pod Skrzydłami Orła”: 3000.-zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół
Osób Niepełnosprawnych przy ŚDS „Jesteśmy” w Nowym Sączu,
Prowadzenie Orkiestry Dętej Parafii Św. Wawrzyńca: 6000.-zł dla Związku Miłośników Muzyki w Nowym Sączu,
Organizacja działalności Scholi „Wesołe Nutki” przy Bazylice Św. Małgorzaty: 3000.-zł dla Stowarzyszenia Wesołe Nutki przy Bazylice Św. Małgorzaty w Nowym Sączu,
VII Międzynarodowy Dzień Tańca MDT Cup 2016’: 4000.-zł dla Stowarzyszenia ADeeM w Nowym Sączu,
Scenariusz fabularyzowanego dokumentu filmowego o Bolesławie Barbackim – artyście i społeczniku z Nowego Sącza: 6000.-zł dla Fundacji Nomina Rosae Ogród
Kultury Dawnej w Nowym Sączu,
Wydawnictwo elektroniczne „Mała Galeria” : 6000.-zł dla Stowarzyszenia Na Rzecz Badań i Dokumentacji Kultury „A’posteriori” w Nowym Sączu,
„Pod rękę z kulturą” Nowosądecki Rok Działań Artystycznych dla dzieci i młodzieży: 2500.-zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „Fabryka Marzeń”
w Nowym Sączu,
Udział Młodzieżowego Chóru „Scherzo” w Międzynarodowym Festiwalu w Hiszpanii: 5000.-zł dla Stowarzyszenia Chóru „Scherzo” w Nowym Sączu,
Płyta Zespołu „Schola Dzieci Bożych”: 3000.-zł dla Parafii Św. Kazimierza w Nowym Sączu,
„Mozart kontra Sinatra” – aktywizacja integracyjna przez sztukę : 8000.-zł dla Stowarzyszenia Muzyka Świata AKORD w Nowym Sączu.
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2/ Instytucje wojewódzkie :
 „Jarmark św. Małgorzaty”: 25000.-zł dla Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu,
 Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych „Święto Dzieci Gór”: 25000.-zł dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.
W ciągu całego 2016 roku, przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Nowym Sączu oraz sądeckimi organizacjami kombatanckimi, zorganizowano imprezy
okolicznościowe połączone z uroczystościami patriotyczno-religijnymi, z okazji rocznic i świąt państwowych, które wymieniamy poniżej:
- 76 rocznica zbrodni katyńskiej – 01 kwietnia,
- 225 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 3 maja,
- 71 rocznica zakończenia II Wojny Światowej w Europie – 8 maja,
- 72 rocznica Powstania Warszawskiego – 01 sierpnia,
- 96 rocznica Bitwy Warszawskiej – Dzień Wojska Polskiego – 15 sierpnia,
- 36 rocznica podpisania porozumień sierpniowych w Gdańsku i powstania NSZZ „Solidarność” – 31 sierpnia,
- 77 rocznica napaści Niemiec na Polskę – Dzień Weterana – 1 września,
- 77 rocznica napaści ZSRR na Polskę – Dzień Sybiraka – 17 września,
- 72 rocznica utworzenia 1 PSP AK – 25 września,
- 724 rocznica lokacji Nowego Sącza – 8 listopada,
- 98 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości – 11 listopada,
- 35 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce – 13 grudnia.
Programy, scenariusze i oprawy artystyczne wyżej wymienionych uroczystości przygotowywali i prezentowali, przede wszystkim instruktorzy wraz z grupami artystycznymi
oraz recytatorami Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu, po uprzedniej konsultacji z Miastem oraz ze związkami kombatanckimi.
Zwiększenie oferty kulturalnej to również działalność wydawnicza oraz reklama organizowanych wydarzeń i imprez.
W ramach realizowanych wydawnictw promujących sądecką kulturę, kontynuowane były prace związane z opracowaniem i wydaniem kolejnego, czyli XLIV tomu
„Rocznika Sądeckiego”.
XLIV t. „Rocznika Sądeckiego”, w nakładzie 500 egzemplarzy, liczył 504 strony i zawierał ok. 35 artykułów, materiałów, recenzji, biogramów. Całość uzupełniona była
kronikami: miasta i wykazem bibliograficznym Sądecczyzny. „Rocznikowi” towarzyszyła publikacja z serii Biblioteka „Rocznika Sądeckiego”: „Choć po lewicy, a wszelako
prawy. Józef Oleksy 1946-2015” – autorstwa Jerzego Leśniaka. Promocja tych wydawnictw, z udziałem licznego grona sądeczan oraz gości, odbyła się na inaugurację
obchodów „Imienin Miasta”, w Ratuszu w Nowym Sączu - 07 lipca 2016 r.
Mając na uwadze szeroką reklamę imprez kulturalnych, organizowanych w trakcie całego roku, przez instytucje, placówki i stowarzyszenia upowszechniania kultury
oraz inne podmioty – podobnie jak w latach poprzednich, opracowano roczny kalendarz imprez kulturalnych, głównie cyklicznych, planowanych do realizacji w 2016 roku,
zamieszczając go na stronach internetowych miasta Nowego Sącza w zakładce „kalendarz imprez stałych”. Dane te przekazane były do Centrum Informacji Turystycznej w
Nowym Sączu. Były to 82 imprezy. Niezależnie od tego na bieżąco, w trakcie całego roku, udostępniano informacje na temat organizowanych imprez osobom indywidualnym
oraz instytucjom.
Natomiast tzw. miesięczne kalendarze imprez, opracowywane na podstawie danych z instytucji i innych jednostek upowszechniania kultury w Nowym Sączu, publikowane były
na stronach miasta, systematycznie tj. na każdy miesiąc, z odpowiednim wyprzedzeniem, w zakładce „najbliższe imprezy”.
Imprezy oraz wydarzenia kulturalne organizowane bezpośrednio lub na zlecenie Miasta Nowego Sącza, reklamowane i promowane były również w środkach masowego
przekazu, na stronach internetowych oraz poprzez plakaty, afisze, ulotki i zaproszenia. Działania te realizowane były z myślą o pozyskaniu jak największej liczby odbiorców i
to nie tylko wśród mieszkańców Nowego Sącza, ale również gości, a zwłaszcza turystów odwiedzających nasze miasto.
Jednostka
realizująca

Wydział Kultury, Sportu, Komunikacji Społecznej i Promocji,
miejskie
instytucje
kultury,
organizacje
pozarządowe

Termin realizacji

styczeń – grudzień 2016r.

Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl

143

Dokument Systemu Zarządzania Jakością

Nr:

I-G3-1

Grupa procesów zarządzania strategicznego
Proces monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza 2020+

i inne podmioty.
Mierniki realizacji
zadania

1/ Liczba miejskich instytucji kultury.
2/ Liczba imprez kulturalnych w instytucjach miejskich.
3/ Liczba odbiorców imprez w miejskich instytucjach kultury.
4/ Liczba zrealizowanych imprez własnych i zleconych.
5/ Liczba widzów na imprezach własnych i zleconych.
6/ Ilość wydawnictw własnych.
7/ Liczba podmiotów ubiegających się o dotację.
8/ Liczba dofinansowanych projektów.
9/ Liczba wypożyczonych woluminów.
10/ Liczba czytelników.

Wartości mierników

1/ 3 miejskie instytucje kultury
2/ 1010 imprez
3/ 152 215 osób
4/ 15 imprez
5/ 24 950 osób
6/ 2 wydawnictw
7/ 32 podmiotów
8/ 28 podmiotów
9/ 386 547 woluminów
10/ 20 363 osób

b. Zapewnienie możliwości rozwoju środowisk artystycznych Nowego Sącza.
Działalność środowisk artystycznych w Nowym Sączu skupiona jest głównie w instytucjach upowszechniania kultury, placówkach kultury, organizacjach pozarządowych i innych
podmiotach które pełnią rolę opiekunów (mecenat), zwłaszcza dla zespołów, grup i indywidualnych twórców związanych z profesjonalną i nieprofesjonalną twórczością
artystyczną. Są to przede wszystkim zespoły teatralne, folklorystyczne, muzyczne, wokalno-muzyczne, taneczne, chóry i orkiestry.
Ogromne znaczenie i wielopokoleniowe tradycje w Nowym Sączu ma amatorski ruch artystyczny. Miasto od wielu lat wspiera działalność zespołów i grup amatorskich,
twórców nieprofesjonalnych, nie zapominając również o artystach profesjonalnych.
W 2016 roku w naszym mieście działało 40 liczących się zespołów, a były to:
Zespoły teatralne:
1. Teatr Robotniczy im.Bolesława Barbackiego,
2. Teatr NSA,
3. Teatr Dziecięcy „Cudoki – Szuroki,
4. Scena Młodzieżowa,
5. „Bez nazwy”,
6. Grupa Artystyczna „MOCNI”,
7. Grupa teatralna „PEGAZ".
Zespoły muzyczne, wokalno-muzyczne :
1. Grupa Wokalna „Cantabile”,
2. Dziecięcy Zespół Wokalno-Taneczny „Tralalinki”,
3. Zespół „Promyczki Dobra”,
4. Młodsza Grupa Wokalna „Young Voice”,
5. Grupa Wokalna „Young Voice”,
6. Studio Wokalne „Bel Corda”.
Orkiestry:
1. Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej,
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2.
3.

Sądecka Orkiestra Symfoniczna,
Sądecka Orkiestra Kameralna,
4. Orkiestra Dęta Związku Miłośników Muzyki.
Chóry:
1. Chór im. Jana Pawła II,
2. Chór „Scherzo”,
3. Chór Męski „Echo II”,
4. Chór Kameralny Bazyliki Św. Małgorzaty,
5. Chór Państwowej Szkoły Muzycznej im. F.Chopina,
6. Chór „Immaculata”,
7. Chór Parafii Matki Bożej Bolesnej,
8. Sądecka Szkółka Chóralna „Sokoliki”,
9. Sądecki Chór GOSPEL.
Zespoły Folklorystyczne:
1. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Sądeczanie”,
2. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Lachy”,
3. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Dolina Dunajca”,
4. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Sądeczoki”.
Zespoły taneczne:
1. Zespół baletowy „Adagio”,
2. Klub Tańca Towarzyskiego „Axis”,
3. Grupa taneczna „Teatr tańca”,
4. Zespół „Pompon Team”,
5. Zespół „Poleczka”,
6. Zespół „Fighting Tigers”,
7. Zespół Tańca Estradowego „Tęcza”,
8. Zespół Tańca Nowoczesnego „Jump step crew”,
9. Studio Tańca Artystycznego „Etiuda”,
10. Zespół Tańca Nowoczesnego „Katharsis”.
W zakresie sztuk plastycznych, działalność twórczą prowadzili artyści profesjonalni i nieprofesjonalni, którzy w większości zrzeszeni są w klubach i związkach twórczych.
I tak : artyści nieprofesjonalni w Klubie Twórczym Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, natomiast artyści profesjonalni w Związku Polskich Artystów Plastyków oddział
Nowy Sącz oraz w Stowarzyszeniu Pastelistów Polskich.
W 2016 roku, Miasto, podobnie jak w latach ubiegłych wspierało rozwój lokalnych środowisk artystycznych Nowego Sącza. Była to pomoc finansowa oraz pozafinansowa.
Środki finansowe przekazywane były w ramach dotacji podmiotowej dla instytucji upowszechniania kultury, głównie Miejskiego Ośrodka Kultury i Nowosądeckiej Małej Galerii
oraz poprzez organizacje pozarządowe i inne podmioty - w trybie tzw. konkursów ofert, z przeznaczeniem na realizacje projektów artystycznych i wspieranie działalności
środowisk twórczych. W 2016 roku w ramach wyżej wymienionego konkursu, dofinansowano 20 projektów na łączną kwotę: 146 000.- zł- z zakresu folkloru, muzyki, tańca,
teatru, edukacji artystycznej, sztuk pięknych.
Prezentacje dokonań rodzimych zespołów artystycznych odbywały się w ciągu całego roku, przy okazji licznych imprez organizowanych dla mieszkańców Nowego

Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl

145

Dokument Systemu Zarządzania Jakością

Nr:

I-G3-1

Grupa procesów zarządzania strategicznego
Proces monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza 2020+

Sącza. Występy miały również miejsce na terenie naszego kraju i za granicą. Wysoki artystyczny poziom naszych zespołów, cieszył się nie tylko uznaniem, ale również
powodzeniem publiczności i dużą frekwencją widzów.
Doceniając pracę twórców, osób zasłużonych dla naszego miasta, animatorów i pracowników kultury, tut. Wydział wnioskował do Prezydenta Miasta o przyznanie
odznaczeń, nagród i wyróżnień, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i promowania kultury.
Na początku 2016 roku na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza – Rada Miasta Nowego Sącza, przyznała Tarczę Herbową „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” dla Chóru
im. Jana Pawła II Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa z okazji jubileuszu 45.lecia. Uroczystości jubileuszowe miały miejsce w Kościele NSPJ w Nowym Sączu w dniu
21 kwietnia 2016 roku.
Natomiast okolicznościowe statuetki, listy gratulacyjne wraz z nagrodami rzeczowymi; za zaangażowanie oraz zasługi na rzecz upowszechniania i promowania sądeckiej
kultury, w ubr otrzymali:
- Chór im. Jana Pawła II Parafii NSPJ w Nowym Sączu z okazji jubileuszu 45.lecia,
- Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu z okazji jubileuszu 125.lecia,
- Grupa Baletowa ADAGIO Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu z okazji jubileuszu 20.lecia,
- Zespół Tańca Estradowego TĘCZA Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu z okazji 10.lecia działalności,
- Zespół Regionalny „LACHY” w Nowym Sączu z okazji jubileuszu 60.lecia,
- Chór Męski „ECHO II” przy Parafii św. Kazimierza w Nowym Sączu z okazji jubileuszu 25.lecia,
- Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu z okazji jubileuszu 60.lecia oraz 29 osób – wieloletnich i zasłużonych członków TPSP,
- Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Promyczek w Nowym Sączu z okazji jubileuszu 25.lecia miesięcznika „Promyczek Dobra”.
Ponadto zgłoszone zostały dwie kandydatury w kategorii „instytucja”, a mianowicie: Chór im. Jana Pawła II oraz Zespół Pieśni i Tańca „Dolina Dunajca” do nagrody SpołecznoKulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin” w Nowym Sączu.
Zaopiniowano również wnioski do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: o przyznanie Honorowej Odznaki „Zasłużony Kulturze Polskiej” dla Pana Mariana Salamona oraz
nagrody I stopnia „Zasłużony Kulturze Polskiej Gloria Artis” dla Panów: Józefa Unolda i Aleksandra Szczurko. Osoby te to wieloletni i zasłużeni członkowie Chóru Męskiego
Echo II w Nowym Sączu. Odznaczenia i nagrody zostały przyznane.
Honorowanie w/w twórców i osób zasłużonych dla kultury, odbywało się podczas specjalnie przygotowanych na tę okoliczność uroczystości, połączonych często z koncertami
galowymi.
Rozwój i promocja środowisk twórczych w 2016 roku, realizowana była także poprzez kontynuację współpracy miast partnerskich w ramach wymiany kulturalnej
z zagranicą. Otrzymaliśmy zaproszenie z partnerskiego miasta Kiskunhalas na Węgrzech do wzięcia udziału w 37. Święcie Winobrania w dniach od 09 do 11 września 2016
roku. Zaproszenie zostało przyjęte i do Kiskunhalas na koncerty pojechał Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Dolina Dunajca” z Nowego Sącza. Natomiast we wrześniu
otrzymaliśmy zaproszenie od władz miasta Stara Lubovna na Słowacji, do wzięcia udziału w dorocznej imprezie pn. „ Luboviansky Jarmok 2016”. Miasto Nowy Sącz,
reprezentował zespół wokalno – muzyczny POISONS, który wystąpił dla tamtejszej publiczności 30 września 2016 roku. Ze środków tut. Wydziału, sfinansowano koszty
transportu dla zespołów, które gościły w Kiskunhalas oraz Starej Lubovni.
Tradycyjnie już, w ramach współpracy i wymiany kulturalnej z miastami partnerskimi, do udziału w dorocznej wystawie oddziału nowosądeckiego Związku Polskich Artystów
Plastyków pn. ”Salon 2016”, zostali zaproszeni artyści ze Słowacji - z miasta Presov, którzy wzięli również udział w konkursie prac. Wernisaż wystawy z udziałem
zaproszonych gości i władz miasta Nowego Sącza, odbył się w dniu 02 grudnia 2016 roku, w sali wystawienniczej Nowosądeckiej Małej Galerii w Nowym Sączu, na którym
wręczone zostały wszystkie nagrody. Wystawa prezentowana była do 11 stycznia 2017 r.
Jednostka realizująca

Wydział Kultury, Sportu, Komunikacji Społecznej i Promocji
w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, miejskie instytucje

Termin realizacji

styczeń – grudzień 2016r.
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kultury, organizacje pozarządowe i inne podmioty.
Mierniki realizacji
zadania

1/ Liczba zespołów artystycznych.
2/ Liczba dofinansowanych projektów artystycznych
i projektów wspierających lokalne środowiska twórcze.
3/ Łączna kwota dofinansowanych projektów artystycznych.
4/ Liczba uhonorowanych osób, zespołów, grup
artystycznych (łącznie).

Wartości
mierników

1/ 40 zespołów
2/ 20 projektów
3/ 146 000,00 PLN
4/ 42

c. Działalność aktywnego centrum kulturalno-turystycznego Sądeckiego Parku Etnograficznego, jako historycznego przewodnika po mieście i regionie.
Sądecki Park Etnograficzny jest jednym z najważniejszych zasobów turystycznych i historycznych Nowego Sącza oraz miejscem ochrony, prezentacji
i upowszechniania ludowej kultury Sądecczyzny. Oprócz funkcji ekspozycyjnych obiekty na terenie SPE spełniają także rolę magazynów eksponatów etnograficznych,
służą do organizacji form czasu wolnego i wypoczynku oraz prowadzenia działalności edukacyjnej z zakresu budownictwa, rzemiosła, zajęć domowych
i gospodarskich, obrzędowości, folkloru, stroju i sztuki ludowej, a także kultury i tradycji ziemiańskiej. Są również zapleczem do działalności naukowej, badawczej
i dokumentacyjnej oraz działań artystycznych, a ponadto działalności usługowej.
Działania Sądeckiego Parku Etnograficznego (część skansenowska, bez filii Miasteczko Galicyjskie) w roku 2016:
1/ Organizacja wystaw czasowych: 20.03-27.03 Wystawa palm (towarzysząca imprezie „Za sześć noc Wielkanoc”), 01.06-30.09; Co w lesie żyje (w ramach
imprezy etnograficznej „Dzień Dziecka”), 24.06-11.09; Pany chłopy, chłopy pany wraz z panelem dyskusyjnym w Miasteczku Galicyjskim we współpracy z MCK
„Sokół”- (10.09.2016)
2/ Gromadzenie zbiorów m.in.: rozwijanie wiodących kolekcji muzealnych, rozpatrywanie ofert sprzedawców i darczyńców.
3/ Organizacja Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego dla słuchaczy Podyplomowego Studium Muzeologicznego UJ (9 lipca 2016r.) - zrealizowana forma
cykliczna, w 2016 roku seminaryjne spotkanie muzealników i konserwatorów zabytków, dało okazję do wymiany doświadczeń zawodowych i było doskonałą promocją
Sądeckiego Skansenu w tym środowisku.
4/ Przeprowadzenie kwerend naukowych, przeprowadzenie i archiwizowanie wywiadów, nagrań itp. materiałów, dotyczących historii kultury Sądecczyzny oraz
dokumentowanie reliktów kultury ludowej Karpat po obydwu stronach granicy (badania i kwerendy nt. drzewa w tradycji ludowej Karpat, uzdrowisk i stacji
klimatycznych dawnej Galicji, fotografii Wojciecha Migacza, obrzędowości ślubnej weselnej u Lachów Sądeckich.
5/ Kształtowanie tożsamości regionalnej i pielęgnowanie kultury ludowej m.in. zwyczajów i tradycji świąt roku kalendarzowego, realizacja inscenizacji nawiązujących do
obrzędów i tradycji rodzinnych oraz dorocznych, a także realizowanie celów edukacyjnych w ramach organizacji imprez plenerowych połączonych z pokazami,
prezentacjami i warsztatami:
 "Za sześć noc Wielkanoc - konkurs i święcenie palm" (20 marca 2016r.) – zrealizowano imprezę, która przybliżyła tematykę tradycyjnej obrzędowości dorocznej
Sądecczyzny, z charakterystycznymi elementami święta w tradycji chrześcijańskiej i społeczności lokalnej - Wielkiej Nocy, m.in. święceniem palm w trakcie
nabożeństwa rozpoczętego procesją z figurą Chrystusa na osiołku, przygotowaniem pisanek wielkanocnych;
 "Dla świętych patronów – odpust na Piotra i Pawła" (26 czerwca 2016r.) – zrealizowano imprezę z elementami święta Odpustu, m.in. uroczystym nabożeństwem
z okazji święta patronów kościoła posadowionego na ekspozycji w SPE, zabawami i kiermaszem odpustowym;
 Majówka 2016. Rozpoczęcie sezonu w Sądeckim Parku Etnograficznym i Miasteczku Galicyjskim (1 maja 2016r.) – forma, która miała na celu promocję
i zaprezentowanie oferty Muzeum na sezon 2016. W programie imprezy zorganizowano m.in. biesiadowanie i wspólne śpiewanie tradycyjnych piosenek ludowych przy
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akompaniamencie kapeli, pokazy rzemiosła i rękodzieła, degustację podpłomyków i występy artystyczne w amfiteatrze leśnym SPE i Miasteczku Galicyjskim;
"Dzień Dziecka w Sądeckim Parku Etnograficznym i Miasteczku Galicyjskim" (1 czerwca 2016r.) – impreza miała charakter typowo edukacyjny i adresowana
była do dzieci i młodzieży szkolnej. Interaktywne pokazy i warsztaty dawnych rzemiosł i zajęć gospodarskich, tradycyjnych gier i zabaw oraz konkurs i wystawa ("Co
w lesie żyje?") towarzyszące imprezie były atrakcyjną i przystępną formą zapoznania najmłodszych z życiem dawnej wsi. Celem imprezy była również pomoc
dydaktyczna dla nauczycieli szkół i przedszkoli sądeckich w zakresie edukacji regionalnej;
 Impreza edukacyjna „Boso, konno, na kołach… - dawne metody transportu w Sądeckim Parku Etnograficznym i Miasteczku Galicyjskim” (23 września
2016r.) – Jesienna, cykliczna impreza o charakterze edukacyjnym była adresowana do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z Nowego Sącza i okolic. Tym razem pokazano w skansenie tradycyjne metody transportu: różnego rodzaju wozy i sanie o rozmaitym
przeznaczeniu, formy zaprzęgu, sprzęt jeździecki, a także buty, walizki i inne eksponaty związane z podróżowaniem. Wszystko to zaprezentowano w formie pokazów,
warsztatów, lekcji i gry terenowej;
 Impreza edukacyjna „Wielki Dzień Pszczół” w Sądeckim Parku Etnograficznym i Miasteczku Galicyjskim (impreza odbywała się równolegle
w Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu) Impreza plenerowa o charakterze edukacyjnym zorganizowana została we współpracy z przedszkolami i szkołami,
sponsorowana przez Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A. i Fundację Nasza Ziemia. Celem imprezy było upowszechnienie wśród dzieci wiedzy na temat ważnej roli
pszczół dla środowiska poprzez atrakcyjną formę gier i zabaw edukacyjnych, wzbogaconych pokazami i konkursami;
 Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (18.09.2016r.) – w tym roku obchodzone pod hasłem „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią - świątynie, arcydzieła,
pomniki” zrealizowano w Sądeckim Parku Etnograficznym. W programie imprezy znalazło się: zwiedzanie ekspozycji skansenu ze szczególnym uwzględnieniem
przeniesionych tu świątyń: rzymskokatolickiego kościoła z Łososiny Dolnej, cerkwi greckokatolickiej w Czarnego oraz kościoła ewangelicko-augsburskiego ze Stadeł,
a także dworu ze Rdzawy i kamiennego krzyża przydrożnego wykonanego w Bodakach, znanym ośrodku kamieniarki łemkowskiej, wykłady na temat poszczególnych
obiektów i koncerty, Impreza sportowo-edukacyjna dla dzieci i młodzieży;

"Narty w skansenie" (15 grudnia 2016r.), - młodzi uczestnicy wydarzenia (dzieci i młodzież szkolna) posłuchali prelekcji o historii narciarstwa w wykonaniu
kustosza Muzeum, etnografa, a zarazem sędziego narciarskiego Zbigniewa Wolanina, zapoznali się ze starym, blisko stuletnim sprzętem narciarskim. Atrakcją
spotkania był także przeprowadzony konkurs dla dzieci i młodzieży z zakresu wiedzy o historii narciarstwa i sądeckiego skansenu, zakończony rozdaniem nagród
i wyróżnień;
 impreza pn. III Krakowski Festiwal Akordeonowy (15.10.2016), która objęła przegląd muzyki poważnej prezentowanej przez najlepszych akordeonistów z Europy
Środkowo-Wschodniej została zrealizowana we współpracy z Fundacją Art. Forum z Krakowa;
 inscenizacja „Wesele lachowsko – góralskie” (18.10.2016 r.) – w ramach II Kongresu Kultury Regionów we współpracy z MSK Sokół;
 „Pasterka w skansenie” (24.12.2016 r.).
6/ Prace konserwatorskie dotyczące muzealiów m.in.:
a) wnioski aplikacyjne pn. „Konserwacja i remont obiektów zabytkowych w SPE w ramach RPO” oraz „SKANSENOWA-systemowa opieka nad
dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu, zainicjowany przez Województwo Małopolskie”;
b) wniosek aplikacyjny o pozyskanie środków na rozbudowę SPE - budowę sektora przemysłu ludowego w ramach programu INTERREG Polska –Słowacja
pn. „Przy wiejskiej drodze” - w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych. (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu jako jeden
z partnerów – partner wiodący: Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej);
c) sukcesywne prowadzenie prac konserwatorskich w SPE.
Realizacja programu „Zachowanie oraz rewitalizacja tradycyjnych ginących zawodów wiejskich i małomiasteczkowych w Sądeckim Parku
Etnograficznym”
W ramach upowszechniania dziedzictwa kulturowego i prezentacji folkloru Sądecczyzny realizowane było także w 2016 roku zadanie, które miało na celu kontynuację
w Sądeckim Parku Etnograficznym oraz w Miasteczku Galicyjskim cyklicznej prezentacji tradycyjnego rzemiosła i sztuki ludowej w zakresie: kowalstwo, ciesielstwo,
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stolarstwo, łupanie gontów, kołodziejstwo, snycerstwo, olejarstwo, tkactwo, szewstwo, hafciarstwo, plastyka obrzędowa, garncarstwo oraz prezentacje XIX-wiecznych
zawodów: fotografa, zegarmistrza. Realizowane prezentacje wykorzystywały istniejące w SPE zaplecza typu: warsztat szewski, tkacki, stolarsko-kołodziejski, obiektów
tradycyjnego przemysłu ludowego jak: olejarnia, kuźnia, wiatrak, pracowni w Miasteczku Galicyjskim: fotograficznej, garncarskiej, zegarmistrzowskiej, snycerskiej.
Realizując to zadanie Muzeum kontynuowało stałą współpracę z przedstawicielami odchodzących już zawodów. Wykonywane cykliczne pokazy ginącego rzemiosła
w przestrzeni Sądeckiego Parku Etnograficznego i Miasteczka Galicyjskiego cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających, interaktywne działania
angażowały odwiedzających ekspozycję, wpływały na poziom frekwencji i podnosiły atrakcyjność oferty muzealnej. Ponadto realizacja projektu w wypracowanej
dotychczas formule istotnie wspomagała organizację udostępniania ekspozycji przy ciągle zbyt niskim zatrudnieniu obsługi w stosunku do istniejących w tym zakresie
potrzeb. W ramach zadania zrealizowano 32 pokazy muzealne, co przyczyniło się do przyrostu frekwencji na poziomie 1600 osób.
Realizacja lekcji muzealnych i zajęć warsztatowych (lekcje muzealne: Strój Lachów Sądeckich, Apostołowie Słowian i pierwsze alfabety słowiańskie, Zwyczaje
i obrzędy ludowe związane ze świętami Bożego Narodzenia; zajęcia warsztatowe: Warsztaty dla dzieci i młodzieży: Od ziarna do chleba, Warsztaty zabawkarskie, Ludowe
zwyczaje - wróżby andrzejkowe).
Opracowanie własne: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu.

Jednostka realizująca

Mierniki realizacji zadania

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu – oddział Sądecki Park
Etnograficzny (SPE)
1/ Liczba zwiedzających w SPE
2/ Liczba imprez plenerowych w SPE
3/ Liczba osób uczestniczących w imprezach plenerowych
w SPE
4/ Liczba wystaw czasowych na terenie SPE
5/ Frekwencja na wystawach czasowych w SPE

Termin realizacji

Wartości mierników

styczeń – grudzień 2016 r.
1/ 26749 osób
2/ 11 imprez
3/ 4630 osób
4/ 3 wystawy
5/ 19798 osób

d. Kontynuacja programu rewitalizacji zabytków miejskich.
Działania podjęte
w ramach realizacji
zadania

Jednostka realizująca

Mierniki realizacji zadania

1/ Wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich w ramach rewaloryzacji i zabezpieczenia ruin zespołu zamkowego w Nowym Sączu w
zakresie: remontu i częściowej rekonstrukcji ganku straży oraz stabilizacji muru schodów przy Baszcie Kowalskiej od strony dziedzińca,
2/ Prace konserwatorskie i restauratorskie przy kamiennej kapliczce słupowej w Nowym Sączu – Biegonicach „na Podoleńcu”.

Wydział Kultury, Sportu, Komunikacji Społecznej i Promocji
w Urzędzie Miasta Nowego Sącza
1/ Ilość środków wydatkowanych na prace konserwatorskie
i remontowe przy obiektach zabytkowych będących
własnością Miasta.
2/ Ilość środków wydatkowanych na prace konserwatorskie
i remontowe przy obiektach zabytkowych będących

Termin realizacji

Wartości mierników

styczeń – grudzień 2016r.
1/ 126 686,16 PLN
2/ 12 915,00 PLN (w tym 6 000,00 zł dotacja z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego)
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własnością Miasta.

Źródła finansowania
Budżet miasta

Wydatki
na
realizację
Kluczowego nr 7 ogółem:

Programu

5 682 936,16 PLN

Wartość
5 676 936,16 PLN

Środki zewnętrzne zagraniczne (UE, EOG itp.)
Środki zewnętrzne krajowe
Inne
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PROGRAM KLUCZOWY NR 8

NOWY SĄCZ MIASTEM BEZPIECZNYM – program poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego

CEL GŁÓWNY

Poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Nowym Sączu.

Jednostka wiodąca

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Koordynator programu

Marek Nieć

II-8.1. Wskaźniki monitoringu realizacji Strategii
Wartości wskaźników
w 2016 r.

Wskaźniki monitoringu realizacji Strategii

Źródło

Liczba zdarzeń kryzysowych przyjętych przez Miejskie Centrum
Zarządzania Kryzysowego MCZK w Nowym Sączu

Opracowanie własne WZKiOL UM Nowego Sącza,
prezentacja pt. „Zdarzenia kryzysowe 2014-2016” na
podstawie zbiorczej informacji z Księgi Zdarzeń MCZK

Liczba przyjętych zgłoszeń dot. zdarzeń kryzysowych przez Miejskie
Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

Opracowanie własne WZKiOL UM Nowego Sącza,
prezentacja pt. „Zdarzenia kryzysowe 2014-2016” na
podstawie zbiorczej informacji z Księgi Zdarzeń MCZK
z uwzględnieniem liczby mieszkańców Nowego Sącza
zgodnie ze stanem na 29.11.2016 podanym przez Wydział
Spraw Obywatelskich UM Nowego Sącza

10 zgłoszeń na 1000 mieszkańców
Nowego Sącza

Liczba zgłoszeń przyjętych przez MCZK w Nowym Sączu dotyczących awarii
telefonicznych, energetycznych, gazowych, wodnych w stosunku do liczby
wszystkich zdarzeń kryzysowych ogółem (%)

Opracowanie własne WZKiOL UM Nowego Sącza,
prezentacja pt. „Zdarzenia kryzysowe 2014-2016” na
podstawie zbiorczej informacji z Księgi Zdarzeń MCZK

5,23%

Liczba zgłoszeń przyjętych przez MCZK w Nowym Sączu dotyczących awarii
oświetleniowych oraz sygnalizacji świetlnej
w stosunku do liczby wszystkich zdarzeń kryzysowych ogółem (%)

Opracowanie własne WZKiOL UM Nowego Sącza,
prezentacja pt. „Zdarzenia kryzysowe 2014-2016” na
podstawie zbiorczej informacji z Księgi Zdarzeń MCZK

16,53%

Liczba zgłoszeń przyjętych przez MCZK w Nowym Sączu dotyczących aktów
wandalizmu w stosunku do liczby wszystkich zdarzeń kryzysowych ogółem
(%)

Opracowanie własne WZKiOL UM Nowego Sącza,
prezentacja pt. „Zdarzenia kryzysowe 2014-2016” na
podstawie zbiorczej informacji z Księgi Zdarzeń MCZK

1,55%

841 zdarzeń kryzysowych
(stan na 31.12.2016)
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Liczba innych* zgłoszeń przyjętych przez MCZK w Nowym Sączu dot.
zdarzeń kryzysowych w stosunku do liczby wszystkich zdarzeń
kryzysowych ogółem (%)
*zdarzenia inne to m.in. sprzątanie po kolizjach i wypadkach drogowych, szkody po
wyładowaniach atmosferycznych, ulewach, suszach, alarmy bombowe, pomoc rannym i
martwym zwierzętom, pomoc społeczna i psychologiczna dla osób w trudnych sytuacjach
życiowych

Opracowanie własne WZKiOL UM Nowego Sącza,
prezentacja pt. „Zdarzenia kryzysowe 2014-2016” na
podstawie zbiorczej informacji z Księgi Zdarzeń MCZK

Opracowanie własne Komendy Straży Miejskiej,
sprawozdanie dotyczące ewidencji prowadzonej przez KSM
w Nowym Sączu oraz informacja o współpracy straży
z Policją w 2016 roku.

Liczba strażników miejskich wg współczynnika 1/2000 (strażnik/mieszk.)

Liczba wyników działań Straży Miejskiej w zakresie rodzajów wykroczeń*
*rodzaje wykroczeń to m.in. wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu,
wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu
i porządkowi w komunikacji, wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, ustawie o
wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawie o odpadach

Liczba mieszkańców Nowego Sącza zgodnie ze stanem na
29.11.2016 podana przez Wydział Spraw Obywatelskich
UM Nowego Sącza

Opracowanie własne Komendy Straży Miejskiej,
sprawozdanie dotyczące ewidencji prowadzonej przez KSM
w Nowym Sączu oraz informacja
o współpracy straży z Policją w 2016 roku

48,16%

30 strażników miejskich
przypadających na 81933
mieszkańców miasta Nowego
Sącza, współczynnik: 0,73/2000

4733 wykroczeń
(stan na 31.12.2016)

Liczba przyjętych zgłoszeń przez Straż Miejską dot. zdarzeń kryzysowych
przez Komendę Straży Miejskiej w Nowym Sączu
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.

Opracowanie własne Komendy Straży Miejskiej,
sprawozdanie dotyczące ewidencji prowadzonej przez KSM
w Nowym Sączu oraz informacja
o współpracy straży z Policją w 2016 roku

3873 zgłoszeń od mieszkańców,
co stanowi
47 zgłoszeń na 1000 mieszkańców
Nowego Sącza

Liczba przyjętych zgłoszeń przez Straż Miejską od mieszkańców
dotyczących zagrożeń w ruchu drogowym w stosunku do liczby wszystkich
zgłoszeń ogółem (%)

Opracowanie własne Komendy Straży Miejskiej,
sprawozdanie dotyczące ewidencji prowadzonej przez KSM
w Nowym Sączu oraz informacja
o współpracy straży z Policją w 2016 roku

36,84%

Liczba przyjętych zgłoszeń przez Straż Miejską od mieszkańców
dotyczących zakłócenia porządku publicznego i spokoju w stosunku do
liczby wszystkich zgłoszeń ogółem (%)

Opracowanie własne Komendy Straży Miejskiej,
sprawozdanie dotyczące ewidencji prowadzonej przez KSM
w Nowym Sączu oraz informacja
o współpracy straży z Policją w 2016 roku

25,59%

Liczba przyjętych zgłoszeń przez Straż Miejską od mieszkańców
dotyczących zwierząt w stosunku do liczby wszystkich zgłoszeń ogółem

Opracowanie własne Komendy Straży Miejskiej,
sprawozdanie dotyczące ewidencji prowadzonej przez KSM
w Nowym Sączu oraz informacja

16,91%
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(%)

o współpracy straży z Policją w 2016 roku

Liczba pojazdów Straży Miejskiej będących na jej wyposażeniu

Opracowanie własne Komendy Straży Miejskiej,
sprawozdanie dotyczące ewidencji prowadzonej przez KSM
w Nowym Sączu oraz informacja
o współpracy straży z Policją w 2016 roku

Liczba kamer monitoringu Straży Miejskiej w Nowym Sączu

Informacja od Komendy Straży Miejskiej

Liczba osób korzystających z Miejskiego Systemu Powiadamiania SMS* w
stosunku do liczby mieszkańców miasta Nowego Sącza (%)

Panel do obsługi klienta:www.serwersms.pl

*system służący do powiadamiania mieszkańców Miasta Nowego Sącza m.in. o zagrożeniach
życia, zdrowia i mienia za pomocą wiadomości SMS

Liczba mieszkańców Nowego Sącza zgodnie ze stanem na
29.11.2016 podana przez Wydział Spraw Obywatelskich
UM Nowego Sącza

6 – samochodów
4 – motocykle
6 - rowerów
12 kamer

(stan na 31.12.2016)

5711 osób korzystających
z MSP SMS – 6,97% w stosunku
do 81933 mieszkańców Nowego
Sącza (stan na 29.11.2016)

II-8.2. Zadania i działania realizowane w ramach Programu Kluczowego nr 8 w 2016 r.
a. Realizacja programów prewencyjno-profilaktycznych, służących ograniczaniu przestępczości, upowszechnianiu właściwych zachowań wobec zagrożeń
i przeciwdziałaniu patologiom.
1/ Wydanie i dostarczenie do wszystkich gospodarstw domowych na terenie Miasta Nowego Sącza ulotki informacyjnej dotyczącej zasad zachowania się w czasie prowadzonych różnych form
ewakuacji ludności. Ulotki informacyjne zostały rozdystrybuowane przez gońców Urzędu do wszystkich gospodarstw domowych na terenie Miasta Nowego Sącza. Konieczność ich opracowania
oraz spopularyzowania ich treści wśród mieszkańców miasta wynikła zarówno z potrzeby przekazania zwięzłej wiedzy z tego zakresu tematycznego, jak również z faktu, iż w 2016 roku
zaplanowano miejskie ćwiczenia obronne, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego pk.: „CHMURA – 2016”, w ramach których przeprowadzono pozorowaną ewakuację mieszkańców bloku
przy ul. Zamenhofa w Nowym Sączu. Ulotki zawierają informację o rodzajach ewakuacji, zasadach i sposobach postępowania w czasie ogłoszenia ewakuacji, zadaniach organizatora ewakuacji
oraz sposób ochrony pozostawionego mienia.
2/ Przeprowadzenie (we współpracy z Komendą Straży Miejskiej) cyklu prelekcji w szkołach podstawowych na terenie Miasta Nowego Sącza, które dotyczyły charakterystyki lokalnych zagrożeń.
Zadanie zostało rozpoczęte w IV kwartale 2016 roku i ze względu na duże zaangażowanie Dyrektorów Szkół Podstawowych będzie kontynuowane w roku bieżącym (2017 rok). Cykl prelekcji ma
na celu uświadamianie uczniom szkół podstawowych zagrożeń charakterystycznych dla terenu Miasta Nowego Sącza. Wśród omawianych zagadnień przedstawiane są sposoby właściwego
gospodarowania odpadami komunalnymi, zagrożenia wynikające z kontaktu z rośliną „barszcz sosnowskiego” oraz sposoby zabezpieczania życia, zdrowia i mienia w czasie wystąpienia zjawiska
powodzi na terenie Miasta Nowego Sącza. Szkolenia kierowane są do uczniów klas szóstych szkół podstawowych z terenu Miasta Nowego Sącza, trwają jedną godzinę lekcyjną i są prowadzone
w oparciu o prezentację multimedialną. Zadanie realizowane jest przez tut. Wydział w ścisłej współpracy z Komendą Straży Miejskiej w Nowym Sączu oraz we współpracy z Dyrektorami szkół
podstawowych z terenu Miasta, którzy umożliwiają uczniom uczestnictwo w omawianym szkoleniu. Ponadto WZK prowadził indywidualne szkolenia młodzieży szkolnej w zależności od potrzeb
pojawiających się w trakcie roku.
3/ Opracowanie graficzne oraz wydrukowanie i zalaminowanie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych zgodnie z Rozporządzeniem RM w/s systemów wykrywania skażeń
i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 roku poz. 96). Tablice alarmowe zawierające sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze zostały
rozdystrybuowane wśród zakładów pracy z terenu Miasta Nowego Sącza celem ich wywieszenia w dyżurkach, na holach, korytarzach. Tablice alarmowe stanowią element szkoleniowy z zakresu
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powszechnej samoobrony ludności. Potrzeba opracowania i przekazania omawianych tablic alarmowych wynikła w czasie organizowanych szkoleń dla przedstawicieli zakładów pracy z terenu
Miasta Nowego Sącza realizujących zadania obrony cywilnej. Zakładom pracy, które w czasie przedmiotowego szkolenia zadeklarowały chęć posiadania w/w tablic alarmowych zostały one
przesłane za pismem przewodnim. Dodatkowo przesłano informację do pozostałych zakładów pracy o możliwości bezpłatnego pobrania z tut. Wydziału omawianych tablic alarmowych.
W Wydziale prowadzona jest ewidencja wydanych tablic alarmowych, które (jak wynika z przesłanych sprawozdań z realizacji zadań OC za 2016 rok), w wielu zakładach pracy stanowią element
szkoleniowy z zakresu powszechnej samoobrony ludności kierowany do pracowników oraz klientów zakładów pracy. Wyszło również zalecenie, aby w/w tablice były umieszczone w najbardziej
widocznych miejscach w celu zapewnienia możliwości szybkiego skorzystania z ich treści w przypadkach emisji danego sygnału alarmowego związanego z zagrożeniem. Ponadto omawiane
tablice alarmowe zostały przekazane do wszystkich Wydziałów Urzędu Miasta Nowego Sącza celem zapoznania się z za podpisem (wszystkich pracowników Urzędu Miasta Nowego Sącza)
z treścią przekazanych tablic alarmowych. Tablice te zostały również wywieszone w widocznych (dla petentów) miejscach we wszystkich Wydziałach Urzędu Miasta Nowego Sącza.
4/ Organizacja i przeprowadzenie konkursu wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Nowego Sącza pn.: „Pomyśl o bezpieczeństwie”. Zadanie realizowane cyklicznie od 2015
roku. Konkurs stanowi element szkoleniowy z zakresu powszechnej samoobrony ludności. W organizację i przeprowadzenie konkursu zaangażowanych jest wiele podmiotów z terenu Miasta
Nowego Sącza funkcjonujących w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Konkurs wpisał się już na stałe w harmonogram sądeckich szkół ponad gimnazjalnych. W ramach spotkań
organizowanych z młodzieżą przedstawiane są współczesne zagrożenia i sposoby im przeciwdziałania. Do udziału w konkursie zaangażowane są takie jednostki jak: Wydział Zarządzania
Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Nowego Sącz, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, Komenda Straży Miejskiej w Nowym Sączu, Sądecki Ośrodek
Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu, Sądeckie Pogotowie Ratunkowe, Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Związek Strzelecki „STRZELEC”, Spółka z o. o. Sądeckie
Wodociągi, Stowarzyszenie Liga Obrony Kraju, Stowarzyszenie Miłośników Historii Ożywionej, Klub Sportowy „HALNY”, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – Grupa Krynicka. W ramach
spotkań z młodzieżą organizowane są zarówno wykłady teoretyczne, jak również zajęcia praktyczne związane z funkcjonowaniem w/w jednostek. Do zajęć praktycznych zorganizowanych w
ramach konkursu należy zaliczyć między innymi: przedstawienie sposobu uzdatniania wody pitnej, zajęcia z podstaw samoobrony, konkurs strzelecki na strzelnicy w Nowym Sączu, pozorowana
akcja ratunkowa w warunkach górskich oraz zajęcia dotyczące przeznaczenia budowli ochronnej połączone z elementami terenoznawstwa. Każda edycja konkursu podsumowywana jest
w ramach specjalnie w tym celu zorganizowanej Gali Finałowej Konkursu, która odbywa się w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu. W organizację konkursu zaangażowały się również
lokalne firmy, które w ramach sponsoringu współfinansują atrakcyjne nagrody dla finalistów konkursu. Środki finansowe na organizację i przeprowadzenie konkursu zabezpieczane są w ramach
budżetu Miasta Nowego Sącza przeznaczonych na zarządzania kryzysowe, natomiast środki finansowe na zakup głównych nagród pochodzącą głównie od sponsorów konkursu.
5/ Prowadzenie różnych form ćwiczeń obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego m.in. szkolenie dla pracowników realizujących zadania OC w zakładach pracy, Przeprowadzenie na terenie Miasta
Nowego Sącza aplikacyjnych i praktycznych etapów ćwiczeń obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego pk. "CHMURA - 2016".
Jednostka realizująca

Mierniki realizacji zadania

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w Urzędzie
Miasta Nowego Sącza
1/dystrybucja ulotek
2/ liczba przeszkolonych uczniów

Termin realizacji

Wartości mierników

3/ dystrybucja tablic
4/ liczba szkół uczestniczących w konkursie wiedzy
5/ liczba przeszkolonych osób

2016 rok
1/ 27 000 sztuk
2/ w 9 Szkołach Podstawowych przeszkolono 550
uczniów
3/ 700 sztuk
4/ 14 szkół
5/ 60 osób na szkoleniu pracowników realizujących
zadania OC; w ćwiczeniach „Chmura-2016”: 462 (61
osób w części sztabowej oraz 401 osób w części
praktycznej)

6/ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA ZJAWISKOM PATOLOGII ORAZ OCHRONA DZIECI I MŁODZIEŻY:
W ramach szeroko rozumianej profilaktyki policjanci na terenie miasta Nowego przeprowadzali w 2016 roku liczne spotkania w placówkach oświatowych z dziećmi, młodzieżą pedagogami,
rodzicami. Spotkania ukierunkowane były na unikanie zagrożeń, w tym zagrożeń internetowych, cyberprzemocy, odpowiedzialności prawnej osób nieletnich oraz obowiązkach szkoły w zakresie
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zapobiegania przestępczości i demoralizacji dzieci i młodzieży na terenie placówek.
Tabela II-8.2.1
MIASTO
2016 rok









DZIECI/MŁODZIEŻ

289

PEDAGODZY/DYREKTORZY/NAUCZ
YCIELE

358

RAZEM

647

"Bezpieczne Ferie 2016" to ogólnopolska akcja mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa turystom. Policjanci Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Patologii i Nieletnich Wydziału
Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, aktywnie uczestniczyli w organizacji czasu wolnego dzieciom i młodzieży. Zespół ds. Prewencji Kryminalnej Patologii i Nieletnich wraz
z Zespołem ds. Komunikacji Społecznej przygotował atrakcyjny Program Dni Otwartych Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, które odbyły się w dniach 20 i 27 stycznia 2016 roku.
Funkcjonariusze Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Patologii i Nieletnich wzięli również aktywny udział w XVI Integracyjnym Balu dla dzieci do lat 12 pt. „Radość Wasza – Radość Nasza”,
który odbył się 28 stycznia 2016 roku w hali widowiskowo – sportowej w Nowym Sączu. Na wesoło poprzez udział w pokazach, konkursach i quizach przekazywano dzieciom treści
dotyczące bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku, jak również zagrożeń w świecie realnym oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich. Policjanci w trakcie ferii zimowych
uczestniczyli w spotkaniach z Zarządami Osiedli na terenie Nowego Sącza, jak również z pedagogami szkolnymi, w których przypominano zasady bezpiecznego zachowania się podczas
zabaw na śniegu oraz przekazywano ważne wskazówki, celem kształtowania wśród dzieci i młodzieży właściwych postaw w sytuacjach wystąpienia ewentualnego zagrożenia.
„Bezpieczne Wakacje 2016” - to akcja policyjna, której celem było organizowanie czasu dzieci i młodzieży w czasie letniego wypoczynku oraz zachęcanie dzieci i młodzieży do
aktywnego, bezpiecznego i odpowiedzialnego wypoczynku na Sądecczyźnie. Funkcjonariusze KMP w Nowym Sączu w czerwcu 2016 r. brali udział w uroczystym rozpoczęciu akcji, której
inicjatorem był Urząd Miasta Nowego Sącza. W czasie festynu funkcjonariusze Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KMP w Nowym Sączu przeprowadzili „edukacyjną loterię fantową”
z nagrodami oraz zaprezentowali sprzęt policyjny (motocykl policyjny i radiowóz). W ramach prowadzonej akcji policjanci trzy razy zorganizowali tzw. „Dni Otwarte Komendy” – 6 lipca oraz
10 i 17 czerwca 2016 roku. W 12 spotkaniach uczestniczyło 12 grup dzieci i młodzieży - około 260 osób. W ramach powyższego przedsięwzięcia wypoczywające na terenie Sądecczyzny
dzieci i młodzież zwiedzały siedzibę KMP w Nowym Sączu przy ul. Grottgera 50 (strzelnica, stanowisko kierowania, pomieszczenie do sygnalityki, garaże – prezentacja radiowozów
i motocykli) oraz uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych na temat bezpiecznych zachowań oraz roli i zadań Policji. Na zakończenie spotkań odbyły się konkursy, a każdy uczestnik
otrzymał drobny upominek oraz pamiątkowy dyplom (z odciśniętymi liniami papilarnymi). Policjantki Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii KMP w Nowym Sączu
uczestniczyły również w spotkaniach zorganizowanych wspólnie z Małopolskim Kuratorium Oświaty w Krakowie i Delegaturą w Nowym Sączu. Spotkania te odbyły się w miejscach
zorganizowanego wypoczynku, z wypoczywającymi dziećmi na kolonii w miejscowościach Chełmiec, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna oraz w Nowym Sączu. W czasie spotkań policjanci
przeprowadzili zajęcia na temat bezpiecznych zachowań oraz zagrożeń, które mogą pojawiać się podczas wypoczynku wakacyjnego (alkohol, narkotyki, dopalacze).
Festyny, imprezy plenerowe - w roku 2016 funkcjonariusze KMP Nowy Sącz brali udział w licznych imprezach plenerowych na terenie Miasta Nowego Sącza, tj. festynach szkolnych
i osiedlowych z okazji Dnia Dziecka, piknikach osiedlowych i gminnych. W trakcie wymienionych imprez funkcjonariusze Policji informowali uczestników, w szczególności dzieci, o szeroko
pojmowanym bezpieczeństwie, roli i zadaniach Policji, jak również przekazywali różnego rodzaju gadżety tj. smycze, elementy odblaskowe, kolorowanki, breloki, ulotki itp. Uczestnicy
imprez mieli okazję zobaczyć sprzęt oraz wyposażenie używane do codziennej służby, jak również sprzęt wykorzystywany przez policjantów przy zabezpieczeniu imprez masowych.
Wszystkie powyżej wymienione spotkania były okazją do przeprowadzania konkursów i pogadanek tematycznych mających na celu uświadomienie dzieciom roli Policji w kształtowaniu
bezpieczeństwa
w domu, w szkole i na drodze.
Przemoc w rodzinie - inicjatywy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie działania KMP w Nowym Sączu w 2016 roku:
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-

-

w miesiącu lutym w ramach ogólnopolskiego Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem zorganizowane został w KMP w Nowym Sączu oraz jednostkach podległych dyżury
dla osób dotkniętych przestępstwem,
dzielnicowi KMP w Nowym Sączu systematycznie uczestniczyli w spotkaniach Zespołów Interdyscyplinarnych oraz grup roboczych powołanych w ramach Zespołów Interdyscyplinarnych przy
OPS w zakresie wsparcia rodziny objętej procedurą „Niebieskiej Karty”,
w miesiącu październiku w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych koordynator ds. przemocy w rodzinie oraz dzielnicowi Wydziału Prewencji KMP w Nowym Sączu (członkowie
Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych) uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu nt. funkcjonowania Zespołów
Interdyscyplinarnych,
w miesiącu grudniu funkcjonariusze KMP w Nowym Sączu włączyli się w kampanię „16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet” podczas, której omówili zagadnienie przemocy wobec kobiet na
spotkaniach grup roboczych, podczas wizyt dzielnicowego w rodzinie, gdzie wdrożono procedurę „Niebieskiej Karty” rozmawiali z kobietami, które są osobami dotkniętymi przemocą o ich
prawach oraz możliwościach wsparcia. Ponadto koordynator procedury „NK” uczestniczył wspólnie z psychologiem Sadeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w dyżurze przeznaczonym dla
kobiet dotkniętych przemocą, i pomocy ze strony instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Alkohol - inicjatywy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.
W powyższym zakresie podejmowane są przedsięwzięcia profilaktyczne w szkołach, internatach, świetlicach środowiskowych, Domach Dziecka i innych placówkach oświatowych w tym m.in.
organizowanie spotkań z policjantami - w zakresie odpowiedzialności prawnej nieletnich. W 2016 r. w ramach profilaktyki wśród dzieci i młodzieży odbywały się spotkania w/w placówkach,
gdzie poruszana była kwestia spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież jako zachowania świadczącego o demoralizacji. Omawiano również kwestie problematyki alkoholowej w trakcie
spotkań z dyrekcją, gronem pedagogicznym, wychowawcami poszczególnych placówek i rodzicami na zebraniach szkolnych. Funkcjonariusze KMP Nowy Sącz w 2016 roku ujawnili 32 osoby
nieletnie będące pod wpływem alkoholu. Wobec wszystkich nieletnich wystąpiono do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu III Wydział Rodzinny i Nieletnich z uwagi na zachowanie świadczące
o demoralizacji, jak również Wydział Kryminalny prowadził czynności sprawdzające pod kątem rozpijania małoletnich i udzielania alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.

Narkomania - podejmowane inicjatywy.
W 2016 r. odbywały się spotkania z uczniami w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, jak również innych placówkach oświatowych i osiedlowych, gdzie poruszana była
kwestia odurzania się narkotykami i innymi środkami psychoaktywnymi przez dzieci i młodzież jako zachowania świadczącego o demoralizacji. Omawiano również kwestie problematyki
narkotykowej oraz dopalaczy w trakcie spotkań z dyrekcją szkół, gronem pedagogicznym oraz rodzicami na zebraniach w szkołach. W okresie wakacyjnym 2016 roku prowadzono również
profilaktykę w zakresie środków zastępczych oraz dopalaczy wśród przewodników grup turystycznych i opiekunów kolonii i półkolonii organizowanych na podległym terenie, jak również dzieci
i młodzieży wypoczywających na Sądecczyźnie. W 2016 roku realizowano także działania Mak-Konopie.

Bezpieczny Senior - przedsięwzięcia profilaktyczne:
W ramach realizacji działań Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu w zakresie bezpieczeństwa seniorów w 2016 roku podjęła następujące działania. Przez cały rok sądeccy policjanci
przeprowadzali systematycznie spotkania z osobami starszymi: m.in. w Domach Pomocy Społecznej, Klubach Seniora, Uniwersytetach Trzeciego Wieku, Klubach Emerytów i Rencistów,
Ośrodkach Wczasowych. Tematy spotkań obejmowały unikanie zagrożeń związanych z wszelkiego rodzaju oszustwami, kradzieżami tożsamości. Ponadto Zespół ds. Prewencji Kryminalnej
Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji wspólnie z Zespołem ds. Komunikacji Społecznej KMP w Nowym Sączu w 2016 r. prowadził aktywną kampanię medialną w obszarze bezpieczeństwa
seniorów. Na bieżąco do lokalnych mediów przekazywane były informacje na temat sposobów działania sprawców oszustw na tzw. „wnuczka” – Udzielane były porady prewencyjne jak nie stać
się ofiarą oszustów. Informacje te przekazywane były w formie komunikatów prasowych oraz audycji radiowych. Ponadto na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu
http://nowy-sacz.policja.gov.pl zamieszczone były artykuły ostrzegające m.in. Uwaga na oszustów – Policja apeluje o ostrożność”– zawierające porady prewencyjne i informacje o sposobach
i metodach działania oszustów wyłudzających pieniądze od osób starszych. Dodatkowo policjantki Zespołu ds. Prewencji Kryminalnych Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji przygotowały
ulotki informacyjno-ostrzegawcze skierowane do osób starszych, które zawierały najistotniejsze informacje dot. działania oszustów metodą na "wnuczka" i "policjanta". Ulotki te były
rozprowadzane przez dzielnicowych w czasie obchodu rejonu służbowego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Jednocześnie nadmieniam, że 10 stycznia 2016 r.
podczas trwania finału WOŚP w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu zorganizowany został punkt informacyjny dla osób starszych. Policjanci udzielali porad prewencyjnych związanych
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z wszelkiego rodzaju oszustwami min. na tzw. „wnuczka”, „krewnego”, „policjanta” itp. Każda osoba mogła indywidualnie porozmawiać z policjantem w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym
Sączu przy ul. Grottgera 50. Funkcjonariusze dostępni byli również pod służbowymi numerami telefonów policjantów dyżurujących Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii
Wydziału Prewencji KMP w Nowym Sączu. Informacja ta została rozpropagowana w lokalnych mediach jak również umieszczona na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji
w Nowym Sączu. Ponadto po raz czwarty sądecka Policja wspólnie z Caritas Diecezji Tarnowskiej podjęła działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym skierowanych głownie do osób
starszych. Caritas Diecezji tarnowskiej wsparł nasze dotychczasowe działania przekazując w tym roku 2 tyś. elementów odblaskowych. W trakcie działań sądeccy policjanci rozdawali
odblaskowe opaski niechronionym uczestnikom ruchu drogowego na terenie miasta i powiatu szczególnie w godzinach wieczorowo nocnych, po nabożeństwach w rejonach kościołów.

Wiosenne i Jesienne Dni Otwarte KMP w Nowym Sączu.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, w związku z dużym zainteresowaniem ofertą KMP w Nowym Sączu pod nazwą „Dni Otwarte KMP w Nowym Sączu”, w/w przedsięwzięcie
realizowane było w 2016 roku w ostatnią środę października pn. „Jesienne Dni Otwarte KMP w Nowym Sączu” w którym udział wzięło 198 dzieci i młodzieży oraz drugą środa maja pn.
„Wiosenne Dni Otwarte KMP w Nowym Sączu”, w którym udział wzięło 140 dzieci przedszkolnych oraz uczniowie szkoły licealnej SPLOT w Nowym Sączu. W trakcie wizyty dzieci i młodzież
zwiedzały siedzibę KMP w Nowym Sączu przy ul. Grottgera 50 (strzelnica, stanowisko kierowania, pomieszczenie do sygnalityki, garaże – prezentacja radiowozów, motocykli) oraz uczestniczyły
w zajęciach edukacyjnych na temat bezpiecznych zachowań oraz roli i zadań Policji. Na zakończenie spotkań odbyły się konkursy, a każdy uczestnik otrzymał drobny upominek oraz pamiątkowy
dyplom.

„Ogólnopolski Głos Profilaktyki”.
Funkcjonariusze
Wydziału
Prewencji
Komendy
Miejskiej
Policji
w
Nowym Sączu wspólnie
z
przedstawicielami: Urzędu Miasta
Nowego
Sącza, Zespołu Szkół
w Paszynie, Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowym Sączu oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmcu podczas organizowanych przez w/w instytucje pikników
z okazji Dnia Dziecka uczestniczyli w zorganizowanych apelach podczas, których odbył się Zryw Wolnych Serc z udziałem ok. 960 osób.

Cyberzagrożenia:
„Zagrożenia w sieci – profilaktyka, reagowanie”
Realizacja od listopada 2012 projektu „Zagrożenia w sieci – profilaktyka, reagowanie” w szkołach na terenie miasta Nowego Sącza. Projekt wdrożono we wszystkich Szkołach Podstawowych na
terenie Miasta Nowy Sącz.

„Bezpieczni w Cyberprzestrzeni”
Wiosną 2016 roku Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu wraz z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Policji Region Nowy Sącz przeprowadził wspólną akcję „BEZPIECZNI
W CYBERPRZESTRZENI”, w którym udział wzięła jedna szkoła Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 2 im. Orląt Lwowskich w Nowym Sączu. Akcja mała na celu uwrażliwienie młodzieży
gimnazjalnej na zagrożenia jakie mogą napotkać w internecie oraz konsekwencje prawne wynikające z cyberprzestępczości. W spotkaniach udział wzięli uczniowie gimnazjum i ich rodzice. Na
zakończenie w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu odbyła się debata społeczna podsumowywująca powyższe zagadnienie. W debacie udział również wzięli zaproszeni Policjanci ze
Słowacji, którzy byli prelegentami, jak również przedstawiciele dyrektorzy, pedagodzy i uczniowie szkoły.

Dzień Bezpiecznego Internetu
W lutym 2016 roku kilka sądeckich szkół wzięło udział w "Dniu Bezpiecznego Internetu", który ukierunkowany jest na inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dla
dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W szkołach, które organizowały taki dzień, został przeprowadzony konkurs wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z internetu. Uczniowie
wykonali również przedstawienia obejmujące temat zagrożeń w sieci oraz wykonali gazetki w szkole przedstawiające bezpieczne korzystanie z internetu. (Szkoły, które wzięły udział w DBI:
SZ.P nr 7 w Nowym Sączu, SZ.P nr 20 w Nowym Sączu).
7/ ZINTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
Na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa realizowany jest od roku 2005. Od 2005 roku do 31 grudnia 2016 roku do Projektu
Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa przystąpiło łącznie 36 placówek oświatowych oraz 1 uczelnia wyższa (PWSZ w Nowym Sączu). Z w/w placówek 1 placówka posiada tytuł LIDERA
Szkoły Promującej Bezpieczeństwo, 33 posiadają Certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo, a 2 placówki w 2016 roku przystąpiły do projektu.
Koordynator projektu z ramienia KMP w Nowym Sączu, w celu ograniczenia zjawiska przemocy oraz innych zjawisk patologicznych na terenie placówek oświatowych uczestniczących w projekcie
realizuje systematyczne:
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- spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą na temat bezpiecznych zachowań oraz odpowiedzialności prawnej osób nieletnich - 68,
- spotkania z pedagogami, nauczycielami, dyrekcjami szkół – 61,
- szkolenia Rad Pedagogicznych w zakresie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia demoralizacją i przestępczością dzieci i młodzieży - 2
- spotkania z rodzicami w zakresie odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz współpracy ze szkołą w zakresie unikania zagrożeń - 2
Tabela II – 8.2.2. Placówki oświatowe uczestniczące w projekcie ZPB na terenie miasta Nowego Sącza

NOWY
SĄCZ

Szkoły
Podstawowe

Gimnazja

3

3

ZESPÓŁ SZKÓŁ:
Gimnazjum
i Szkoła
Podstawowa

1

ZESPÓŁ
SZKÓŁ:
Gimnazj
um
i Szkoła
Ponadgi
mnazjaln
a

1

Szkoła
Ponadgimn
azjalna

Uczelnia
Wyższa

RAZEM

5

1

13 szkół
oraz
1 uczelnia wyższa

8/ TURNIEJE I AKCJE PROFILAKTYCZNE, UKIERUNKOWANE NA BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM:


Bezpieczna Droga do szkoły - ogólnopolska akcja trwająca w miesiącu wrześniu, mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w wieku szkolnym, które codziennie uczęszczają
do szkół. Przeprowadzane w tym czasie pogadanki w szkołach z dziećmi, gronem pedagogicznym i rodzicami mają uświadomić na jakie zagrożenia narażeni są niechronieni uczestnicy
ruchu drogowego. Policjanci przedstawiają prawidłowy sposób zachowania się na drodze jak i wskazują opiekunom kierunki edukacji dzieci w odniesieniu do przepisów i zasad ruchu
drogowego.



Odblaskowa Szkoła - ogólnowojewódzka akcja prowadzona była we wrześniu i październiku 2016r. w formie konkursu. Skierowana była do szkół podstawowych i miała na celu
wyposażenie dzieci w elementy odblaskowe oraz wpojenie najmłodszym uczestnikom ruchu i ich opiekunom, że widoczność na drodze jest głównym elementem decydującym
o bezpieczeństwie niechronionych uczestników ruchu drogowego.



Egzaminy na karty rowerowe - Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego w 2016 roku brali udział w organizowanych przez szkoły podstawowe egzaminach na karty rowerowe. Tego typu
działania mają na celu właściwe przygotowanie dzieci do bezpiecznego korzystania z dróg jako pełnoprawnych uczestników ruchu drogowego, którzy uzyskują uprawnienia do kierowania
rowerem. Obecność policjanta podczas egzaminu podnosi jego rangę oraz motywująco wpływa na przygotowujące się do uzyskania uprawnień dzieci.



Trzeźwa Małopolska No promil-no problem - Kampania Społeczna No Promil No Problem jest realizowana przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta Solny Gwarek przy patronacie
Marszałka Województwa Małopolskiego, Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Głównym celem akcji
jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych za kierownicą oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców.



Szybcy na Torze Bezpieczni na Drodze III edycja - KMP w Nowym Sączu w 2015 roku została partnerem przedmiotowego projektu. Celem projektu jest „nagradzanie” młodych
kierowców (16-24 lata) posiadających prawo jazdy za bezpieczną jazdę po drogach publicznych. Warunkiem koniecznym „nagrodzenia” jest brak punktów karnych za naruszenia przepisów
ruchu drogowego. W dniu 24 maja 2016 roku w ramach projektu odbył się w Nowym Sączu na terenie Zespołu Szkół Samochodowych, Staż Bezpiecznej Jazdy, w którym uczestniczyli
policjanci WR, którzy propagowali zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.



PRO DRIVER 25+ II edycja - KMP w Nowym Sączu w 2015 roku została partnerem przedmiotowego projektu. Celem projektu jest „nagradzanie” kierowców w wieku 25+ posiadających
prawo jazdy za bezpieczną jazdę po drogach publicznych. Adresatami Projektu jest 1000 kierowców w wieku powyżej 25 lat z Małopolski, z czego 300 przejdzie kilkugodzinne Kursy Pro
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Driver.


„Maxxxymalnie widoczni” - akcję przeprowadzono wspólnie z radiem RMF MAXXX w dniu 30 listopada 2016 roku na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu na
terenie miasta Nowego Sącza. Miała ona na celu przede wszystkim zwrócenie uwagi na konieczność używania elementów odblaskowych, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. W czasie
akcji każdy pieszy otrzymał element odblaskowy, a policjanci przypominali wszystkim, zarówno dzieciom jak i dorosłym, podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z drogi.
Tłumaczyli dlaczego odblask sprawia, że stajemy się widoczni i zarazem bezpieczni na drodze. Podkreślali także, że warto dla własnego bezpieczeństwa zawsze mieć przy sobie odblask,
nawet tam gdzie nie jest to obowiązkowe! Akcje przeprowadzono w miejscach często uczęszczanych przez pieszych, szczególnie mało oświetlonych i tam gdzie nie ma chodników. Ponadto
z uwagi na to, że w poprzedzającym okresie czasu, w regionie doszło do kilku potrąceń na przejściach dla pieszych, działania zostały przeprowadzone również w rejonach przejść dla
pieszych.



Bezpiecznie Przejdź Przez Święta – w związku z występującym w okresie jesienno-zimowych zagrożeniem dla pieszych uczestników ruchu drogowego, szczególnie w okresach ich
wzmożonego udziału w ruchu drogowym, a takim niewątpliwie jest okres przedświąteczny, Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu wraz z Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego
i Krajowym Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w dniach 21-23.12.2016 roku na terenie miasta Nowego Sącza przeprowadziła akcję pn. „Bezpiecznie Przejdź przez Święta”, która
miała na celu przypomnienie uczestnikom ruchu zasad przejeżdżania i przechodzenia przez przejścia dla pieszych. W ramach prowadzonej akcji Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego
KMP w Nowym Sączu wraz przedstawicielami MORD i KCBRD objęli nadzorem przejścia dla pieszych na ulicach miasta Nowego Sącza. Policjanci zwracali uwagę na zachowanie kierujących
i pieszych na przejściach dla pieszych (szczególnie te, które są najczęstszą przyczyną zdarzeń z udziałem pieszych). Ten kto stosował się do zasad i przepisów ruchu drogowego otrzymał
upominek.



Spotkania i pogadanki - Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego w 2016 roku brali udział spotkaniach, pogadankach i festynach organizowanych przez KMP w Nowym Sączu (dni otwarte),
placówki oświatowe, zarządy osiedli, gminy, stowarzyszenia itp. Podczas spotkań propagowane są zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przybliżana jest dzieciom praca
policjanta ruchu drogowego. W 2016 roku policjanci WRD wzięli udział w 112 takich spotkaniach.

Ponadto w 2016 r. także Dzielnicowi KMP w Nowym Sączu odbyli ogółem 598 spotkań z przedstawicielami społeczeństwa, natomiast z przedstawicielami samorządu lokalnego 145.
Łącznie Dzielnicowi z KMP w Nowym Sączu odbyli 743 spotkań.
Funkcjonariusze w trakcie w/w spotkań między innymi:
- zbierali informacje na temat zagrożeń i oczekiwań społecznych w celu poprawy bezpieczeństwa,
- informowali mieszkańców o występujących zagrożeniach i udzielali instrukcji o sposobach zabezpieczania się, zachowania się w określonych sytuacjach oraz organizowania się w celu poprawy
bezpieczeństwa,
- inspirowali do działań i przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym i prewencyjnym,
- uczestniczyli w przedsięwzięciach mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Nowego Sącza.
Jednostka realizująca

Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu

Termin realizacji

Mierniki realizacji zadania

Przeprowadzanie spotkań w szkołach na przestrzeni całego roku
zgodnie z zapotrzebowaniem ze strony szkół. W miarę możliwości dążyć
do objęcia spotkaniami wszystkie typy szkół z terenu miasta Nowego
Sącza. Realizowanie wyżej opisanych działań profilaktycznych
systematycznie przez cały rok.

Wartości mierników

2016 rok
Spotkania w szkołach odbywały się na przestrzeni całego
roku szkolnego i wynikały z zapotrzebowania ze strony
placówek oświatowych. Spotkaniami objęte były
wszystkie typy szkół z terenu miasta Nowego Sącza.
W 2016 roku Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
realizowała wyżej opisane działania profilaktyczne
skierowane do dzieci i młodzieży, dorosłych i prowadziła
je systematycznie przez cały rok.
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9/ Realizacja programu prewencyjno-profilaktycznego celem ograniczenia przestępczości oraz upowszechniania właściwych zachowań wobec zagrożenia poprzez realizację działań w zakresie:
- bezpieczna szkoła – poprzez edukowanie bezpiecznych zachowań dzieci i młodzieży,
- bezpieczny dom,
- bezpieczne osiedle.
Jednostka realizująca
Mierniki realizacji zadania

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu

Termin realizacji

9.1/ Udział w ćwiczeniach ewakuacyjnych w szkołach, instytucjach,
zakładach
9.2/ Pokazy sprzętu przeciwpożarowego
9.3/ „Otwarte strażnice”
9.4/ Wykłady edukacyjne w Sali „OGNIK”
9.5/ Prelekcje przeciwpożarowe w szkołach
9.6/ Uświadamianie społeczeństwa poprzez własną stronę internetową
oraz lokalne media w ramach akcji „Nie dla Czadu”, Czad i ogień obudź
czujność”, „Nie dla wypalania traw”

2016 rok
9.1/ 7 szkół, 2 instytucje – 1400 osób

Wartość w 2016 r.

9.2/ 20 pokazów w których uczestniczyło – 2500 osób
9.3/ 7 wycieczek – 150 osób
9.4/ 65 wycieczek – 1630 osób
9.5/ 4 prelekcje – 500 osób
9.6/ 630 informacji zamieszczonych na stronie
internetowej

10/
Edukacja społeczna
Szkolenia pracownicze
Zakup i wymiana taboru oraz ratowniczego sprzętu medycznego
Jednostka realizująca
Mierniki realizacji zadania

SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu
10.1/ Edukacja społeczna – program Sądecki Ratownik

Termin realizacji
Wartości mierników

10.2/ Szkolenia pracownicze
10.3/ Zakup ambulansów (z zestawem transportowym)
10.4/ Zakup ratowniczego sprzętu medycznego

2016 rok
10.1/ Grupy docelowe programu to szkoły, przedszkola, imprezy
masowe, kwotowo: 9 917,74 zł
10.2/ 85 osób, kwotowo: 193 200,00 zł
10.3/ 2 sztuki, kwotowo: 786 080,70 zł
10.4/ 2 kpl. Wyposażenia medycznego, kwotowo: 388 503,65 zł

11/ Interwencje i kontrole z zakresu ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.
Przeprowadzono prelekcje w szkołach i przedszkolach, mające na celu dostarczenie informacji na temat:
- bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
- ostrożności przy kontaktach z osobami obcymi,
- zagrożeń sezonowych,
- obowiązków wobec zwierząt i odpowiedzialności za nie,
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- zagrożeń podczas kontaktu z rośliną „barszcz Sosnowskiego”
- spalania odpadów w domowych paleniskach.
Jednostka realizująca

Komenda Straży Miejskiej w Nowym Sączu

Termin realizacji

2016 rok

Mierniki realizacji zadania

11.1/ Ilość podjętych interwencji.

Wartości mierników

11.1/ 8104

11.2/ Ilość przeprowadzonych kontroli.

11.2/ 2146

11.3/ Ilość prelekcji w przedszkolach.

11.3/ 5 grup przedszkolnych

11.4/ Ilość prelekcji w szkołach.

11.4/ 25 klas szkolnych

12/
„Bezpieczna Szkoła”- w ramach programu prewencyjno -profilaktycznego w aspekcie działań profilaktycznych z obszaru handlu ludźmi spotkania z młodzieżą I LO w Nowym Sączu.
„Bezpieczne osiedle” – zabezpieczenie regionów miasta w związku z organizowaniem imprez masowych
Jednostka realizująca
Mierniki realizacji zadania

PSG Tarnów
12.1/ Prelekcje
12.2/ Zabezpieczenie imprez masowych

Termin realizacji
Wartości mierników

2016 rok
12.1/ Ilość prelekcji- 2
12.2/ Ilość zabezpieczeń- 5

13/ Działania podjęte w ramach realizacji zadania
Pomoc bezdomnym
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu zawiera corocznie umowy z Nowosądeckim Towarzystwem Pomocy im. św. Albertem o świadczeniach usług noclegowych
i wyżywieniowych bezdomnym. W 2016r. pokryto koszt pobytu 27 bezdomnym.
Pomoc osobom puszczającym zakłady karne i ich rodzinom
- Porozumienie o współpracy zawarte pomiędzy Stowarzyszeniem SursumCorda a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu. Stowarzyszenie SursumCorda w efekcie
współpracy z Sądem Okręgowym w Nowym Sączu oraz Zakładem Karnym w Nowym Sączu w ramach prowadzonej działalności statutowej, powołało oraz prowadzi w swoich strukturach
jednostkę organizacyjną bez osobowości prawnej, w postaci „Centrum Pomocy Osobom Opuszczającym Zakłady Karne i ich Rodzinom”. Stowarzyszenie w ramach Centrum Pomocy
zobowiązuje się do prowadzenia działalności resocjalizacyjnej i readaptacji społecznej na rzecz osób opuszczających zakłady karne, areszty śledcze i ich rodzin. Sursum Corda zapewnia
pomieszczenia wraz z koniecznym wyposażeniem i infrastrukturą gdzie odbywają się spotkania z pracownikiem socjalnym MOPS. Współpraca pracownika Stowarzyszenia SursumCorda
z pracownikiem socjalnym MOPS.
W ramach Centrum Pomocy Postpenitencjarnej w Nowym Sączu udzielana jest bezpłatna pomoc w postaci konsultacji i poradnictwa specjalistycznego. Do dyspozycji klientów Centrum pozostają
specjaliści: prawnik, doradca zawodowy, kurator rodzinny i dla dorosłych, wychowawca ds. pomocy postpenitencjarnej, specjalista pracy socjalnej (na podstawie porozumienia z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu). Centrum Pomocy Postpenitencjarnej działa przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu. Z Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej finansowane było poradnictwo prawne i zawodowe. Pozostali specjaliści doradzają klientom nieodpłatnie i bez odrębnego wynagrodzenia w ramach
wolontariatu bądź swoich podstawowych obowiązków zawodowych.
Reintegracja zawodowa i społeczna osób zwalnianych z zakładów karnych realizowana w Centrum Pomocy Postpenitencjarnej w Nowym Sączu to głównie pomoc w wypełnianiu dokumentacji,
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pomoc w zakwaterowaniu w ośrodkach/centrach integracji dla byłych więźniów w całym kraju, wykonanie zdjęć od dowodów osobistych, informowanie o zasadach udzielania, zakresie i najbliższych
miejscach świadczenia pomocy postpenitencjarnej oraz kierowanie do tych ośrodków.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w ramach projektu konkursowego „Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza”
(realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja,
Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) w roku 2016, w ramach wkładu własnego realizował
wsparcie dla 70 Uczestników projektu w postaci przyznania zasiłków celowych/celowych specjalnych.
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
MOPS prowadzi Punkt Konsultacyjny dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie, świadczy pomoc psychologiczną, prawną i socjalną. Przy MOPS działa Zespół
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele instytucji i organizacji działających w obszarze pomocy
rodzinie terenie miasta (MOPS, KMP, KRPA, SOIK, OWiTR, Sąd, Oświata, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Służba
Zdrowia, TPD) .
Pomoc osobom starszym
realizowany był Program pn. „ Nowosądecki system wsparcia osób w wieku 60+ po przebytej hospitalizacji”, który zakładał utworzenie systemu wsparcia osób w wieku 60+
po przebytej hospitalizacji na terenie Miasta Nowego Sącza. W ramach realizowanego programu nawiązano współpracę partnerską pomiędzy jednostkami pomocy społecznej
i placówkami służby zdrowia (w tym szpital). Osobom starszym, które nie mogły liczyć na pomoc najbliższych członków rodziny zapewniono odpowiednie formy wsparcia w miejscu
zamieszkania m.in. usługi opiekuńcze, rehabilitację, wsparcie psychologiczne, pomoc finansową. Starano się wypracować rozwiązania, które przyczynią się do poprawy sytuacji osób starszych
w ich środowisku zamieszkania.
Organizowania Społeczności Lokalnej.
Praca tym modelem polega na budowaniu spójności społecznej, funkcji integracji i aktywizacji społecznej, oddziaływaniu na środowisko lokalne w celu poprawy jakości jego funkcjonowania.
Zgodnie z zasadą empawermentu organizator społeczności lokalnej stara się przywracać kontrolę nad własnym życiem mieszkańca, poprzez dostrzeganie i wspieranie jego mocnych stron. OSL
zaprasza do współpracy przedstawicieli sceny lokalnej oraz integruje swojego odbiorcę z systemem wsparcia dostępnym dla mieszkańców danej społeczności z wykorzystaniem potencjału tej
społeczności. (osiedla Kaduk, Kochanowskiego, Wólki)
Jednostka realizująca

Mierniki realizacji zadania i
osiągnięte wartości
mierników

MOPS, SursumCorda, Centrum Pomocy Postpenitencjarnej, Służba
Zdrowia, CIS STOPIL, Nowosądeckie Towarzystwo św. Brata Alberta,
Zakład Karny
13.1/ Zapewnienie schronienia i posiłku 27 osobom bezdomnym
13.2/ Pomoc osobom i rodzinom opuszczającym zakłady karne - 20
rodzin ( w których zamieszkuje 40 osób) zgłosiło trudności
w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego i otrzymało
pomoc finansową w tym, zasiłek stały, zasiłki celowe, zasiłki okresowe,
pomoc w formie dożywiania.
- 102 osoby otrzymało Bony żywnościowe/towarowe,
– 22 osoby otrzymało odzież
– 4 osoby otrzymały lekarstwa,
- 36 osoby otrzymały bilety komunikacji publicznej
- 140 osób objęto wsparciem,
- 74 rodziny objęto wsparciem
13.3/ W ramach jednej edycji programu FEAD wydano 8 ton żywności
z Banku Żywności.
13.4/ SursumCordaCentrum Pomocy Postpenitencjarnej udzielana jest

Termin realizacji

Wartości w 2016 r.

2016 rok

13.1/ Kwota 43 962,44 zł ze środków własnych MOPS
13.2/ Dotacja w kwocie 42 000 zł z Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej –
Ministerstwo Sprawiedliwości. Łączna kwota 29 592,00
zł, z czego 16 850,00zł to wartość wydanych
bonów żywnościowych; 10 748,40 zł - wartość
wydanych bonów towarowych; 1 515,82 zł –
wartość wydanych biletów i karnetów komunikacji
publicznej a 477,78 zł przeznaczono na zakup
leków.
13.3/ Kwota 600 zł przeznaczono na pokrycie kosztów
transportu żywności z Banku Żywności w Krakowie
13.4/ Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy
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bezpłatna pomoc w postaci konsultacji i poradnictwa specjalistycznego:
- 41 osobom udzielono bezpłatnego poradnictwa zawodowego
– 18 osobom bezpłatnego poradnictwa prawnego
13.5/ SursumCordaCentrum Pomocy Postpenitencjarnej realizacja
reintegracji zawodowej i społecznej osób zwalnianych z zakładów
karnych -106 osób korzystało ze wszystkich form pomocy dostępnych
w Centrum.
13.6/ MOPS - projekt konkursowy„ Włącz się społecznie!
Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego
Sącza” realizował wsparcie dla 70 Uczestników projektu w postaci
przyznania zasiłków celowych/celowych specjalnych.
13.7/ Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie MOPS:
- Punkt Konsultacyjny dla Osób Doświadczających Przemocy
w Rodzinie skorzystało z pomocy psychologicznej 79 osób, prawnej 87
osób i socjalnej 25 osób.
Zespół Interdyscyplinarny zostało 168 założonych Niebieskich Kart,
184 osób objętych wsparciem, 4 posiedzeń Zespołu
Interdyscyplinarnego, 458 posiedzeń Grup Roboczych. Pracownicy
socjalni objęli pracą socjalną 155 osób stosujących przemoc
w rodzinie, 76 osób z problemem alkoholowym oraz 14 osób
z problemem nadużywania środków psychotropowych, odurzających,
leków.
13.8/ Z Programu pn. „ Nowosądecki system wsparcia osób
w wieku 60+ po przebytej hospitalizacji” 2016 roku skorzystało
76 osób,
w tym:
19 osób z usług podstawowych
1 osoba z usług specjalistycznych
11 osób z rehabilitacji
9 osób z pomocy psychologa
45 osób z pomocy materialnej
13.9/ Organizowanie Społeczności Lokalnej

Postpenitencjarnej Ministerstwo Sprawiedliwości
finansowane było poradnictwo prawne i zawodowe (6480
zł - doradztwo zawodowe, 1920 zł - wynagrodzenie
prawników).
13.5/ Powyższe działania odbywają się w większości na
terenie jednostki penitencjarnej (Zakład Karny w Nowym
Sączu) i nie są finansowane z żadnych źródeł
(wykonywane społecznie przez koordynatorów oraz
współpracowników Centrum.
13.6/ Kwota 81 152,55 zł ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
w ramach wkładu własnego.
13.7/ Kwota107 705, 98 zł środki własne MOPS

13.8/ Kwota 75 000,95 zł ze środków własnych MOPS,
300 000, 00 zł dotacja Wojewody Małopolskiego

13.9/ Środki własne MOPS

14.1 / Izolowanie osób nietrzeźwych naruszających spokój i porządek publiczny.
14.2 / Zapobieganie i zwalczanie alkoholizmu, narkomanii, dopalaczy itp.
14.3 / Pomoc ofiarom przemocy i przestępstw, w tym wsparcie psychologiczne, hostel dla ofiar przemocy.
14.4 / Ograniczenie zachowań agresywnych i przestępczych.
14.5/ Pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym.
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Jednostka realizująca

Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu

Termin realizacji

2016 rok

Mierniki realizacji zadania

14.1/ Ilość osób zatrzymanych do wytrzeźwienia.

Wartości mierników

14.1/ 2 318 osób w tym: 2194 mężczyzn i 124 kobiety.

14.2 / Ilość udzielonych porad dla uzależnionych i współuzależnionych
oraz liczba kontaktów na grupie wsparcia dla osób
współuzależnionych.

14.2/ Problem uzależnienia ogółem – 641 porad
w tym:


Uzależnienie od alkoholu – 564 porady



Uzależnienie od narkotyków – 69



porad



Hazard – 1 porada



Uzależnienie od komputera – 5 porad



Uzależnienie lekowe – 2 porady

Problem współuzależnienia ogółem – 458 porad
14.3/ Ilość porad udzielonych ofiarom przemocy oraz liczba osób
którym udzielono schronienia w hostelu dla osób znajdujących się w
sytuacji ostrego kryzysu zagrażającego zdrowi i życiu
w tym ofiar przemocy.

Grupa wsparcia dla współuzależnionych – 67 kontaktów
14.3/ Ilość porad udzielonych ofiarom przemocy – 841
Ilość osób przebywających w hostelu – 50
w tym ofiar przemocy 47 osób
Grupa wsparcia dla kobiet ofiar przemocy – 52
kontakty

14.4/ Ilość udzielonych porad dla sprawców przemocy, osób
agresywnych oraz ilość osób przebywających w hostelu dla sprawców
przemocy.
14.5/ Ilość porad udzielonych osobom bezdomnym oraz osobom
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ilość osób przebywających w
noclegowni oraz liczba udzielonych im noclegów

14.4/ Ilość porad udzielonych sprawcom przemocy – 239
Hostel dla sprawców przemocy – 3 osoby
14.5/ Problem bezdomności – 260 porad
Zagrożenie wykluczeniem społecznym – 48 porad
Grupa wsparcia dla bezdomnych – 121 kontaktów
Ilość osób bezdomnych przebywających w noclegowni –
34 osoby, którym udzielono 1693 noclegi
Program Reintegracja Rodzin – realizowany na terenie
ZK w Nowym Sączu – 189 kontaktów

Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl

164

Dokument Systemu Zarządzania Jakością

Nr:

I-G3-1

Grupa procesów zarządzania strategicznego
Proces monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza 2020+
15/ Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Nowego Sącza podróżujących komunikacją miejską po terenie miasta.
Jednostka realizująca

MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu, ul. Wyspiańskiego 22, 33-310 Nowy
Sącz

Termin realizacji

2016 rok

Mierniki realizacji zadania

15.1/ Autobusy komunikacji miejskiej

Wartości mierników

15.1/ 77 pojazdów

15.2/ Kamery monitoringu znajdujące się w 11 autobusach (po 3
kamery w każdym autobusie)

15.2/ 33 kamery
15.3/ 77 zestawów radiotelefonów

15.3/ Radiotelefony zainstalowane w każdym autobusie

15.4/ Całodobowy kontakt Dyspozytora z policją, strażą
pożarną i pogotowiem ratunkowym.

15.4/ Bezpośredni kontakt kierowców autobusu z Dyspozytorem
(zgłaszanie incydentów z terenu miasta)

b. Kontynuacja budowy zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem.
1/ Wymiana syren wchodzących w skład systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców miasta Nowego Sącza z elektrycznych na elektroniczne. Zadanie związane jest z dotarciem z
emitowanym (w razie zagrożenia) sygnałem ostrzegawczym do jak największej liczby mieszkańców Miasta Nowego Sącza. System Ostrzegania i Alarmowania Miasta Nowego Sącza jest stale
rozbudowywany. Dokonano wymiany centrali głównej oraz stworzono siec teleinformatyczną pozwalającą na zdalne sterowanie syrenami elektronicznymi. Zadanie związane z utrzymaniem w
sprawności tego systemu związane jest z zapewnieniem środków finansowych na jego bieżącą konserwację. W 2016 roku dokonano zakupu oraz montażu nowej syreny alarmowej, która została
zainstalowana na obiekcie ciepłowni Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu przy ul. Barbackiego. Syrena zapewnia słyszalność w obszarach, które do czasu jej
zamontowania nie były pokryte zasięgiem fal akustycznych Systemu Ostrzegania i Alarmowania Miasta Nowego Sącza (tj. dzielnice: Wólki, Kaduk, Tłoki).
2/ Innowacyjny system łączności - wykonanie radiowego systemu łączności jako alternatywnego środka komunikacji i wymiany informacji podczas wystąpienia różnego rodzaju sytuacji
kryzysowych oraz prowadzonych działań zapobiegawczych i akcji ratowniczych na terenie Miasta Nowego Sącza w tym wykonanie sieci okablowania strukturalnego z pomieszczeniach WZK przy ul.
Rynek 21. Inwestycja realizowana II Etapowo w 2015 oraz 2016 r. Wieloletnie doświadczenia wynikające z prowadzonych działań zapobiegawczych i akcji ratowniczych, jak również ćwiczeń
systemu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony ludności Miasta Nowego Sącza wykazywały potrzebę stworzenia alternatywnego narzędzia obiegu i wymiany informacji w systemie
zarządzania kryzysowego. Łączność telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz e-mailowej, na której opierała się komunikacja w przypadku prowadzonych działań zapobiegawczych
i akcjach ratowniczych, nie gwarantowała sprawności przekazywanych informacji niezbędnych do podejmowania decyzji kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa miasta. Tego typu system
scalający wszystkie służby inspekcje i straże odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców miasta Nowego Sącza w jeden stabilny, bezpieczny i spójny węzeł komunikacyjny, dający gwarancję
jego funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych jest jednym z pierwszych tego typu rozwiązań w naszym kraju. Warto przy tym podkreślić, że opracowanie koncepcji oraz dokumentacji technicznej
systemu wykonane zostało przez pracownika WZK bez udziału firm zewnętrznych co w dużej mierze przyczyniło się do zmniejszenia kosztów tego zadania. UWAGA: Inwestycja otrzymała
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 174 097,52 zł co stanowi 80 % kosztów kwalifikowanych całego projektu co zostanie uwzględnione
w kolejnych częściach monitorowania realizacji Karty Programu Kluczowego nr 8.
Jednostka realizująca

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w Urzędzie
Miasta Nowego Sącza

Termin realizacji

2016 rok

Mierniki realizacji zadania

1/ Zakup oraz montaż nowej syreny alarmowej

Wartości mierników

1/ Nowa syrena alarmowa

2/ Realizacja II Etapu inwestycji dotyczącej wykonania radiowego
systemu
łączności
jako
alternatywnego
środka
komunikacji

2/ Stworzenie dla służb inspekcji i straży z terenu Miasta
Nowego Sącza prowadzących działania zapobiegawcze i
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i wymiany informacji podczas wystąpienia różnego rodzaju sytuacji
kryzysowych oraz prowadzonych działań zapobiegawczych i akcji
ratowniczych na terenie Miasta Nowego Sącza

akcje
ratownicze
w
sytuacjach
kryzysowych
alternatywnego, stabilnego, bezpiecznego i spójnego,
środka komunikacji i wymiany informacji.

c. Ciągłe monitorowanie stanu wałów przeciwpowodziowych oraz urządzeń hydrotechnicznych, służących zabezpieczeniu i ochronie przeciwpowodziowej.
Okresowy przegląd obwałowania i urządzeń hydrotechnicznych rzeki Dunajec na terenie miasta Nowego Sącza (2 x w roku).Dokonanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych oraz
urządzeń hydrotechnicznych daje gwarancję ze urządzenia te będą właściwie utrzymywane a w sytuacji realnego zagrożenia będą spełniać właściwą funkcję ochrony przeciwpowodziowej Miasta
Nowego Sącza.
Jednostka realizująca








Mierniki realizacji zadania

MAŁOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
W KRAKOWIE. INSPEKTORAT REJONOWY W NOWYM SĄCZU,
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA URZĘDU MIASTA NOWEGO
SĄCZA
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY
LUDNOŚCI URZĘDU MIASTA NOWEGO SĄCZA
STRAŻ MIEJSKA W NOWYM SĄCZU
PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA W NOWYM SĄCZU
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE,
ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W NOWYM SĄCZU

Monitorowanie

Termin realizacji

2016 rok

Wartość miernika

2 – krotnie (wiosenny i jesienny przegląd)

d. Prowadzenie działań organizacyjnych i technicznych, zwiększających bezpieczeństwo mieszkańców oraz infrastruktury technicznej na wypadek różnych
zagrożeń.
1/ Wykonanie nowych odcinków sieci ciepłowniczej oraz węzłów cieplnych i przyłączenie nowych Odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej
Jednostka realizująca

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Termin realizacji

2016 rok

Mierniki realizacji zadania

Ilość podłączonej nowej mocy zamówionej w MW

Wartość w 2016 r.

1,027 MW

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Nowego Sącza

Termin realizacji

2016 rok

2/ KONTROLE
Jednostka realizująca
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Mierniki realizacji zadania

2/ Kontrole w zakresie:

Wartość w 2016 r.

2/

-

wbudowanych materiałów budowlanych

-

144

-

utrzymania obiektów (budynki, mosty, drogi, piony gazowe,
place zabaw)

-

168

-

utrzymania obiektów przeznaczonych na letni i zimowy
wypoczynek dzieci i młodzieży

19

-

-

0 (w 2016 nie wystąpiły nadmierne opady śniegu)

-

obiektów wielkopowierzchniowych (usuwanie nadmiaru śniegu
na dachach po obfitych opadach)

-

124

-

stanu technicznego elementów elewacji

3/ Działalność Sądeckich Wodociągów Sp. z o.o.:


Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w dzielnicy Helena w Nowym Sączu – projekt realizowany w latach 2015-2016



Budowa sieci wodociągowej na os. Zawada w rejonie ulic Sportowej, B. Komorowskiego, bocznej ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu



Wymiana sieci wodociągowej w ulicy Kolejowej w Nowym Sączu



Rozbudowa sieci wodociągowej na os. Mała Poręba w Nowym Sączu ul. Podbielowska



Modernizacja sieci ul. Lwowska os. Gołąbkowice w Nowym Sączu



Remont hydroforni „Millenium”, „Zabełecka I”, „Zabełecka II”, „Zdrojowa II”, „Zdrojowa III”, „Barskie” w Nowym Sączu



Rozbudowa sieci i urządzeń wodociągowych ul. Wincentego Pola w Nowym Sączu



Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Zagranicznik w Nowym Sączu

Jednostka realizująca
Mierniki realizacji zadania

Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.
3.1/ Zwiększenie dostępności do sieci wodociągowej, umożliwienie
podłączenia mieszkańców do sieci wodociągowej
3.2/ Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez budowę
hydrantów
3.3/Poprawa stabilności ciśnienia i zmniejszenie awaryjności sieci
wodociągowej poprzez modernizację sieci i remonty hydroforni.

Termin realizacji

2016 rok

Wartości mierników

3.1/ Zwiększenie dostępności wody dla ok. 2,5 tys.
mieszkańców
3.2/ Budowa 80 hydrantów
3.3/ Zwiększenie stabilności ciśnienia w wodociągach,
zmniejszenie awaryjności sieci

Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl

167

Dokument Systemu Zarządzania Jakością

Nr:

I-G3-1

Grupa procesów zarządzania strategicznego
Proces monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza 2020+

Wydatki na realizację Programu Kluczowego nr 8 w 2016 r.:
a. Realizacja programów prewencyjno-profilaktycznych, służących ograniczaniu przestępczości, upowszechnianiu właściwych zachowań wobec zagrożeń i
przeciwdziałaniu patologiom.
Źródła finansowania

LP.

JEDNOSTKA
REALIZUJĄCA ZADANIE

1

Wydział Zarządzania
Kryzysowego i Ochrony
ludności UM Nowego Sącza

2

Komenda Miejska Policji
w Nowym Sączu

3
4

Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
w Nowym Sączu
SPZOZ Sądeckie Pogotowie
Ratunkowe

5

Komenda Straży Miejskiej
w Nowym Sączu

6

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Nowym Sączu
SUMA

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADANIA
2 424,00 zł - ulotki, 2 460,00 zł tablice
alarmowe, 3 536,00 zł środków własnych
oraz 3 500,00 zł środków zewnętrznych na
konkurs "Pomyśl o bezpieczeństwie",
5089,50 zł dotacji celowej na ćwiczenia
CHMURA - 2016
Bezpieczne Ferie: 4 000 zł, Bezpieczne
Wakacje:
4
000
zł,
Profilaktyka
przeciwdziałania alkoholizmowi: 2 000 zł,
dodatkowe patrole policyjne 50 000 zł
Budowa i uruchomienie Sali edukacyjnej
„OGNIK” – 50 000 zł, Koszty pozostałych
działań prewencyjnych to około 25 000 zł
1 376 702,12 zł
zakupiono
elementy
odblaskowe
wykorzystywane podczas prelekcji na
kwotę 999,12 zł
658 821,95 zł
1 679 009,22 zł

Budżet miasta

Środki
zewnętrzne
zagraniczne
(UE, EOG,
itp.)

Środki zewnętrzne
krajowe

8 420,00 zł

Inne

8 589,50 zł

60 000,00 zł

20 000,00 zł

55 000,00 zł

453 640,00 zł

413 538,65 zł

999,12 zł
226 669,40 zł

81 152,55 zł

350 400,00 zł

600,00 zł

296 088,52 zł

81 152,55 zł

824 040,00 zł

477 728,15 zł

b. Kontynuacja budowy zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem.
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Źródła finansowania

LP.

1

JEDNOSTKA
REALIZUJĄCA ZADANIE
Wydział Zarządzania
Kryzysowego i Ochrony
ludności UM Nowego Sącza
SUMA

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADANIA

Budżet miasta

19 926 zł na syrenę alarmową, 48 288,50
zł na system łączności radiowej

68 214,50 zł

68 214,50 zł

68 214,50 zł

Środki
zewnętrzne
zagraniczne
(UE, EOG,
itp.)

Środki zewnętrzne
krajowe

Inne

c. Ciągłe monitorowanie stanu wałów przeciwpowodziowych oraz urządzeń hydrotechnicznych służących zabezpieczeniu i ochronie przeciwpowodziowej.
nie przeznaczono żadnych środków finansowych na realizację tego zadania
d. Prowadzenie działań organizacyjnych i technicznych, zwiększających bezpieczeństwo mieszkańców oraz infrastruktury technicznej na wypadek różnych
zagrożeń.
Źródła finansowania

LP.

1

2
3

JEDNOSTKA
REALIZUJĄCA ZADANIE
Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp.
z o.o.
Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego dla
Miasta Nowego Sącza
Sądeckie Wodociągi Sp.
z o.o.
SUMA

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADANIA

Budżet miasta

Środki
zewnętrzne
zagraniczne
(UE, EOG,
itp.)

Środki zewnętrzne
krajowe

Inne

901 201,32 zł

901 201,32 zł

130 890 zł (inne dotacje celowe
otrzymane z budżetu na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej)

130 890,00 zł

6 959 289,83 zł

6 959 289,83 zł

7 991 381,15 zł

7 991 381,15 zł
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SUMA POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (ZŁ)
KARTY PROGRAMU KLUCZOWEGO NR 8 STRATEGII 2020+

364 303,02 zł

81 152,55 zł

824 040,00 zł

8 469 109,30 zł

9 738 604,87
zł
Cel strategiczny Karty Programu Kluczowego nr 8 – Nowy Sącz miastem bezpiecznym jest ciągle realizowany, o czym
świadczy szczegółowe przedstawienie działań i zadań podmiotów realizujących Program za 2016 rok.

WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU KLUCZOWEGO NR 8 OGÓŁEM:

Inne działania, kluczowe wskaźniki, opis, komentarz
dający pełniejszy obraz aktywności w zakresie realizacji
celu strategicznego:

W celu opracowania sprawozdania dotyczącego monitoringu realizacji Strategii Miasta Nowego Sącza 2020+ ze
szczególnym uwzględnieniem Karty Programu Kluczowego nr 8 – Nowy Sącz miastem bezpiecznym za 2016 rok,
zwrócono się w formie pisemnej do podmiotów współpracujących przy realizacji Programu z prośbą o podsumowanie
swoich działań i zadań za 2016 rok w aspekcie bezpieczeństwa. Jednostki zaangażowane w realizację Programu dały
rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi zwrotne, co umożliwiło szczegółowo podsumować aspekty realizacji Karty nr 8.
Podmiotami współpracującymi przy realizacji Programu, w pełni zaangażowanymi w kwestie bezpieczeństwa byli:
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM Nowego Sącza, Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu,
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe, Komenda
Straży Miejskiej w Nowym Sączu, Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu, Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Nowym Sączu, Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp.
z o.o., Wydział Ochrony Środowiska UM Nowego Sącza, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Nowego Sącza, Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.
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PROGRAM KLUCZOWY NR 9

NOWY SĄCZ MIASTEM PRZYJAZNYM DLA ŚRODOWISKA – program ochrony środowiska

CEL GŁÓWNY

Ukształtowanie ładu przestrzennego i rozwój infrastruktury technicznej, służącej ochronie środowiska
naturalnego.

Jednostka wiodąca

Wydział Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Koordynator programu

Marta Wieciech-Kumięga

II-9.1. Wskaźniki monitoringu realizacji Strategii

Wskaźniki monitoringu realizacji Strategii

Źródło

Wartość
wskaźników
w 2016 r.

Odpady komunalne zebrane selektywnie z odpadów komunalnych ogółem
(%).

Wydział Gospodarki Komunalnej
w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

20,09 %

Wydział Gospodarki Komunalnej
w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

99,99 %

Wydział Ochrony Środowiska
w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

6

MPK Sp. z o.o.

25,6%

Liczba osób korzystających z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
w stosunku do wszystkich mieszkańców (%).

Sądeckie Wodociągi sp. z o.o.

wod -85,44 %
kan- 89,1%

Odsetek ludności korzystającej z kanalizacji sieciowej i wodociągów
sieciowych (% ogółu mieszkańców).

Sądeckie Wodociągi sp. z o.o.

wod -85,44 %
kan- 89,1%

Ilość odpadów komunalnych odzyskanych i przekazanych do recyklingu w
stosunku do ilości odpadów ogółem (%).
Wskazania dotyczące poziomu zanieczyszczenia powietrza.
Liczba autobusów ekologicznych w stosunku do całego taboru (%).
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II-9.2. Zadania i działania realizowane w ramach Programu Kluczowego nr 9 w 2016 r.
a. Wdrożenie kompleksowego programu ograniczenia niskiej emisji we współpracy z innymi gminami Kotliny Sądeckiej.










Realizacja programu poprawy jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – I etap w ramach programu priorytetowego "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost
efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA".
Porozumienie współpracy zawarte w dniu 25.02.2016 r., w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz a Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią
Polskiej Akademii Nauk w zakresie wprowadzenia programu DRATEWKA.
Porozumienie współpracy zawarte w dniu 02.03.2016 r. pomiędzy Miastem Nowy Sącz a Politechniką Warszawską oraz Akademią Morską w Gdyni.
Sądeckie porozumienie miast i gmin „Kotlina Sądecka w zdrowej atmosferze” zawarte w dniu 02.03.2016 r., w Nowym Sączu.
Deklaracja współpracy zawarta w dniu 04.10.2016 r. w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz, Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna, Powiatem
Nowosądeckim a Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu i Polchar Sp. z o.o. dotycząca wsparcia realizacji przedsięwzięcia pn. ,,EKSPERYMENT SĄDECKI 2”
polegającego na opracowaniu i wdrożeniu systemu dystrybucji tzw.,, Błękitnego węgla”.
Deklaracja współpracy w zakresie opracowania i wdrożenia programu pn. ,,EKSPERYMENT SĄDECKI 2’’ podjęta na spotkaniu sygnatariuszy Sądeckiego Porozumienia
Miast i Gmin ,,Kotlina Sądecka w zdrowej atmosferze” w dniu 26.10.2016 r. w Nowym Sączu. Deklarację podpisało łącznie 14 samorządów w tym wszystkie Miasta
i Gminy zrzeszone w Porozumienia Kotlina Sądecka w zdrowej atmosferze tj. Miasto Nowy Sącz, Miasto i Gmina Stary Sącz, Gminy: Chełmiec, Nawojowa, Podegrodzie,
Kamionka Wielka i Korzenna oraz Miasto Krynica-Zdrój, Miasto Rabka Zdrój, Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, Miasto i Gmina Piwniczna Zdrój, Miasto i Gmina
Szczawnica, Gmina Rytro, Gmina Łabowa, Miasto i Gmina Wolbrom.
Wystąpienie sygnatariuszy porozumienia „Kotlina Sądecka w zdrowej atmosferze” do Ministra Energii w dniu 10.05.2016 r. z postulatem podjęcia działań mających na
celu zainicjowanie prac legislacyjnych związanych ze stworzeniem regulacji prawnych w zakresie dywersyfikacji wymagań jakościowych dotyczących wprowadzonych
do obrotu paliw stałych ze względu na warunki jakościowe powietrza występujące na poszczególnych obszarach Rzeczypospolitej Polskiej.
Wystąpienie sygnatariuszy porozumienia „Kotlina Sądecka w zdrowej atmosferze” w dniu 06.07.2016 r. do Marszałka Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany
kryteriów oceny wniosków w ramach poddziałań 4.4.2 oraz 4.4.3 RPO WM w zakresie wykonania prac termomodernizacyjnych lub o zapewnienie odpowiednich
środków z przeznaczeniem na ten cel.

Jednostka realizująca

Mierniki realizacji
zadania

Wydział Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Nowego
Sącza
1/ Ilość zlikwidowanych kotłów/pieców, palenisk węglowych
w ramach programu „KAWKA”
2/ Ilość porozumień

Termin realizacji

Wartości
mierników

2016 rok
1/ 24
2/ 4 porozumienia

b. Kontynuacja zakupu nowego ekologicznego taboru autobusowego dla MPK.


Złożenie Karty Projektu dotyczącej realizacji projektu pn. „Rozbudowa niskoemisyjnego systemu transportu publicznego aglomeracji sadeckiej” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski – SPR, która została pozytywnie
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zaakceptowana.
Jednostka realizująca

MPK Spółka z o.o.

Termin realizacji

2017-2019 rok

Mierniki realizacji
zadania

Ilość autobusów spełniających normę Euro 5
i wyższą.

Wartość miernika
w 2016 r.

0

Termin realizacji

2016 rok

c. Realizacja programu modernizacji infrastruktury grzewczej - MPEC.


Modernizacja instalacji odpylania z ociepleniem emitora w kotłowni Millennium.



Rozbudowa sieci ciepłowniczych zapewniająca nowych użytkowników.

Jednostka realizująca
Mierniki realizacji
zadania

MPEC Sp. z o.o.
1/ Obniżenie dopuszczalnej wielkości emisji pyłu.

Wartość w 2016 r.

2/ Przyrost długości sieci ciepłowniczej w km.
3/ Liczba nowych odbiorców ciepła podłączonych w roku
sprawozdawczym.

1/ obniżenie o 75 % tj. z dotychczasowej dopuszczalnej
wielkości stężenia pyłu wynoszącej 400 mg/m3 przy 6%
O2 do 100 mg/m3 przy 6% O2
2/ 0,28 km
3/ 5

d. Zwiększenie efektywności miejskiego Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi.


Przygotowanie i realizacja uchwały podjętej przez Radę Miasta odnośnie zmniejszenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmującej właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkają mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny (w wysokości 7,50 zł).



Przygotowanie i realizacja uchwały podjętej przez Radę Miasta odnośnie maksymalnej stawki opłaty za odbiór odpadów segregowanych - 7,5 zł miesięcznie od jednego
mieszkańca lecz nie więcej niż 37,5 zł miesięcznie od mieszkańców zamieszkujących łącznie daną nieruchomość albo lokal mieszkalny.



Na zgłoszenie właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i którzy prowadzą selektywne zbieranie odpadów, dostarczane są nieodpłatnie pojemniki
do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.



Od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbierana jest każda ilość zebranych odpadów.



Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, otrzymują worki z napisem „Miasto Nowy Sącz”, oznakowane o rodzaju odpadów w nich gromadzonych,
przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
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Utworzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów
wysegregowanych przez mieszkańców Nowego Sącza.



Prowadzenie kampanii edukacyjnych na terenie miasta Nowego Sącza.

Jednostka realizująca

Mierniki realizacji
zadania

Komunalnych

zlokalizowanych

Wydział Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta Nowego
Sącza
1/ Łączna ilość odpadów zebranych w sposób selektywny
w tym:
1.1/ odebranych bezpośrednio z terenu nieruchomości,
1.2/ dostarczona przez mieszkańców do PSZOK.
2/ Ograniczenie masy odpadów biodegradowalnych
kierowanych do składowania.

na

terenie

Termin realizacji

Wartości
mierników

Nowego

Sącza

umożliwiających

przekazanie

odpadów

2016 rok
1/ 5160,893 Mg:
1.1/ (5048,52 Mg),
1.2/ (112,373 Mg).
2/ 17,9 %

e. Poprawa efektywności systemu oczyszczania ścieków komunalnych.




Rozbudowała systemu napowietrzania ścieków w komorach biologicznych w oczyszczalni ścieków przy ul. Wiklinowej w Nowym Sączu.
Planowanie zakupu urządzeń do poprawy odwadniania kratek oraz urządzenia do poprawy jakości produkowanego w oczyszczalni biogazu.
Przeprowadzenie przez Urząd Miasta Nowego Sącza inwentaryzacji nieruchomości wyposażonych w zbiornik wybieralny oraz przejęcie od mieszkańców obowiązków
w zakresie opróżniania zbiorników wybieralnych na nieczystości ciekłe usytuowanych na nieruchomościach wchodzących w obszar granic administracyjnych Miasta
Nowy Sącz.
1/ Sądeckie Wodociągi Spółka z o.o.
Termin realizacji
1/ czerwiec – lipiec 2016 r.
Jednostka realizująca
2/Wydział Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Nowego
2/ maj- czerwiec 2016 r.
Sącza
Mierniki realizacji
zadania

Ilość zinwentaryzowanych budynków.

Wartości
mierników

ok. 3 300

f. Kompleksowy program edukacji ekologicznej ukierunkowany na wzrost świadomości wszystkich grup społecznych.




Miasto Nowy Sącz zrealizowało projekt ,, Zabawa i edukacja w zdrowej atmosferze”. Efektem zadania była edukacja ekologiczna, propagowanie postaw
proekologicznych i zrównoważonego rozwoju a także organizacja 50 prelekcji dla dzieci i młodzieży dwóch klas w 16 szkołach podstawowych i 9 gimnazjach oraz
happeningu na płycie Rynku połączonego z konkursami i propagowaniem niskoemisyjnych środków transportu. Liczba uczestników: 1047 uczniów sądeckich szkół.
Współudział Miasta Nowy Sącz w realizacji zadania publicznego w zakresie poza-formalnej edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej, w zakresie kompleksowej
problematyki ochrony powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem walki z niską emisją, właściwej gospodarki komunalnej i promocją proekologicznego stylu życia
pn. ,,Czyste powietrze- czysta sprawa”. Liczba uczestników: 968 uczniów sądeckich szkół- 48 klas. W każdej klasie zajęcia trwały 3 godziny lekcyjne.
Miasto Nowy Sącz sfinansowało przygotowanie i prezentację prelekcji ekologicznej w 15 szkołach podstawowych i 21 przedszkolach na terenie Miasta Nowego Sącza na
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temat: ,,Zbierasz zużyte baterie- chronisz środowisko”. Tematyka dotyczyła zagrożeń jakie niosą odpady niebezpieczne (w tym zużyte baterie i akumulatory) dla
środowiska, negatywnych skutków spalania odpadów w piecach domowych, ich wpływu na środowisko i zdrowie ludzi, oraz tego jak dzieci i dorośli mogą chronić
powietrze przed zanieczyszczeniami.
1/ 31.05- 30.09.2016 r.
Jednostka realizująca
Wydział Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Nowego
Termin realizacji
2/ 01.06- 31.12.2016 r.
Sącza
3/ 16.05- 03.06.2016 r.
Mierniki realizacji
zadania

Ilość szkół (przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów)
biorących udział w prelekcjach i zajęciach.

Wartości
mierników

1/ 16 szkół podstawowych, 9 gimnazjów
2/ 14 szkół podstawowych
3/ 21 przedszkoli, 15 szkół podstawowych

g. Działania na rzecz zwiększenia dostępu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Miasta.



Wybudowanie na terenie Miasta Nowego Sącza 23,4 km sieci kanalizacji sanitarnej i 21,8 km sieci wodociągowej. W wyniku czego do sieci kanalizacji sanitarnej
podłączone zostało 815 nieruchomości, a do sieci wodociągowej 470 nieruchomości.
Udzielenie z Budżetu Miasta Nowego Sącza 530 dotacji na przyłącz nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.

Jednostka realizująca

1/ Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.

Termin realizacji

2/ Wydział Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Nowego
Sącza
Mierniki realizacji
zadania

1/ Ilość udzielonych dotacji.
2/ Ilość podłączonych nieruchomości do sieci
wodociągowej/kanalizacji sanitarnej.

1/ styczeń – grudzień 2016 r.
2/ marzec – grudzień 2016 r.

Wartości
mierników

1/ 530
2/ 470/815

Źródła finansowania
Budżet miasta
Wydatki
na
realizację
Kluczowego nr 9 ogółem:

Programu

24 783 110,02 PLN

Wartość w zł
11 760 479,84 PLN

Środki zewnętrzne zagraniczne (UE,
EOG itp.)
Środki zewnętrzne krajowe
Inne

1 890 030,18 PLN
11 132 600 PLN

Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl
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OBSZAR ROZWOJU FUNKCJONALNEGO „MIASTO I SUBREGION”

CEL STRATEGICZNY III

PROGRAM KLUCZOWY NR 10

NOWY SĄCZ MIASTEM OTWARTYM – program zwiększenia dostępności terytorialnej Miasta i rozwoju
wewnętrznego systemu komunikacyjnego

CEL GŁÓWNY

Zapewnienie możliwości rozwojowych dla Nowego Sącza poprzez jakościową zmianę poziomu
dostępności terytorialnej, sprawności komunikacyjnej i wzmocnienia jakości życia mieszkańców Miasta
i subregionu.

Jednostka wiodąca

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Koordynator programu

Grzegorz Mirek

III-10. Zadania i działania realizowane w ramach Programu Kluczowego nr 10 w 2016 r.
c. Przebudowa węzła komunikacyjnego na linii skrzyżowanie ul. Tarnowskiej – most przez rzekę Dunajec w ciągu ul. Legionów – ul. Krakowska.
Opracowano dokumentację techniczną przebudowy węzła komunikacyjnego wraz mostem na rzece Dunajec
Jednostka realizująca

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Termin realizacji

2016 r

Mierniki realizacji zadania

1 szt.

Wartość w 2016 r.

355 470,00 zł

Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl
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e. Rozbudowa infrastruktury drogowej w Nowym Sączu.
Przebudowy i remonty dróg i chodników
Jednostka realizująca
Mierniki realizacji zadania

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/

Termin realizacji
2

Przebudowa ul. Kolejowej 1058/7648 m/m
Budowa chodnika ul. B. Prusa 496m/788 m2
Przebudowa chodnika ul. Kochanowskiego 397m/1484m2
Przebudowa chodnika ul. Konarskiego 143m/473m2
Przebudowa chodnika ul. Nowochruślicka 153m/322m2
Przebudowa chodnika ul. Lwowska 428m/839m2
Przebudowa chodnika ul. Barska 342m/881m2
Przebudowa chodnika ul. Tarnowska 76m/140m2
Remont ulicy Węgierskiej DK87 498m/5480m2

Wartość w 2016 r.

2016
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/

3 798 850 zł
97 719 zł
198 272 zł
100 105 zł
40 540 zł
102 603 zł
99 993 zł
13 315 zł
1 407 509 zł

5 858 906 zł

SUMA

Źródła finansowania

Wartość
5 530 767 PLN

Budżet miasta

Wydatki
na
realizację
Kluczowego nr 10 ogółem:

Programu

6 214 376 PLN

Środki zewnętrzne zagraniczne (UE, EOG itp.)
Środki zewnętrzne krajowe

683 609 PLN (z rezerwy subwencji ogólnej
Budżetu Państwa)

Inne
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PROGRAM KLUCZOWY NR 11

NOWY SĄCZ MIASTEM CYFROWYM – program wdrożenia elementów „miasta inteligentnego” (smart city)

CEL GŁÓWNY

Rozwój miasta opartego o kompetencje cyfrowe mieszkańców oraz nowoczesne rozwiązania
technologiczne.

Jednostka wiodąca

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie

Koordynator programu

Krzysztof Głuc

III-11. Zadania i działania realizowane w ramach Programu Kluczowego nr 11 w 2016 r.
a. Wdrażanie narzędzi do kompleksowej obsługi mieszkańców przez Internet.
Zrealizowano rozpoznanie rynku, a obecnie prowadzone są rozmowy z potencjalnymi dostawcami rozwiązań ułatwiających kontakt mieszkańców z urzędem – „jeden numer”,
aplikacje mobilne ułatwiające zgłaszanie istotnych spraw dla miasta (bezpieczeństwo, utrzymanie infrastruktury, itp.)
We współpracy z Wydziałem Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych przygotowywane jest zamówienie audytu określającego kierunki rozwoju e-administracji, który jest
wymogiem złożenia wniosku o pozyskanie funduszy zewnętrznych w tym zakresie.
Prowadzone były prace związane z wdrożeniem elektronicznej platformy obsługującej proces budżetu obywatelskiego. Nowa platforma ma wprowadzić transparentność
w zakresie obsługi procesu budżetu obywatelskiego i ułatwić mieszkańcom uczestnictwo w nim bez konieczności przychodzenia do urzędu. Platforma będzie dostępna poprzez
Internet pod adresem https://bo.nowysacz.pl , planowany zakres funkcjonalności i interaktywności z mieszkańcami :
1/ Proces naboru projektów:


Mieszkaniec uzyska możliwość składania pomysłów, projektów bez konieczności przychodzenia do urzędu. Za pomocą Internetowej platformy elektronicznej,
z minimum wymaganych formalności weryfikacja osób na podstawie oświadczenia;



Przedkładanie opisu zadania, załączników oraz wskazywanie lokalizacji wykonania zadania na interaktywnej mapie miasta;



Wsparcie dla procesu weryfikacji formalnej i merytorycznej zadań w ramach platformy Internetowej;



Zaangażowanie w proces również młodzieży - mieszkańców od 16 roku życia, bardzo często posiadających dobre pomysły oraz świeże spojrzenie na potrzeby lub
kierunki rozwoju miasta;



Możliwość komunikacji z pomysłodawcami za pomocą platformy (e-mail, obsługa procesu zatwierdzenia lub zwrotu do korekty projektu).

Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl
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2/ Proces prezentacji i promowania projektów:


Mapka - Wizualizacja przyjętych lub złożonych projektów zadań. Mapa z projektami, pomysłami do realizacji, opisy zadań, załączniki z szczegółowymi informacjami
wizualizacja z podziałem na ogólnomiejskie, dzielnicowe lub osiedlowe projekty;



Wsparcie dla pomysłodawców w postaci funkcjonalności umożliwiającej przygotowanie materiałów promocyjnych dla złożonych projektów;



Ujednolicona szata graficzna i standaryzacja treści pomagająca w przejrzysty sposób zaprezentować mieszkańcom zakres proponowanych zadań.

3/ Obsługa głosowania:


Głosowanie przez Internet, minimum wymagań: przeglądarka Internetowa komputer lub smartfon z dostępem do Internetu;



Uproszczona forma weryfikacji głosującego, brak konieczności uzupełniania papierowych kart lub przychodzenia do Urzędu;



Autentykacja mieszkańca za pomocą minimum danych np. nazwisko, PESEL, wybrana litera nazwiska lub litera nazwiska rodowego matki głosującego. Potwierdzenie
oddania głosu za pomocą kodu otrzymywanego SMS’em na wskazany numer telefonu komórkowego lub e-mail;



Transparentność - Wizualizacja on-line procesu głosowania, już w trakcie głosowania mieszkańcy będą mogli zapoznać się z rozkładem poparcia dla każdego projektu
biorącego udział w głosowaniu;



Możliwość zapoznania się z treścią projektów również na etapie głosowania.

Jednostka realizująca

Referat Informatyki w Wydziale Organizacyjnym Urzędu
Miasta Nowego Sącza

Termin realizacji

2017

b. Uruchomienie aplikacji na urządzenia mobilne – „Mój Nowy Sącz”.
Wykonanie aplikacji mobilnej NOWY SĄCZ na urządzenia przenośne z dostępem do Internetu z systemem operacyjnym: Android 4.0+ oraz iOS 7.0 + wraz z panelem CMS
zintegrowanym z aplikacją mobilną służącym do wprowadzania oraz edycji treści publikowanych w aplikacji mobilnej w tym min:
1) opracowania projektu technicznego aplikacji obsługującej urządzenia obsługującej urządzenia mobilne w szczególności smartfony, tablety i inne urządzenia mobilne na
platformie mobilnej Android oraz iOS
2) opracowania interfejsu graficznego Aplikacji;
3) stworzenia Aplikacji na platformę mobilną Android oraz iOS, w tym wypełni Aplikację treścią poprzez wdrożenie materiałów multimedialnych, tekstowych,
dźwiękowych, zdjęć oraz współrzędnych GPS tworzących treść, dostarczonych przez Zamawiającego;
4) dostosowania Aplikacji do wymagań sklepu Google Play oraz App Store
Uruchomienie 8 działów tematycznych w aplikacji
Koszt wykonania aplikacji: 37 884 PLN

Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl
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Jednostka realizująca

Mierniki realizacji zadania

Wydział Kultury, Sportu, Komunikacji Społecznej i Promocji –
Referat Promocji i Turystyki, Urząd Miasta Nowego Sącza

1/ Ilość wydarzeń dodanych do kalendarza imprez
2/ Liczba pobrań (instalacji) aplikacji

Termin realizacji

20.04.2016 - 30.06.2016

Wartości mierników

1/382 dodanych imprez
2/1161 pobrań aplikacji na oba systemy

c. Rozwój wielofunkcyjnej karty miejskiej.


Rok 2016 przyniósł istotny wzrost liczby użytkowników karty miejskiej tj. ok 5400 pasażerów, którzy zostali zarejestrowani jako nowi użytkownicy karty.



Obecnie karta miejska obsługuje bilet okresowy oraz elektroniczną portmonetkę.



Na lata 2017-2018 przewiduje się stopniowe zwiększanie funkcjonalności karty miejskiej jako narzędzia wspierającego korzystanie z usług publicznych na terenie Miasta

Jednostka realizująca

MPK SP. z o.o. w Nowym Sączu

Termin realizacji

01.01-31.12.2016

Mierniki realizacji zadania

1/ Liczba wydanych kart na dzień 01.01.2016
2/ Liczba wydanych kart na dzień 31.12.2016

Wartości mierników

1/ 26450 kart
2/ 31859 kart

d. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.
Działania podjęte
w ramach realizacji
zadania

1/ Prowadzone są prace związane z wdrożeniem elektronicznej platformy obsługującej proces budżetu obywatelskiego (BO). Nowa platforma ma
wprowadzić transparentność w zakresie obsługi procesu budżetu obywatelskiego i ułatwić mieszkańcom uczestnictwo bez konieczności
przychodzenia do urzędu. Osoby niepełnosprawne lub pracujące, które mają utrudniony dostęp do urzędu w godzinach pracy będą mogły
uczestniczyć w całym procesie BO bez konieczności wizyty w urzędzie. Platforma będzie dostępna poprzez Internet pod adresem
https://bo.nowysacz.pl – szczegółowy opis w pkt III-11.a
2/ 1 czerwca 2016 roku Miasto Nowy Sącz rozpoczęło realizację projektu pn. "Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2016-2017 w
Nowym Sączu – kształcenie ogólne (ILO)" współfinansowany z Poddziałania 10.1.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014 - 2020. W ramach projektu realizowane były do końca czerwca 2017 roku zajęcia on-line oraz koła naukowe dla
najzdolniejszych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu w obszarach tematycznych: biologia, chemia, matematyka i informatyka.
Zajęcia prowadzone były przez nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowym Sączu przy współudziale nauczycieli akademickich,
którzy z jednej strony prowadzili zajęcia on-line na uczelniach wyższych oraz współpracowali z nauczycielami szkolnymi w ramach kół
naukowych, z drugiej zaś opracowali scenariusze tych zajęć. Z sądeckimi uczniami pracowali wykładowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej.
Całkowita wartość projektu: 96 837,94 zł;
Dofinansowanie: 91 996,04 zł
w tym: ze środków europejskich: 82 312,24 zł
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z budżetu Państwa: 9 683,80 zł
Wkład własny: 4 841,90 zł
3/ W roku 2016 Miasto Nowy Sącz podejmowało działania związane z aplikowaniem o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Małopolska
Chmura Edukacyjna” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 2.1.3 RPO WM na lata 2014-2020.
Miasto Nowy Sącz wraz z innymi partnerami po podpisaniu umowy o dofinansowanie w czerwcu 2017 roku rozpoczęło realizację projektu
pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 2.1.3 RPO
WM na lata 2014-2020.
Przedmiotem projektu jest zbudowanie nowoczesnej platformy informatycznej dostarczania usług i aplikacji edukacyjnych wykorzystująca
technologię chmury obliczeniowej między innymi w nowosądeckich szkołach ponadgimnazjalnych. Ma on zapewnić interaktywną współpracę
pomiędzy szkołami a uczelniami na terenie województwa Małopolskiego poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii takich jak videokonferencje, multimedia, mobilny dostęp, etc. Jest to projekt charakteryzujący się dużym stopniem innowacyjności, wprowadzającym nowe
rozwiązania, dotychczas nie stosowane w dziecinie edukacji.
W okresie od 2017 do 2020 roku projekt zakłada realizację następujących działań w Mieście Nowy Sącz:
 doposażenie już istniejącej pracowni oraz zakup wyposażenia do drugiej pracowni multimedialnej w I Liceum Ogólnokształcące w Zespole
Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. J. Długosza w Nowym Sączu;
 zakup wyposażenia do dwóch pracowni multimedialnych w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im.
M. Konopnickiej w Nowym Sączu;
 zakup wyposażenia do dwóch pracowni multimedialnych w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. Gen. J. Kustronia w Nowym
Sączu.
Zakup sprzętu teleinformatycznego do szkół oraz platforma MChE umożliwi uczniom: I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego
oraz Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych kontakt z nauką, rozwijanie kreatywności, logicznego myślenia, umiejętności pracy w zespole oraz
rozwijanie zainteresowań i talentów przy wsparciu Uczelni Wyższych.
Całkowita wartość projektu: 60 125 481,64 zł
Wartość projektu dla Miasta Nowy Sącz – Partnera: 1 350 000 zł
Dotacja dla Miasta Nowy Sącz – Partnera: 1 147 500 zł
Wkład własny Miasta Nowy Sącz- Partnera: 135 000 zł.
Jednostka realizująca

1/ Referat Informatyki w Wydziale Organizacyjnym Urzędu
Miasta Nowego Sącza

Termin realizacji

1/ wdrożenie elektronicznej platformy obsługującej proces
budżetu obywatelskiego w 2017 r.

2 i 3/ Miasto Nowy Sącz wraz z partnerami
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f. Rozwój inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową i zbiórką odpadów.
Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.:


W roku 2016 prowadzona była sukcesywna wymiana wodomierzy na klasę „C”, co pozwala na precyzyjny pomiar zużytej wody u klienta wspiera działania z zakresu
monitoringu sieci wodociągowej – wymienionych zostało 3000 wodomierzy, co oznacza 99% pokrycie terenu Miasta w wodomierze klasy C (wartość inwestycji 550 000
PLN)



Rok 2016 był kolejnym rokiem systematycznych działań usprawniających zdalny odczyt wodomierzy – radiowe nakładki na wodomierze zostały zainstalowane w 3000
punktów pomiarowych, co oznacza zwiększenie pokrycia na terenie Miasta z 78% do 87% (wartość inwestycji 550 000 PLN)



Prowadzone było testowanie rozwiązań technologicznych umożliwających zdalne odczyty wodomierzy z wykorzystaniem technologii GSM – odczyty online
z wykorzystaniem koncentratorów dokonujących automatycznych odczytów nakładek radiowych i transmitujących je do systemu Spółki z wykorzystaniem technologii GSM



Rozbudowa strefowego podziału sieci o nowe obszary bilansowania strat.



Bieżąca aktualizacja modelu matematycznego Aquator oraz wdrożenie systemu informacji geograficznej GIS



Stworzenie zintegrowanego systemu zarządzania pracą sieci wodociągowej łączącego system sterowania i wizualizacji komputerowej SCADA, Aquator, GIS oraz Unisoft.



Opracowanie i wdrożenie systemu diagnostyczno – analitycznego do detekcji uszkodzeń i zwiększenia niezawodności pracy sieci.

Jednostka realizująca
Mierniki realizacji zadania

Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.
1/Wzrost liczby wodomierzy wysokiej klasy
2/ % punktów pomiarowych wyposażonych w wodomierze
wysokiej klasy
3/ Wzrost liczby punktów pomiarowych wyposażonych w
nakładki do zdalnego odczytu radiowego wodomierzy
4/ % punktów pomiarowych wyposażonych w nakładki
radiowe do odczytu zdalnego

Termin realizacji

01.01.2016-31.12.2016

Wartości mierników

1/ 3000 sztuk
2/ 99%
3/ 3000 sztuk
4/ 87%

Źródła finansowania
Budżet miasta

Wydatki
na
realizację
Kluczowego nr 11 ogółem:

Programu

1 185 708,06 PLN

Wartość
1 140 722,48 PLN (w tym 1 100 000
wydatki SWNS)

Środki zewnętrzne zagraniczne (UE, EOG itp.)
Środki zewnętrzne krajowe

40 650,45 PLN
4 335,13 PLN

Inne
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Inne działania, kluczowe wskaźniki, opis, komentarz
dający pełniejszy obraz aktywności w zakresie realizacji
celu strategicznego:

W związku z założeniami budżetowymi zakres zrealizowanych działań miał charakter ograniczony. Konieczne jest
podjęcie szczególnych starań w zakresie ujęcia w budżecie na rok 2018:
- realizacji zadań z zakresu komunikacji z mieszkańcami („jeden numer”, platforma do kontaktów z mieszkańcami);
- podjęcia działań z zakresu ograniczania wykluczenia cyfrowego;
- rozwoju systemu zarządzania ruchem ulicznym i parkingami;
- modernizacji systemu oświetlenia ulicznego.
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PROGRAM KLUCZOWY NR 12

NOWY SĄCZ MIASTEM SILNEJ MARKI – program promocji i współpracy terytorialnej

CEL GŁÓWNY

Wzmocnienie i rozwój funkcji Nowego Sącza jako lidera subregionalnego.

Jednostka wiodąca

Sekretarz Miasta

Koordynator programu

Edyta Brongiel

III-12.1. Wskaźniki monitoringu realizacji Strategii
Wskaźniki monitoringu realizacji Strategii

Źródło

Wartość wskaźników
w 2016 r.

Ilość wyróżnień i nagród w konkursach ogólnopolskich

Urząd Miasta Nowego Sącza

4

III-12.2. Zadania i działania realizowane w ramach Programu Kluczowego nr 12 w 2016 r.
a. Wdrożenie programu współpracy z gminami subregionu sądeckiego dla realizacji działań strategicznych.
1/ Współpraca z partnerami i liderem projektu w celu podpisania umowy partnerskiej
W analizowanym roku złożono projekt partnerski (Nowy Sącz, powiaty: nowosądecki, gorlicki, limanowski) na rzecz realizacji projektu Promocja gospodarcza południowowschodniej części województwa małopolskiego poprzez wdrożenie kompleksowych działań z zakresu promocji gospodarczej subregionu sądeckiego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, poddziałanie 3.3.1 Promocja
gospodarcza.
Projekt przewidywał m.in. udział przedsiębiorców i organizacji okołobiznesowych w targach, wystawach, misjach gospodarczych, a także kampanie promocyjną subregionu
sądeckiego w mediach. Szacowana wartość projektu to 10 mln PLN.
Umowa partnerska została podpisana we wrześniu 2016 r. Z powodu wycofania się lidera projektu - powiatu nowosądeckiego z podpisania umowy o dofinansowanie projektu,
ww. umowa partnerska została rozwiązana, a projekt nie został zrealizowany.
2/ Osiągnięcie efektu „ekologicznego” – rozumianego jako podłączenie zakładanej liczby osób do wodociągu i kanalizacji – w ramach projektów „Modernizacja i rozbudowa
systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich” oraz „Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w gminie Nowy Sącz i Stary
Sącz”.
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3/ Powierzenie Miastu Nowy Sącz zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie wykonywania regularnego przewozu osób środkami komunikacji miejskiej na terenie
Gmin będących członkami porozumienia: Gmina Stary Sącz porozumienie z dnia 31.12.2007; Gmina Kamionka Wielka porozumienie z dnia 3.08.2010; Gmina Nawojowa
porozumienie z dnia 31.12.2007; Gmina Podegrodzie porozumienie z dnia 29.07.2014.

Jednostka realizująca

1/ Lider: Powiat Nowosądecki; Partnerzy: Miasto Nowy
Sącz, powiaty: Gorlicki, Limanowski
2/ „Sądeckie Wodociągi” Sp. z o. o.
3/ MPK sp. z o.o

Termin realizacji

1/Projekt nie jest realizowany
2/ Grudzień 2016
3/ Umowa o świadczenie usług realizowana w latach
2010-2020

4/ Porozumienie miast i gmin sadeckich ph. „Kotlina Sądecka
w zdrowej atmosferze” (marzec 2016 r.)
5/ Deklaracja o współpracy zawarta pomiędzy miastem
Nowy Sącz, Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna,
powiatem nowosądeckim, a Instytutem Chemicznej
Przeróbki Węgla w Zabrzu i firmą „Polchar” dotycząca
wsparcia projektu pn. „Eksperyment sądecki 2”, polegający
na wdrożeniu i dystrybucji tzw. „błękitnego węgla”
(października 2016 r.).
6/ Deklaracja współpracy w realizacji programu pn.
„Eksperyment Sadecki 2” podjęta na spotkaniu
sygnatariuszy Sądeckiego Porozumienia Miast i Gmin
„Kotlina Sądecka w zdrowej atmosferze. Podpisało ją 14
samorządów, w tym wszystkie zrzeszone w porozumieniu
„Kotlina Sądecka w zdrowej atmosferze”. (październik 2016
r.)

Mierniki realizacji
zadania

7/ Podpisanie listu intencyjnego ws. budowy nowego
połączenia drogowego – obwodnicy wzdłuż Dunajca; 6 gmin
plus powiat nowosądecki.
2.1/ przyłączonych do sieci wodociągowej: 11.410 osób
2.2/ przyłączonych do sieci kanalizacyjnej: 22.670 osób
3.1/ Liczba wozokilometrów – Stary Sącz
3.2/ Liczba wozokilometrów – Kamionka Wielka

Wartości
mierników w
2016 r.

2.1/ 12.221 osób
2.2/ 25.394 osób
3.1/ 328 521,40 wozokm
3.2/ 231 379,40 wozokm
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3.3/ Liczba wozokilometrów – Nawojowa
3.4/ Liczba wozokilometrów – Podegrodzie

3.3/ 93 898,20 wozokm
3.4/ 56 395,20 wozom

4/ Na etapie uszczegółowiania zapisów.
5/ Na etapie uszczegółowiania zapisów.
6/ Na etapie uszczegółowiania zapisów.
7/ Na etapie uszczegółowiania zapisów.

b. Działania na rzecz wzmocnienia pozycji Nowego Sącza jako lidera lokalnego, ponadlokalnego i regionalnego.
Umocnieniu pozycji Nowego Sącza jako lidera lokalnego, ponadlokalnego i regionalnego służą działania podejmowane przez wydziały Urzędu Miasta, jak również miejskie
jednostki wymienione w karcie monitoringu – program kluczowy nr 12: III-12.2; c, d, e.
Trudne do przecenienia w tym zakresie są działania podejmowane systematycznie przez Wydział Spraw Obywatelskich, MOPS w zakresie promocji i wydawania odpowiednio:
Nowosądeckiej Karty Rodziny (w 2016: 1193, od początku: 3957), Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (2016 r.: 1227, od początku: 5811), Nowosądeckiej Karty Seniora – od
początku wydano ich 4861, jak również podejmowane przez Miasto np. we współpracy z Nowosądeckim Forum Seniorów.
Niezwykle istotne dla realizacji tego działania są przedsięwzięcia podejmowane przez Urząd Miasta przy współpracy lub wsparciu (np. organizacyjnym, patronat prezydenta,
granty na konkretne projekty) z organizacjami pozarządowymi.
Osobnym rozdziałem jest działalność i osiągane wyniki przez kluby sportowe. Wizytówką miasta jest pierwszoligowy, MKS Sandecja, grająca w najwyższej klasie
rozgrywkowej piłki ręcznej pań drużyna Olimpia Beskid, a także inne drużyny i kluby zdobywające laury także na międzynarodowych arenach, w różnych dyscyplinach
sportowych, a także transmisje informacje i telewizyjne (radiowe, prasowe, internetowe).
Nie można pominąć całej sfery oświatowej i osiągane wyniki w konkursach i olimpiadach przedmiotowych przez uczniów sądeckich szkół, a także laurów zdobywanych przez
nasze placówki oświatowe w różnego rodzaju rankingach.
Swoją rangę w umacnianiu Nowego Sącza jako lidera lokalnego, ponadlokalnego i regionalnego mają też wydarzenia w różnych obszarach życia społecznego, jak
np.: Ogólnopolski Wyścig Kolarski Solidarności, Tour de Pologne, Dzień bez samochodu z prezentacją autobusów ekologicznych i happeningiem pokazującym ile miejsca
(spalin wytwarzają) zajmuje 100 samochodów osobowych na Rynku, a ile osób może zabrać jeden autobus komunikacji miejskiej (organizatorzy: Kancelaria, MPK, MZD), czy
obchody jubileuszowe instytucji, organizacji, np.: 125-lecie Sądeckiej Biblioteki Publicznej z imprezami towarzyszącymi, np.: wystawą Między starymi a nowymi czas (700
widzów).
Nie do przecenienia jest również rola i pozycja prezydenta miasta, jako lidera lokalnego i jego działania podejmowane w projektach dotyczących nie tylko miasta, ale
regionu.
Prezydent Nowego Sącza jest liderem działań na rzecz budowy „sądeczanki” – drogi Nowy Sącz – Brzesko; ul. Węgierskiej bis – współpraca z gminami: Stary Sącz i Chełmiec
oraz w projektach na rzecz poprawy stanu powietrza w Kotlinie Sądeckiej (patrz: podpunkty: 4,5,6, pkt III-12.2 a).
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c. Wzmacnianie współpracy z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi.
Relacje i kontakty z miastami zagranicznymi i krajowymi Nowego Sącza, to nowoczesna i ciekawa forma współpracy pomiędzy władzami miast, mieszkańcami i innymi
podmiotami życia społecznego. Partnerstwa zagraniczne miasta Nowego Sącza przyczyniają się do wymiany myśli, postępu cywilizacyjnego, wymiany ludzi, kontaktów między
nimi. Przyczyniają się do współpracy i przyjacielskich kontaktów między społecznościami miast i mieszkańcami z różnych części kontynentu i świata. Nowy Sącz uczestniczy
w dwudziestu czterech takich partnerstwach. W ramach współpracy zagranicznej miasta realizowane są założenia umów i porozumień partnerskich, które precyzują dziedziny
wzajemnych kontaktów, wśród których jest: kultura i sztuka, edukacja, sport, promocja, organizacje pozarządowe, wymiana gospodarcza, administracja samorządowa.
Sposoby nawiązania współpracy w ramach współpracy zagranicznej miasta obejmują podpisanie umów dzięki:
a) inicjatywom władz samorządowych, sejmików i urzędów wojewódzkich,
b) kontaktom mieszkańców oraz partnerom zagranicznym,
c) kontaktom organizacji pozarządowych, klubów sportowych, podmiotom i instytucjom działającym w Nowym Sączu,
d) inicjatywom Polonii z zastrzeżeniem, że zadania z obszaru współpracy z Polonią i Polakami za granicą wskazane są w kierunkach polskiej polityki polonijnej tj. Rządowy
program współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015 - 2020 przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 18 sierpnia 2015r.) i należą do właściwości RP o czym stanowi
art. 6 p. 2 Konstytucji RP z 1997 r., stanowiąc, że: Rzeczpospolita Polska udziela pomocy Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków z narodowym
dziedzictwem kulturalnym.
Częstotliwość spotkań na terenie Nowego Sącza przyjmuje formę spotkań raz w roku lub imprez i uroczystości rocznicowych, świąt miast, dni kultury, festiwali, rocznic
zawarcia umów o współpracy, wspólnych międzynarodowych projektów i przedsięwzięć.
Sposoby finansowania współpracy zagranicznej to środki własne z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy mieszkańców Nowego Sącza i kraju partnera
zagranicznego, środki finansowe z budżetu państwa oraz zewnętrzne środki pozabudżetowe z pomocy finansowej programów europejskich/ międzynarodowych.
Trudności w prowadzonej współpracy zagranicznej miasta to: niewystarczające środki finansowe, bariera językowa (brak lub słaba znajomość języka partnera
uniemożliwiająca kontakty mieszkańców), odległość między Nowym Sączem a partnerem zagranicznym. Nowy Sącz prowadzi współpracę z 24 miastami z różnych części
świata (w tym 2 miasta polskie Tarnów i Elbląg), jednak najlepiej rozwija się ona z miastami, które znajdują się stosunkowo niedaleko od Nowego Sącza jak: Preszów i Stara
Lubowla (Słowacja) czy Kiskunhalas (Węgry). Kontakty z tymi miastami mają długoletnią tradycję. Bliskość nie jest jednak jedynym wyznacznikiem intensywności współpracy.
Przykładem może być dotychczasowa współpraca ze Schwerte (Niemcy) czy też z Gabrowem (Bułgaria), Narwikiem (Norwegia), Netanią (Izrael), Trokami (Litwa), Stryjem
(Ukraina) gdzie pomimo odległości współpraca pomiędzy miastami była lub jest stosunkowo intensywna. Świadczą o tym wspólnie zrealizowane projekty czy też wymiany
mieszkańców i samorządów.
Rola jednostki samorządu terytorialnego polega na inicjowaniu kontaktów oraz na późniejszym im „patronowaniu”, dlatego współpraca pomiędzy konkretnymi
instytucjami lub grupami społecznymi jest nadrzędnym celem partnerstwa miast. Współpraca zagraniczna jednostek samorządu terytorialnego podlega stosownym
regulacjom prawnym usytuowanym w strukturze prawno-ustrojowej naszego kraju. Współpraca transgraniczna i regionalna stanowi integralną część polityki zagranicznej
państwa, której kształtowanie znajduje się w kompetencjach ministra właściwego do spraw zagranicznych, kierującego działem administracji rządowej tj. sprawy
zagraniczne. Władze samorządowe Nowego Sącza realizują zadania z zakresu polityki zagranicznej w ramach współpracy z partnerem zagranicznym w zakresie ich
kompetencji , określonych stosownymi przepisami.
Kluczowym zagadnieniem staje się rola i aktywność prowadzenia zadań z zakresu polityki zagranicznej przez władze miasta Nowego Sącza w odniesieniu do
kategorii i priorytetów zadań samorządu terytorialnego. Zadania w zakresie „współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw” należą do zadań własnych
samorządu, co wynika z norm zawartych w w/w ustawach ustrojowych.
W przypadku zadań fakultatywnych, jednostki samorządu terytorialnego mogą odstąpić od realizacji takich zadań np. w przypadku braku środków finansowych, bądź
odpowiedniej infrastruktury. Z uwagi na powyższe oraz politykę oszczędnościową wprowadzoną zarządzeniem wewnętrznym z dnia 30 stycznia 2013 r. Prezydenta Miasta
w sprawie wprowadzenia polityki oszczędnościowej w budżecie Miasta Nowego Sącza zrozumiałe są te argumenty, które sugerują, że na danym terenie priorytetowy charakter
mają ważniejsze potrzeby i lokalna społeczność popiera zawieranie i rozwój stosunków z partnerami zagranicznymi, które zapewniają działania z korzyściami dla mieszkańców
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Nowego Sącza.

1/Wymiana międzynarodowa
Tabela III-12.2.1. Zestawienie oficjalnych wizyt delegacji Nowego Sącza w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych za granicą.
LP

DATA

KRAJ – MIASTO

WYDARZENIE

1

30-sty-2016

30-sty-2016

Słowacja, Stara Lubovna

Turniej Halowej Piłki Nożnej w rocznicę oswobodzenia miasta Stara Lubovna.

2

3-mar-2016

3-mar-2016

Słowacja, Stara Lubovna

Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Nowego Sącza.

3

16-mar-2016

Słowacja, Stara Lubovna

4

16-mar2016
6-maj-2016

9-maj-2016

Węgry, Kiskunhalas

Wizyta robocza w sprawie Międzynarodowego Rodzinnego Spływu
Kajakowego w ramach współpracy miast Nowy Sącz - Stara Lubovna.
Obchody Dnia Miasta Kiskunhalas.

5
6

18-cze-2016
13-cze-2016

18-cze-2016
19-cze-2016

Słowacja, Sabinov
Chiny, Suzhou

Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej.
Wizyta oficjalna i ceremonia podpisania umowy o współpracy.

7
8

24-cze-2016
30-cze-2016

26-cze-2016
2-lip-2015

Węgry, Budapeszt
Słowacja, Stara Lubovna

II Konferencja Polsko-Węgierskich Miast Partnerskich.
Otwarcie 46. Międzynarodowego Spływu Kajakowego.

9

9-wrz-2016

12-wrz-2016

Węgry, Kiskunhalas

37. Święto Winobrania.

10

15-wrz-2016

19-wrz-2016

Ukraina, Nietyshyn

Obchody Dni Miasta Nietyshyn.

11

30-wrz-2016

1-paź-2016

Słowacja, Stara Lubovna

XXV Jarmok L'ubovniansky.

12

24-wrz-2016

1-wrz-2016

Norwegia, Narwik

Obchody 40. lecia SPOZŻ rejs jachtem Dunajec pn. Narwik 2016.

13

7-gru-2016

8-gru-2016

Ukraina, Truskawiec

Spotkanie w sprawie projektu pn. Sądecka Wenecja.

14

14-lis-2016

18-lis-2016

Niemcy, Berlin

Szkolenie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Źródło: Wydział Kultury Komunikacji Społecznej, Sportu, i Promocji
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2/ Projekty międzynarodowe
Tabela III-12.2.1 Zestawienie oficjalnych wizyt delegacji zagranicznych miast partnerskich i zaprzyjaźnionych w Nowym Sączu
LP

DATA

KRAJ – MIASTO

WYDARZENIE

1

12-mar-16

12-mar-16

Słowacja, Presov

5-wrz-2016

5-wrz-2016

Ukraina

X Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego, współpraca
działkowców ROD Senior Nowy Sącz i OV-SZZ Presov.
Wizyta studyjna dla grupy samorządowców z Ukrainy we współpracy
z Instytutem Studiów Wschodnich i Fundacją „Open Ukraine”.

2
3

11-sie-2016

12-sie-2016

Chiny, Suzhou

4

2-cze-2016

2-cze-2016

Słowacja, Stara Lubovna

5
6
7
8
9

13-maj-2016
4-sty-2016
6-cze-2016
8-gru-2016
22-lis-2016

13-maj-2016
4-sty-2016
6-cze-2016
9-gru-2016
22-lis-2016

10

28-lis-2016

28-lis-2016

Ukraina, Nietyshyn
Chiny, Suzhou
Australia
Chiny, Suzhou
Portugalia, Ukrainy, Kazachstan,
Białoruś
Tajwan

Wizyta oficjalna i ceremonia podpisania porozumienia o współpracy
pomiędzy Pałacem Młodzieży a Centrum Dzieci i Młodzieży w Suzhou;
polsko- chińska wymiana dzieci i młodzieży.
Wizyta oficjalna w sprawie współpracy i naboru projektów w
Programie Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja.
Wizyta oficjalna w ramach współpracy zagranicznej miasta.
Wizyta oficjalna w obszarach kultury, turystyki i promocji.
Mecz bokserski Polska-Australia we współpracy z UKS EVAN.
Wizyta oficjalna w obszarach przedsiębiorczości i rolnictwa.
Wizyta studyjna studentów WSB-NLU z: Portugalii, Ukrainy,
Kazachstanu i Białorusi.
Wizyta oficjalna Ambasadora Tajwanu.

Źródło: Wydział Kultury, Sportu, Komunikacji Społecznej i Promocji

3/ Wsparcie organizacyjne i merytoryczne organizacji pozarządowych (NGO) oraz instytucji współpracujących z Miastem – pomoc w nawiązywaniu
kontaktów z organizacjami i instytucjami w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych.
Efektywność osiągania celów strategicznych i operacyjnych.
Prowadzenie zadań i działań z zakresu współpracy zagranicznej Miasta ma na celu:

Podniesienie rangi Miasta w subregionie, województwie, kraju i za granicą

poprzez

zapewnienie

warunków

rozwoju

kontaktów
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tj. merytoryczna oraz logistyczna organizacja współpracy międzynarodowej Miasta.
Wzmacnianie współpracy zagranicznej z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi.
Wykorzystanie szans rozwojowych dzięki współpracy zagranicznej miasta dla wzmocnienia rozwoju społecznego i gospodarczego Miasta.
Realizacja projektów międzynarodowych wykorzystujących doświadczenia partnerów, wymianę know-how, promocje regionów partnerskich, uczestnictwo w seminariach,
sympozjach, konferencjach, itd. w celu wymiany informacji i doświadczeń.

Wsparcie podmiotów społecznych i grup obywateli w nawiązywaniu kontaktów i współpracy w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych.
Sporządzono plan współpracy zagranicznej miasta na rok 2016 w tym zrealizowano 10 przyjazdów, 14 wyjazdów, 20 projektów oraz jubileusze.
Sporządzono rejestr służbowych wyjazdów zagranicznych (14 wyjazdów dla 44 przedstawicieli oficjalnych oraz 335 mieszkańców) oraz przyjmowania przedstawicieli
z zagranicy (10 przyjazdów dla 611 osób) za rok 2016 w uzgodnieniu z Wydziałem Organizacyjnym i Wydziałem Księgowości Budżetowej.
Udzielono wsparcia międzynarodowym wymianom min.: polsko-niemiecka wymiana szkolna SP nr 2 i Gesamtschule Nowy Sącz – Schwerte (50 osób), polsko-ukraińska
wymiana ZSEM Nowy Sącz – Stryj (50 osób), polsko-chińska wymiana dzieci i młodzieży z Pałacu Młodzieży Nowy Sącz –Suzhou (60 osób), wizyta studyjna ukraińskich
samorządowców w Nowym Sączu (40 osób), polsko-słowackie wymiany sportowe Nowy Sącz – Stara Lubovla – Preszów – Sabinov (26 osób) oraz Międzynarodowa Olimpiada
Miast Partnerskich w Vsetinie (45 osób), polsko-brytyjska wymiana sportowa Nowy Sącz – Wirral (10 osób).
Współorganizowano 2 polsko-słowackie wymiany wystaw (Stara Lubovla i Preszów) z Muzeum Okręgowym oraz wspierano polsko-słowacką wymianę działkowców (50
osób)(Nowy Sącz - Preszów).
Przyjęto przedstawicieli z miasta La Baule-Escoublac w ramach 10-lecia współpracy i Światowych Dni Młodzieży 2016 (451 osób).
44 przedstawicieli oficjalnych miasta Nowego Sącza oraz 335 mieszkańców wzięło udział w 16 wydarzeniach odbywających się w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych
(wizyty oficjalne, uroczystości rocznicowe, targi, konferencje, projekty, wizyty oficjalne itp.).
4 stycznia 2016r. br. zorganizowano wizytę roboczą przedstawicieli z miasta zaprzyjaźnionego Suzhou (Chiny) w sprawie wymiany doświadczeń w obszarach kultury,
edukacji i promocji turystyki.
Wszczęto procedurę uzgadniania planów współpracy zagranicznej z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi na rok 2016.
Pomoc przy nawiązaniu kontaktów i poszukiwaniu partnera w mieście partnerskim Preszów (Słowacja) i Kiskunhalas (Węgry) dla UKS EVAN.
Uzgodniono zasady, procedury i etapy sformalizowania umowy o współpracy z miastem zaprzyjaźnionym Suzhou (Chiny).
30 stycznia 2016 r. reprezentowano Miasto Nowy Sącz w mieście partnerskim Stara Lubovla (Słowacja) na corocznej imprezie sportowej pod nazwą Turniej Halowej Piłki
Nożnej w rocznicę oswobodzenia miasta Stara Lubovla.
3 marca 2016 r. reprezentowano Miasto Nowy Sącz w mieście partnerskim Stara Lubovla (Słowacja) na spotkaniu z władzami w sprawie współpracy w zakresie sportu
i turystyki.
16 marca 2016 r. reprezentowano Miasto Nowy Sącz w mieście partnerskim Stara Lubovla (Słowacja) na spotkaniu w sprawie współpracy w zakresie sportu i turystyki.
17 marca br., Muzeum Okręgowe we współpracy z miastem Nowy Sącz oraz miastem partnerskim Preszów (Słowacja) dokonało uroczystego otwarcia wystawy pn.: Slavomír
Durkaj/Cienie w raju w Miasteczku Galicyjskim dla mieszkańców Nowego Sącza. Wystawę można było obejrzeć do dnia 24 kwietnia 2016r. Kuratorzy: Jozef Ridilla, Šarišská
galéria, Prešov, Maria Marcinowska, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu.
Miasto Nowy Sącz wspólnie z miastem partnerskim Schwerte (Niemcy) wzięło udział w projekcie badawczym dot. realizowanych projektów oraz identyfikacji zagadnień
i portfolio w obszarze ochrony klimatu dla planowanej międzynarodowej konferencji pt. „Miasta i zmiany klimatyczne” w regionie Zagłębia Ruhry w 2017 r. Schwerte jest
miastem członkowskim Regionalnego Stowarzyszenia Zagłębia Ruhry, które prowadzi działania na rzecz ochrony klimatu i przystosowania klimatycznego min. propagując
rozwiązania zapobieganiu globalnemu ociepleniu oraz łagodzeniu następstw/konsekwencji zmian klimatycznych.
Miasto Nowy Sącz uczestniczyło w projekcie badawczym nt. „Współpraca władz lokalnych i regionalnych Polski i Ukrainy w latach 1999-2014" prowadzonym przez
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którego wyniki zostaną przekazane Ministerstwu Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji
RP.
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W dniach 6-8 maja 2016 r. reprezentowano Miasto Nowy Sącz w mieście partnerskim Kiskunhalas (Węgry) podczas Święta Miasta Kiskunhalas w ramach współpracy
zagranicznej miasta w obszarze kultury.
13 maja br. wizyta oficjalna ukraińskiego Ministerstwa Edukacji i Oświaty oraz miasta Niecieszyn (Netiszyn, Ukraina) w Nowym Sączu.
Udział reprezentacji Miasta Nowego Sącza w Międzynarodowej Olimpiadzie Miast Partnerskich, w miejscowości Vsetin (Republika Czeska) (17 – 19.06. 2016 r.).
Spotkanie w sprawie współpracy z przedstawicielami miasta partnerskiego Stara Lubovla (Słowacja) z Grupą Państw Wyszehradzkich podczas Małopolskiego Dnia Samorządu
Terytorialnego w Starym Sączu.
Spotkanie w czerwcu br. z przedstawicielami Starej Lubovli (Słowacja) w sprawie współpracy i naboru projektów w programie INTTERREG.
Wizyta oficjalna przedstawiciela z miasta zaprzyjaźnionego Wirral Conty (Wielka Brytania) w Nowym Sączu we współpracy z Nowosądeckim Stowarzyszenie Aikido w Nowym
Sączu.
Współpraca i pomoc merytoryczna dla sądeckiego ZSEM w nawiązaniu kontaktów w mieście partnerskim Stryj (Ukraina).
Prezentacja Nowego Sącza (1.06.2016 r.) podczas XV Festiwalu Teatrów Dziecięcych Polskich Organizacji na Ukrainie pt. „Podaruj Dzieciom Uśmiech”
Przygotowano sprawozdanie ze współpracy z miastem partnerskim Netanya (Izrael) do programu wsparcia wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki
zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
17.06.2016 r. reprezentowano Miasto Nowy Sącz uroczystego spotkania w Muzeum Narodowym w Sukiennicach w Krakowie z okazji 25. rocznicy podpisania Traktatu
o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec.
18.06.2016 r. reprezentowano Miasto Nowy Sącz podczas Turnieju Piłki Nożnej w Sabinovie (Słowacja).
W dniach 14-18 czerwca 2016 r. reprezentowano Miasto Nowy Sącz w mieście partnerskim Suzhou (Chiny) podczas oficjalnej ceremonii podpisania umowy o partnerstwie
miast w ramach współpracy zagranicznej miasta.
W dniach 19-21 czerwca 2016 r. przygotowano prezentację o Nowym Sączu nt. współpracy z chińskimi partnerami: Suzhou i Huangdao District na IV Forum Regionalne
Polska-Chiny.
W dniach od 24-26.06.2016r. odbywało się Święto Miasta Tarnowa – Zd(e)arzenia 2016, w którego inauguracji uczestniczyli przedstawiciele Nowego Sącza.
W dniach 24-25 czerwca 2016 r. Miasto Nowy Sącz wzięło udział w II Międzynarodowej Konferencji Polsko-Węgierskich Miast Partnerskich w Budapeszcie wraz
z reprezentacją miasta partnerskiego Kiskunhalas (Węgry), której organizatorem był Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech.
Pomoc merytoryczna i logistyczna załogom jachtu Dunajec w kontaktach z Gubernatorem Szpicbergena
30 czerwca 2016r. reprezentowano Miasto Nowy Sącz podczas 46. Międzynarodowego Rodzinnego Spływu Miast Partnerskich Stara Lubovla – Nowy Sącz we współpracy ze
słowackim Centrum Wolnego Czasu.
W dniach 11-12.08.2016 r. zorganizowano w Nowym Sączu wizytę oficjalną oraz wymianę dzieci i młodzieży z miasta partnerskiego Suzhou (Chiny) oraz podpisano
Porozumienie o współpracy pomiędzy Pałacem Młodzieży a Centrum Dzieci i Młodzieży z Suzhou (Chiny).
3.09.2016 r. odbył się „Vychod Road liga 2016” z udziałem mieszkańców Nowego Sącza w mieście partnerskich Stara Lubovla (Słowacja).
5.09.2016 r. zorganizowano wizytę studyjną dla grupy samorządowców z Ukrainy we współpracy z Instytutem Studiów Wschodnich i Fundacją „Open Ukraine”.
8.09.2016 r. reprezentowano miasto Nowy Sącz podczas Forum Polonijnego pn. „Aktywność polskich samorządów na arenie międzynarodowej. Współpraca transgraniczna
w ramach XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy.
Współpraca miasta Nowego Sącza z miastem partnerskim Preszów (Słowacja) przy opracowaniu aplikacji pt. „Euro-Mesto Presov 2017” zgłoszonej do wsparcia finansowego
Wspólnoty Europejskiej w ramach programu Town Twinning.
Uczestniczono nt współpracy międzynarodowej miast Polski realizowanej na zlecenie Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przy wsparciu Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w 100 największych miastach Polski.
W dniach 9-12.09.2016 r. - wizyta oficjalną miasta Nowego Sącza na 37. Święcie Winobrania wraz z prezentacją kulturalną z udziałem Regionalnego Zespół Pieśni i Tańca
Dolina Dunajca w mieście partnerskim Kiskunhalas (Węgry).
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W dniach 15-19.09.2016 r. reprezentowano miasto Nowy Sącz podczas Dni Miasta Niecieszyna (Ukraina).
30.09.2016 r. zorganizowano wizytę oficjalną miasta Nowego Sącza podczas XXV. Lubowlańskiego Jarmarku w Starej Lubowli (Słowacja).
19 października 2016 r. Muzeum Okręgowe we współpracy z Miastem Nowy Sącz oraz miastem partnerskim Stara Lubowla (Słowacja) dokonało uroczystego otwarcia
wystawy pn.: „ARS LITURGICA… to czyńcie na moją pamiątkę” dla mieszkańców miasta Nowego Sącza. Wystawę można było obejrzeć do 4 grudnia 2016r. w Domu Gotyckim
w Muzeum Okręgowym. Wystawa przygotowana przez Muzeum Lubowlańskie wpisuje się w cykliczne, doroczne prezentacje słowackich zbiorów. Scenariusz wystawy według
Dalibora Mikulíka opracowany przez Monika Pavelčikovà i Jakub Ondrej.
22 listopada 2016r. wizyta studyjna zagranicznych studentów WSB-NLU z Portugalii, Ukrainy, Kazachstanu i Białorusi w sądeckim Ratuszu.
28 listopada 2016r. wizyta oficjalna Ambasadora Tajwanu w sprawie możliwych obszarów współpracy w Nowym Sączu.
9 grudnia 2016r. br. zorganizowano wizytę roboczą przedstawicieli z miasta zaprzyjaźnionego Suzhou (Chiny) w sprawie wymiany doświadczeń w obszarach rolnictwa
i współpracy gospodarczej oraz ustalenia dot. dalszej współpracy pomiędzy miastami.
Jednostka realizująca

Mierniki realizacji
zadania

Wydział Kultury, Sportu, Komunikacji Społecznej i Promocji
w Urzędzie Miasta Nowego Sącza
1/ Liczba wydarzeń międzynarodowych w Nowym Sączu
i zagranicą (wyjazdy, przyjazdy i projekty zagraniczne).
2/ Ilość środków wydatkowanych na wydarzenia i projekty
międzynarodowe.
3/ Liczba osób biorących udział w wydarzeniach
międzynarodowych w Nowym Sączu i zagranicą.

Termin realizacji

styczeń – grudzień 2016r.

Wartości
mierników

1/ 44 wydarzenia międzynarodowe
2/ 67 865,22 PLN
3/ 1 161osób

d. Wdrożenie wieloletniego programu promocji Nowego Sącza.
Działania podjęte w ramach realizacji zadania
Miasto nie ma jeszcze dokumentu, który byłby wieloletnim programem promocji. Ten zostanie dopiero przygotowany.
Niemniej, znacząca część już podejmowanych działań przez Wydział Kultury, Sportu, Komunikacji Społecznej i Promocji, Kancelarię, inne wydziały UM oraz
jednostki Urzędu Miasta: Pałac Młodzieży, Miejski Ośrodek Kultury, Sądecką Małą Galerię, Sądecką Bibliotekę Publiczną, ale także kluby sportowe,
organizacje pozarządowe i inne jednostki będą fundamentem takiego dokumentu.
1/ Promocja gospodarczo-turystyczna miasta Nowego Sącza w specjalnym wydaniu Polish Business Magazine „Poland for Investors&Visitors 2016” (edycja
angielska), w ramach rządowego programu promocji gospodarczej regionów dla inwestorów zagranicznych i turystów. Edycja ukazała się pod auspicjami
Ministerstwa Rozwoju, które wzięło część nakładu dla własnej sieci kanałów dystrybucyjnych. Było priorytetowym materiałem dla Korporacji Inwestorów,
Izb Przemysłowo-Handlowych w Brukseli, Tokio, Nowym Yorku, Stambule, Szanghaju, Hongkongu, Delhi i Teheranie, a także dla polskich 112 placówek
dyplomatycznych na świecie. Wydanie trafiło również do Komitetu Targów Nieruchomości i Inwestycji, CEE Property & Investment i na liczne wystawy (np.
Inter-City, Expo Real, MAPIC, BMP, Międzynarodowe Targi miast i Turystyczne - w sumie prawie 50 wydarzeń w ciągu całego roku). Dodatkowo prezentacja
na międzynarodowym internetowym portalu targowym.
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Nakład 40 tys. egzemplarzy. Koszt: 1 968,00 PLN brutto (368 PLN VAT).
2/ Opracowanie kolejnego „Raportu gospodarczego Nowego Sącza”, który stanowi materiał do analizy porównawczej rozwoju miasta na przestrzeni danego okresu.
Publikowany jest na portalu Miasta. GOSPODARKA / ZAINWEESTUJ W NOWYM SĄCZU
Koszt: w ramach funkcjonującego etatu.
3/ Aktualizacja oferty inwestycyjnej Nowego Sącza udostępnionej na portalu internetowym Miasta, na którą składają się m.in.: profil gospodarczy miasta, informacja o
dostępnych terenach inwestycyjnych, warunki inwestowania w podstrefie Nowy Sącz krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej, zachęty i ułatwienia dla inwestorów, a także
analizy statystyczne i informatory tematyczne skierowane do inwestorów. Ponadto oferta terenu Nowego Sącza znajduje się w bazie terenów inwestycyjnych Polskiej Agencji
Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o., Centrum Business in Małopolska i jest promowana przez te podmioty.
GOSPODARKA / ZAINWEESTUJ W NOWYM SĄCZU / RAPORT O STANIE GOSPODARCZYM
Koszt: w ramach funkcjonującego etatu.
4/ Udzielanie patronatu prezydenta miasta nad wydarzeniami społecznymi, kulturalnymi, sportowymi. O patronaty ubiegają w przeważającej większości organizacje,
stowarzyszenia, fundacje z Nowego Sącza. To bezkosztowy, cenny element współdziałania i współpracy, jak teź budowania marki Urzędu Miasta w najbliższym środowisku,
wśród klientów zewnętrznych – mieszkańców miasta. Jako cześć działań określanych mianem „gry na lidera”, udzielanie patronatów buduje pozycję prezydenta miasta, co
przekłada się na ocenę Urzędu i, per se, przekłada się na promocję miasta i umacnianie fundamentów jego marki.
5/ Pałac Młodzieży: Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej „Skowroneczek”; Dzieci na przesłuchania konkursowe przygotowują dwie piosenki, w tym jedną
z repertuaru zespołu Promyczki Dobra. Wśród utworów prezentowanych przez dzieci mile widziane są kompozycje premierowe, autorskie oraz piosenki o treści religijnej.
Koncert finałowy zazwyczaj odbywa się w czerwcu na rynku Nowego Sącza. W finale (16.06.2016) wzięło udział 69 uczestników. Konkurs recytatorski „Pierścień
św. Kingi”: Konkurs Ogólnopolski poprzedzony eliminacjami rejonowymi w 15 placówkach. Pierścień św. Kingi jest konkursem recytatorskim skierowanym do dzieci uczących
się w szkole podstawowej. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci poezją, w tym poezją religijną, oraz zanikającą w dzisiejszych czasach umiejętnością recytacji wierszy.
Wyjątkowym elementem konkursu jest miejsce finałowych przesłuchań, a mianowicie Kopalnia Soli Bochnia. Młodzi uczestnicy zjeżdżają 240 metrów pod ziemię, aby tam,
przy świetle reflektorów, prezentować swój warsztat recytatorski. Finałowym zmaganiom towarzyszą często warsztaty ze znanymi aktorami. Natomiast gospodarz miejsca,
kopalnia soli w Bochni, zaprasza dzieci na zwiedzanie podziemnych korytarzy z przewodnikiem. W finale (14-15 grudzień 2016) wzięło udział ok 90 recytatorów. Konkurs
Kaligraficzny „Bakałarz”: Adresaci: uczniowie zintegrowanego nauczania początkowego szkół podstawowych. Bakałarz adresowany jest przede wszystkim do czytelników
miesięcznika „Promyczek Dobra”. Dzieci w 5-ciu kolejnych numerach miesięcznika (od października do lutego) znajdują zadania konkursowe, które mają wykonać jak
najstaranniej, by następnie przesłać je na adres organizatorów do końca lutego danego roku. Komisja wyłania najstaranniejsze prace uczniów, którzy zostają zaproszeni do
udziału w finale. Finał – 06.04.2017 r. Ilość uczestników: 380 osób. „Turniej Rodzin” 2016: Impreza integracyjna dla nowosądeckich rodzin. Rodziny biorą udział
w ciekawych rozgrywkach intelektualno-artystyczno-sportowych z atrakcyjnymi nagrodami. Podczas turnieju występują przed publicznością wybrane grupy artystyczne
działające w Pałacu Młodzieży. W wydarzeniu, które odbyło się 3 grudnia 2016 r. wzięło udział 370 osób. Wojewódzki Konkurs Recytatorski: Adresatami konkursu są
uczniowie szkół podstawowych. Finał (25.05.2016)poprzedzony był eliminacjami rejonowymi w 7 ośrodkach. Przed przesłuchaniami odbywają się warsztaty poprawnej
recytacji prowadzone przez znanych poetów i aktorów. W finale konkursu wzięło udział ok 70 osób. „Pod Skrzydłami Anioła”: Ogólnopolski Przegląd Działań Artystycznych:
konkurs piosenki, konkurs literacki, konkurs plastyczny. Skierowany on jest do dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich oraz osób
niepełnosprawnych. Konkurs plastyczny – "Moja kartka bożonarodzeniowa": Adresaci: dzieci i młodzież w wieku 5 – 20 lat ze szczególnym uwzględnieniem osób
niepełnosprawnych. Konkurs literacki – wierszy autorskich skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 7 – 18 lat. Konkurs piosenki „Anielska nutka”. Adresaci: uczniowie szkół
podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Uroczysty finał przeglądu odbył się 9 grudnia 2016 r. w siedzibie firmy WIŚNIOWSKI. W przeglądzie wzięło udział
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ponad 1000 uczestników.
6/ Wydział Kultury, Sportu, Komunikacji Społecznej i Promocji w Urzędzie Miasta Nowego Sącza (WKS):
W roku 2016 miejskie instytucje kultury zorganizowały 1010 imprez, w których uczestniczyło ponad 152 tys. widzów. WKS był patronem i organizatorem 15 własnych
wydarzeń kulturalnych, w których wzięło udział prawie 25 tys. widzów. Wydział prowadził wydanie 3 publikacji książkowych. Wydział
6.1/ Witryna www Urzędu Miasta
6.2/ Wydział jest gospodarzem aplikacji mobilnej „Nowy Sącz”, stworzonej z myślą o gościach i turystach odwiedzających Nowy Sącz, a także aplikacji na mobilne urządzenia
komunikacyjne pozwalającej na przekazanie informacji o najważniejszych wydarzeniach planowanych w mieście – Notyfikacja, system powiadamiania sms (50 razy).
7/ Sądecka Biblioteka Publiczna: ilość czytelników ponad 20,3 tys., ilość wypożyczonych woluminów: 386,5 tys.; działalność animacyjna: Biblioteka zorganizowała 298
imprez: warsztaty literackie, spotkania autorskie, wystawy dla 13000 widzów i uczestników. Koronne projekty to: wystawa fotograficzna (cykliczna) „Tak było – Nowy Sącz –
rok miniony” (720 osób), konkurs fotograficzny (ogólnopolski): „Nowy Sącz w obiektywie” (ósma edycja) z wystawą pokonkursową.
8/ Miejski Ośrodek Kultury, poza działalnością szkoleniowo- edukacyjną, był organizatorem 405 imprez dla 23 600 widzów. Zasięg ponadmiejski i ponad regionalny mają
m.in.: Jesienny Festiwal Teatralny (20.), I Festiwal Filmowy: Nowe Kino - Nowy Sącz, Koncerty u Prezydenta, Nowosądecki Przegląd Przedstawień Bożonarodzeniowych (17.),
Sądecka Konfrontacja Artystyczna Talentów SKAT (3.), Kolorowy Dzień Dziecka (3.), Konkurs Piosenki Dziecięcej Trallaliada (18.), Teatr Robotniczy przygotował jedną
premierę (Chory z urojenia – Moliera), a wystawił 23 spektakle (3 sztuk) dla 5790 widzów; Grupa Teatralna Cudoki-Szuroki wystawiła 21 spektakli dla 4840 widzów.
Jednostka realizująca

Mierniki realizacji
zadania

1-3/ Wydział Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych
w Urzędzie Miasta Nowego Sącza
4/ Kancelaria w Urzędzie Miasta Nowego Sącza
5/ Pałac Młodzieży w Nowym Sączu
6/ Wydział Kultury, Sportu, Komunikacji Społecznej
i Promocji w Urzędzie Miasta Nowego Sącza
7/ Sądecka Biblioteka Publiczna w Nowym Sączu
8/ Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu
1.1/ Nakład Polish Business Magazine
1.2/ Ilość wydarzeń podczas których odbywała się
dystrybucja czasopisma
2/ Ilość opracowanych „Raportów gospodarczych Nowego
Sącza” opublikowanych na www.nowysacz.pl
3/ Ilość ofert inwestycyjnych opublikowanych na
www.nowysacz.pl
4/ Liczba udzielonych / przyznanych patronatów
5/ Ilość strategicznych wydarzeń kulturalnych: 6
6/ Ilość wydarzeń kulturalnych własnych: 15
6.1.1/ Strona www UM
6.1.2/ Ilość odwiedzin strony

Termin realizacji

2016 rok

Wartości
mierników

1.1/ 40 000
1.2/ 50 wydarzeń
2/ 1 raport
3/ 1 oferta
4/ 138
5/ Ilość uczestników wydarzeń: 1979
6/ Ilość uczestników: 24 950
6.1.1/ Ilość komunikatów Biura Prasowego: 1242
6.1.2/ Unikatowych gości: 706 564; liczba wizyt: 1 314 773
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6.2/ Wykorzystanie aplikacji mobilnych
6.3/ Ilość wydawnictw
7. Ilość wypożyczeń/ ilość czytelników
7.1/ Ilość imprez/ilość uczestników
8/ Ilość imprez własnych
8.1.1/ Ilość widzów
8.1.2/ Ilość premier/ spektakli/ widzów/ Teatru
Robotniczego/ spektakli/ widzów/ Grupy Cudoki Szuroki

6.2/ Powiadamianie sms: 50 razy
6.3/ 3 wydawnictwa
7/ 386,5 tys./ 20,3 tys.
7.1/ 298/ 13 000
8/ 405
8.1.1/ 23 600
8.1.2/ 1/ 23/ 5790/ 21/ 4840

e. Udział Nowego Sącza w konkursach, plebiscytach i rankingach.
Urząd Miasta uczestniczy w liczących się ogólnopolskich konkursach i rankingach adresowanych do samorządów, poddając ocenie zewnętrznych ekspertów aktywność
i osiągnięcia Nowego Sącza, by uzyskać zobiektywizowaną wiedzę o jakości zarządzania miastem, postępach i miejscu na ogólnopolskiej mapie aktywności samorządów,
a także by szukać zewnętrznego uwiarygodnienia i potwierdzenia pozytywnego wizerunku miasta, jako miasta z potencjałem, silnego aktywnością jego mieszkańców.
Uzyskane nagrody i wyróżnienia są ważnym elementem budowania marki miasta, współtworzą jego pozytywny wizerunek, jako dobrze zarządzanego, rozwijającego się,
przedsiębiorczego i atrakcyjnego. Wymienione poniżej nagrody i wyróżnienia są ważnym elementem wzmacniania wizerunku i stałego budowania i wzmacniania marki Nowego
Sącza w wymiarze lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.
Nowy Sącz wziął udział w następujących ogólnopolskich rankingach organizowanych w 2016 roku:
 Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” 2016: 9. miejsce w kategorii miast na prawach powiatu. W porównaniu do roku 2015, Nowy Sącz awansował o dziewięć
miejsc. Wynik w 2016 r. jest najlepszym, jaki osiągnęło miasto w historii najstarszego i najbardziej prestiżowego rankingu w Polsce. Ponadto, miasto uzyskało
10. lokatę wśród samorządów najlepiej wykorzystujących fundusze UE.
 Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów, edycja 2016, organizowany przez Związek Powiatów Polskich, w którym Nowy Sącz został sklasyfikowany na 2. miejscu
w kategorii miast na prawach powiatu z rekordową jak dotąd liczbą uzyskanych punktów (58 942). W rankingu uzyskał maksymalną ocenę w kategorii działań
proinwestycyjnych i prorozwojowych za ilość pozyskanych środków finansowych pochodzących z funduszy zewnętrznych. Wysoką ocenę uzyskał za działania
samorządu na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Wyniki Nowego Sącza w poprzednich latach: 2004 r. – 9. miejsce, 2005 r. – 29., 2006 r. – 31., 2007 r. –
31., 2008 r. – 23., 2009 r. – 2., 2010 r. – 1. (ex aequo z Gdańskiem), 2011 – 3., 2012 – 2., 2013 – 3., 2014 – 3., 2015 – 1.
 Ogólnopolski Ranking Energii Odnawialnej, edycja 2016, którego organizatorem jest Związek Powiatów Polski – 2. Miejsce.
 Ranking miast Tygodnika Wprost, w którym Nowy Sącz zajął 4. lokatę w kategorii najmniej zadłużonych miast;
Udział miasta w w/w rankingach był bezpłatny.
Nowy Sącz uzyskał tytuł Dobry Polski Samorząd 2015, zwyciężył w rankingu Energii Odnawialnej Związku Powiatów Polskich, do których aplikował w 2015 r. Zajął pierwsze
miejsce w kategorii „Efektów polityki społecznej” oraz drugą nagrodę w kategorii „Ocena aktywności gmin subregionu Sądeckiego w 2015 roku”. W rankingu „Perły Samorządu
2016” organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną przy współpracy z Deloitte prezydent Ryszard Nowak został laureatem pierwszego miejsca w kategorii „Włodarz 2016”
wśród miast do 100 tyś. mieszkańców, a miasto Nowy Sącz zajęło trzecie miejsce w kategorii „Samorząd 2016”.
W 10. Edycji Małopolskiego Plebiscytu poza stereotypem – Senior Roku, organizowanego przez ROPS – Kraków, tytuł seniora roku uzyskał sądeczanin, zgłoszony przez
prezydenta miasta Nowego Sącza.
Zgodnie z założeniami Strategii udział Urzędu Miasta w konkursach, tak branżowych jak i obejmujących przekrój działalności samorządu, jest ważnym elementem działań nie
tylko wizerunkowych i promocyjnych, ale również benchmarkingowych. Istotne w tym jest to, iż niezależne grupy ekspertów pozycjonują miasto w stosunku do innych, co
pozwala na dokonywanie porównań i ustalanie, w którym miejscu znajdujemy się, na jakich polach mamy przewagę nad innymi, a w czym ustępujemy najlepszym. Otrzymane
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nagrody i wyróżnienia są dowodem, iż założone w Strategii cele są osiągnięte, a rezultaty podjętych działań poprzedzających aplikację do konkursów były znaczące.
Każda nagroda jest sukcesem miasta – w zależności od profilu konkursu: gospodarczym, społecznym, komunalnym, promocyjnym. Jest elementem umacniania marki Nowego
Sącza. Nagrody nie zawsze są zauważane i pozytywnie odbierane przez mieszkańców, bowiem nie są odpowiednio promowane i zdyskontowane w działaniach promocyjnych.
Wartością trudną do przecenienia są oceny – wyrażone przyznanymi wyróżnieniami i nagrodami – wystawione przez zewnętrzne (obiektywne) zespoły ekspertów, co
uwiarygodnia podejmowane działania.
Poprzez udział w rankingach i konkursach Urząd Miasta uzyskuje efekt w postaci kształtowania pożądanego wizerunku i promocji miasta na zewnątrz, a także umacnia
budowaną i umacnianą markę Nowego Sącza. Służą temu informacje w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich i na stronie www miasta.
Nagrody i wyróżnienia w konkursach oceniających miasta i regiony cieszą się ogromnym prestiżem, o czym świadczy liczba ubiegających się o nie w poszczególnych
konkursach i edycjach. To również potencjał w kolejnych rankingach i konkursach, w których już otrzymane nagrody są zauważane i premiowane.
W budowaniu marki miasta ważnym elementem jest „gra na lidera”. Otrzymane przez prezydenta Ryszarda Nowaka wyróżnienia i nagrody budując pozycję gospodarzowi
miasta, równocześnie wzmacniają wizerunek Nowego Sącza.
Jednostka realizująca

Pkt.1-4: Urząd Miasta Nowego Sącza - Kancelaria przy
współpracy z innymi wydziałami, miejskimi jednostkami
organizacyjnymi i miejskimi spółkami prawa handlowego

Termin realizacji

Rok 2016

Źródła finansowania
Budżet miasta
Wydatki
na
realizację
Kluczowego nr 12 ogółem:

Programu

595 182,67 PLN

Wartość
595 182,67 PLN

Środki zewnętrzne zagraniczne (UE,
EOG itp.)
Środki zewnętrzne krajowe
Inne
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VI.

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZA ROK 2016
Tabela VI.1. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
DOCHODY

Dział

Treść

010

Rolnictwo i łowiectwo
Dochody bieżące

Wykonanie na
31.12.2016

Struktura
wykonania

Plan początkowy

Plan po zmianach

2 000,00
2 000,00

11 036,30
11 036,30

10 788,67
10 788,67

97,8
97,8

0,0
0,0

2 000,00

2 000,00

1 752,37

87,6

0,0

0,00

9 036,30

9 036,30

100,0

0,0

20 000,00
20 000,00

20 000,00
20 000,00

25 841,62
25 841,62

129,2
129,2

0,0
0,0

20 000,00
0,00
196 900,00
196 900,00

20 000,00
0,00
544 240,00
544 240,00

25 812,95
28,67
107 816,05
107 816,05

129,1
--19,8
19,8

0,0
0,0
0,0
0,0

0,00

0,00

2 361,85

---

0,0

120 000,00

120 000,00

96 840,69

80,7

0,0

3 000,00

3 000,00

512,60

17,1

0,0

wsk. %

w tym:
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§
2010)
Leśnictwo

020
Dochody bieżące
w tym:

Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)
Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)
Przetwórstwo przemysłowe

150
Dochody bieżące
w tym:

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam.
ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym
charakterze (§ 0750)
Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)
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Tabela VI.1. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
DOCHODY

Dział

Treść

Wykonanie na
31.12.2016

Struktura
wykonania

Plan początkowy

Plan po zmianach

35 000,00

35 000,00

8 100,91

23,1

0,0

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057, § 2059)

0,00

347 340,00

0,00

0,0

0,0

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów
(związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)

38 900,00

38 900,00

0,00

0,0

0,0

5 627 396,00
1 627 396,00

7 409 750,00
1 877 491,00

7 413 603,26
1 881 065,10

100,1
100,2

1,5
0,4

10 000,00

10 000,00

11 800,00

118,0

0,0

3 000,00

3 000,00

2 900,00

96,7

0,0

504 000,00

504 000,00

520 006,67

103,2

0,1

4 000,00

4 000,00

4 020,00

100,5

0,0

2 700,00
5 000,00

2 700,00
5 000,00

3 594,45
32 913,02

133,1
658,3

0,0
0,0

0,00

143 865,00

143 865,00

100,0

0,0

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

Transport i łączność

600
Dochody bieżące

wsk. %

w tym:
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób
fizycznych (§ 0570)
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam.
ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym
charakterze (§ 0750)
Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§
2030)
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Tabela VI.1. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
DOCHODY

Dział

Treść

Wykonanie na
31.12.2016

Struktura
wykonania

Plan początkowy

Plan po zmianach

0,00

106 230,00

106 230,00

100,0

0,0

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego (§ 2310)

1 098 696,00

1 098 696,00

1 055 735,96

96,1

0,2

Dochody majątkowe

4 000 000,00

5 532 259,00

5 532 538,16

100,0

1,1

0,00

0,00

300,00

---

0,0

4 000 000,00

4 844 800,00

4 844 779,16

100,0

1,0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków
powiatowo - gminnych) (§ 6330)

0,00

275 409,00

275 409,00

100,0

0,1

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)

0,00

412 050,00

412 050,00

100,0

0,1

26 107 500,00
7 487 500,00

22 674 854,00
8 579 854,00

24 126 695,56
9 297 504,78

106,4
108,4

5,0
1,9

100 000,00
2 100 000,00

100 000,00
2 100 000,00

160 008,25
2 113 457,08

160,0
100,6

0,0
0,4

3 600 000,00

3 600 000,00

4 149 448,12

115,3

0,9

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych powiatu (§ 2130)

wsk. %

w tym:
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., z wyłączeniem
dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207)

700

Gospodarka mieszkaniowa
Dochody bieżące
w tym:
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)
Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam.
ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym
charakterze (§ 0750)
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Tabela VI.1. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
DOCHODY

Dział

Treść

Wykonanie na
31.12.2016

Struktura
wykonania

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

60 000,00
500 000,00

60 000,00
1 028 156,00

210 800,97
1 004 582,56

351,3
97,7

0,0
0,2

Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej
oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)

327 500,00

561 702,00

491 122,47

87,4

0,1

Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)

800 000,00

1 129 996,00

1 168 085,33

103,4

0,2

18 620 000,00

14 095 000,00

14 829 190,78

105,2

3,0

800 000,00

800 000,00

188 560,10

23,6

0,0

17 820 000,00

13 295 000,00

14 640 630,68

110,1

3,0

1 679 967,00
1 679 967,00

1 690 920,00
1 690 920,00

1 545 462,22
1 545 462,22

91,4
91,4

0,3
0,3

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

403 000,00
500 000,00
350,00
488,00

403 000,00
500 000,00
350,00
488,00

313 368,15
440 869,60
97,58
5 237,60

77,8
88,2
27,9
1 073,3

0,1
0,1
0,0
0,0

Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej
oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)

775 979,00

786 932,00

785 651,79

99,8

0,2

150,00

150,00

237,50

158,3

0,0

Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)

Dochody majątkowe

wsk. %

w tym:
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)
Działalność usługowa

710
Dochody bieżące
w tym:

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
Wpływy z usług (§ 0830)
Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)

Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)
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DOCHODY

Dział

Treść

750

Administracja publiczna
Dochody bieżące

Wykonanie na
31.12.2016

Plan początkowy

Plan po zmianach

1 783 461,00
1 526 830,00

2 900 241,00
2 386 313,00

2 812 155,10
2 309 944,54

0,00

0,00

800,00

50 000,00

50 000,00

250 000,00

wsk. %

97,0
96,8

Struktura
wykonania

0,6
0,5

w tym:
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób
fizycznych (§ 0570)
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam.
ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym
charakterze (§ 0750)
Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007, §
2009)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§
2010)
Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej
oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)
Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)
Dochody majątkowe

---

0,0

84 491,12

169,0

0,0

250 000,00

176 051,34

70,4

0,0

300 000,00
119 960,00

300 000,00
485 551,00

236 935,32
533 631,55

79,0
109,9

0,0
0,1

40 140,00

92 637,00

92 635,59

100,0

0,0

725 030,00

1 170 155,00

1 147 381,12

98,1

0,2

41 400,00

37 670,00

37 669,75

100,0

0,0

300,00

300,00

348,75

116,3

0,0

256 631,00

513 928,00

502 210,56

97,7

0,1
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Tabela VI.1. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
DOCHODY

Dział

Treść

Wykonanie na
31.12.2016

Struktura
wykonania

Plan początkowy

Plan po zmianach

0,00

0,00

200,00

256 631,00

513 928,00

502 010,56

97,7

0,1

16 722,00

67 703,00

67 620,49

99,9

0,0

16 722,00

67 703,00

67 620,49

99,9

0,0

16 722,00

67 703,00

67 620,49

99,9

0,0

2 800,00
2 800,00

6 300,00
6 300,00

6 300,00
6 300,00

100,0
100,0

0,0
0,0

2 800,00

6 300,00

6 300,00

100,0

0,0

12 819 450,00
12 819 450,00

14 027 347,75
14 027 347,75

13 966 249,00
13 966 249,00

99,6
99,6

2,9
2,9

150 000,00

150 000,00

98 018,66

65,3

0,0

wsk. %

w tym:

751

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207, §
6209)
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
Dochody bieżące

---

0,0

w tym:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§
2010)

752

Obrona narodowa
Dochody bieżące
w tym:
Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej
oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

754

Dochody bieżące
w tym:
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób
fizycznych (§ 0570)
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Tabela VI.1. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
DOCHODY

Dział

Treść
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§
2010)
Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej
oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego (§ 2320)
Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących (§ 2710)
Wymiar sprawiedliwości

755
Dochody bieżące

Wykonanie na
31.12.2016

Struktura
wykonania

Plan początkowy

Plan po zmianach

0,00
0,00
7 000,00

0,00
0,00
31 796,00

150,80
4 841,95
17 449,35

----54,9

0,0
0,0
0,0

1 900,00

3 900,00

3 900,00

100,0

0,0

12 659 700,00

13 823 671,75

13 823 662,42

100,0

2,8

0,00

12 000,00

12 000,00

100,0

0,0

850,00

850,00

1 095,82

128,9

0,0

0,00

5 130,00

5 130,00

100,0

0,0

0,00
0,00

185 400,00
185 400,00

185 398,63
185 398,63

100,0
100,0

0,0
0,0

0,00

185 400,00

185 398,63

100,0

0,0

156 806 573,00 156 632 317,00

158 349 296,92

101,1

32,5

wsk. %

w tym:
Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej
oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
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Tabela VI.1. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
DOCHODY

Dział

Treść
Dochody bieżące

Plan początkowy

Plan po zmianach

156 806 573,00 156 632 317,00

Wykonanie na
31.12.2016

wsk. %

Struktura
wykonania

158 349 296,92

101,1

32,5

w tym:
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)

83 845 773,00
6 577 000,00
47 555 000,00
580 000,00
10 800,00
4 550 000,00

84 176 722,00
6 577 000,00
47 555 000,00
580 000,00
10 800,00
4 550 000,00

85 606 195,00
7 178 757,21
47 497 545,65
523 414,60
15 722,20
5 573 511,57

101,7
109,1
99,9
90,2
145,6
122,5

17,6
1,5
9,8
0,1
0,0
1,1

200 000,00

200 000,00

193 370,15

96,7

0,0

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)

450 000,00
1 900 000,00
2 150 000,00
150 000,00
5 000,00

450 000,00
1 569 051,00
2 250 000,00
150 000,00
5 000,00

460 988,02
1 481 564,23
2 175 765,46
163 559,00
7 291,80

102,4
94,4
96,7
109,0
145,8

0,1
0,3
0,4
0,0
0,0

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§
0480)

2 200 000,00

2 200 000,00

2 395 763,58

108,9

0,5

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)

2 601 000,00

2 601 000,00

2 105 598,87

81,0

0,4

3 650 000,00
230 000,00
0,00

3 335 744,00
270 000,00
0,00

2 500 942,71
266 250,00
1 000,00

75,0
98,6
---

0,5
0,1
0,0

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)
Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)
Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)
Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)
Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)
Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)
Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)
Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)
Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
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DOCHODY

Dział

Treść
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§
0910)
Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Różne rozliczenia

758
Dochody bieżące

Wykonanie na
31.12.2016

Struktura
wykonania

Plan początkowy

Plan po zmianach

152 000,00

152 000,00

201 819,02

132,8

0,0

0,00
0,00
0,00
0,00
150 100 000,00 151 698 958,00
150 100 000,00 151 698 958,00

154,75
83,10
151 699 016,00
151 699 016,00

----100,0
100,0

0,0
0,0
31,2
31,2

wsk. %

w tym:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§
2010)

0,00

487,00

487,00

100,0

0,0

Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej
oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)

0,00

73 550,00

73 550,00

100,0

0,0

Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760)

0,00

89 429,00

89 429,00

100,0

0,0

Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty,
utrzymanie, ochronę i zarządzenie drogami krajowymi i wojewódzkimi w
granicach miast na prawach powiatu (§ 2790)

0,00

683 609,00

683 609,00

100,0

0,1

145 062 845,00 145 815 710,00
819 244,00
819 244,00
4 217 911,00
4 216 929,00
0,00
0,00
9 035 862,00 14 927 684,33
7 060 662,00 12 952 484,33

145 815 710,00
819 244,00
4 216 929,00
58,00
12 713 413,70
12 713 413,70

100,0
100,0
100,0
--85,2
98,2

29,9
0,2
0,9
0,0
2,6
2,6

Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920)
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)
Wpływy do wyjaśnienia (§ 2980)
Oświata i wychowanie

801
Dochody bieżące
w tym:
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Tabela VI.1. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
DOCHODY

Dział

Treść

Wykonanie na
31.12.2016

Struktura
wykonania

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)

404 212,00

424 477,00

426 683,36

100,5

0,1

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących
zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)

624 984,00

641 984,00

594 301,47

92,6

0,1

17 550,00

31 023,00

25 641,68

82,7

0,0

601 288,00

613 288,00

612 568,53

99,9

0,1

2 732 653,00

2 882 353,00

2 495 270,38

86,6

0,5

0,00

0,00

9 824,85

19 315,00

19 365,00

10 512,05

54,3

0,0

3 300,00

9 470,00

6 170,00

65,2

0,0

97 360,00

169 605,00

159 163,76

93,8

0,0

0,00

658 066,65

648 853,72

98,6

0,1

0,00

17 500,00

17 498,52

100,0

0,0

0,00

4 593 110,00

4 593 110,00

100,0

0,9

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam.
ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym
charakterze (§ 0750)
Wpływy z usług (§ 0830)
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości (§ 0900)
Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
(§ 0960)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§
2010)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej (§ 2020)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§
2030)

wsk. %

---
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Tabela VI.1. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
DOCHODY

Dział

Treść

Wykonanie na
31.12.2016

Struktura
wykonania

Plan początkowy

Plan po zmianach

0,00

29 242,68

28 774,37

98,4

0,0

0,00

60 000,00

60 000,00

100,0

0,0

2 560 000,00

2 803 000,00

2 826 266,16

100,8

0,6

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów
(związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)

0,00

0,00

13 754,99

---

0,0

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości (§ 2910)

0,00

0,00

185 019,86

---

0,0

1 975 200,00

1 975 200,00

0,00

0,0

0,0

1 975 200,00

1 975 200,00

0,00

0,0

0,0

2 368 680,00

2 217 498,55

2 168 929,35

97,8

0,5

2 368 680,00

2 217 498,55

2 168 929,35

97,8

0,5

Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej
oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych powiatu (§ 2130)
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego (§ 2310)

Dochody majątkowe
w tym:
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207, §
6209)

851

Ochrona zdrowia
Dochody bieżące

wsk. %

w tym:

Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl

207

Dokument Systemu Zarządzania Jakością

Nr:

I-G3-1

Grupa procesów zarządzania strategicznego
Proces monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza 2020+

Tabela VI.1. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
DOCHODY

Dział

Treść

Wykonanie na
31.12.2016

Struktura
wykonania

Plan początkowy

Plan po zmianach

0,00

0,00

1,00

40,00
55 000,00

40,00
85 000,00

24,06
63 298,85

60,2
74,5

0,0
0,0

12 036,00

18 768,00

17 544,00

93,5

0,0

0,00

30 000,00

29 999,38

100,0

0,0

Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej
oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)

2 301 604,00

2 072 919,00

2 047 389,16

98,8

0,5

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących (§ 2710)

0,00

10 771,55

10 664,78

99,0

0,0

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości (§ 2910)

0,00

0,00

8,12

40 286 332,00
40 286 332,00

90 858 713,03
90 822 013,03

90 680 328,61
90 644 687,54

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości (§ 0900)
Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§
2010)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej (§ 2020)

Pomoc społeczna

852
Dochody bieżące

wsk. %

---

--99,8
99,8

0,0

0,0
18,6
18,6

w tym:

Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl

208

Dokument Systemu Zarządzania Jakością

Nr:

I-G3-1

Grupa procesów zarządzania strategicznego
Proces monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza 2020+

Tabela VI.1. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
DOCHODY

Dział

Treść

Wykonanie na
31.12.2016

Struktura
wykonania

Plan początkowy

Plan po zmianach

900,00

900,00

3 741,89

415,8

0,0

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

6 200,00

6 200,00

2 464,20

39,7

0,0

Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam.
ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym
charakterze (§ 0750)

4 440,00

4 440,00

4 440,00

100,0

0,0

5 330 800,00
35 250,00

5 658 800,00
35 250,00

5 716 957,64
22 429,81

101,0
63,6

1,2
0,0

2 000,00

14 600,00

14 450,00

99,0

0,0

162 600,00

162 600,00

156 386,99

96,2

0,0

22 362 698,00

27 675 014,29

27 625 655,88

99,8

5,7

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§
2030)

4 599 141,00

7 904 437,00

7 567 748,41

95,7

1,6

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom
powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia
wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
(§ 2060)

0,00

40 323 000,00

40 323 000,00

100,0

8,3

732 121,00

933 264,00

923 108,27

98,9

0,2

Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
(§ 0680)

Wpływy z usług (§ 0830)
Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
(§ 0960)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§
2010)

Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej
oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)

wsk. %
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Tabela VI.1. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
DOCHODY

Dział

Treść

Wykonanie na
31.12.2016

Struktura
wykonania

Plan początkowy

Plan po zmianach

3 870 185,00

4 348 668,00

4 348 668,00

100,0

0,9

0,00

555 727,74

554 027,41

99,7

0,1

196 500,00

170 615,00

170 615,00

100,0

0,0

75 000,00

120 000,00

120 000,00

100,0

0,0

197 997,00

197 997,00

133 665,14

67,5

0,0

2 710 500,00

2 710 500,00

2 957 328,90

109,1

0,6

0,00

36 700,00

35 641,07

97,1

0,0

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

0,00

0,00

43,30

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom
gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją
świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w
wychowywaniu dzieci (§ 6340)

0,00

36 700,00

35 597,77

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych powiatu (§ 2130)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku
wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego (§ 2310)
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego (§ 2320)
Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz zwiazków gmin, związków powiatowo - gminnych lub
związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)
Dochody majątkowe

wsk. %

w tym:

---
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Tabela VI.1. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
DOCHODY

Dział

Treść

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie na
31.12.2016

Struktura
wykonania

Plan początkowy

Plan po zmianach

3 765 988,00
3 340 988,00

4 335 243,14
4 335 243,14

2 304 369,65
2 304 369,65

53,2
53,2

0,5
0,5

307 000,00
88 000,00

307 000,00
93 000,00

304 920,00
89 756,53

99,3
96,5

0,1
0,0

0,00

0,00

0,59

1 000,00
233 000,00

1 000,00
241 600,00

647,38
225 910,15

64,7
93,5

0,0
0,0

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057, § 2059)

2 098 042,00

2 721 456,14

735 277,75

27,0

0,2

Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej
oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)

176 130,00

197 801,00

197 801,00

100,0

0,0

23 016,00

49 686,00

26 670,00

53,7

0,0

700,00

700,00

236,25

33,8

0,0

414 100,00

723 000,00

723 000,00

100,0

0,1

Dochody bieżące

wsk. %

w tym:
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
Wpływy z usług (§ 0830)
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości (§ 0900)
Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego (§ 2320)
Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na
finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia
społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)

---
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Tabela VI.1. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
DOCHODY

Dział

Treść

Wykonanie na
31.12.2016

Struktura
wykonania

Plan początkowy

Plan po zmianach

0,00

0,00

150,00

---

0,0

425 000,00

0,00

0,00

---

0,0

425 000,00

0,00

0,00

---

0,0

1 022 005,00
1 022 005,00

2 081 220,00
2 081 220,00

1 990 116,65
1 990 116,65

95,6
95,6

0,4
0,4

6 755,00

6 755,00

5 675,08

84,0

0,0

662 300,00
2 700,00
5 250,00

639 300,00
2 700,00
13 226,00

583 189,70
1 191,08
13 261,14

91,2
44,1
100,3

0,1
0,0
0,0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej (§ 2020)

0,00

96 500,00

96 499,68

100,0

0,0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) (§
2030)

0,00

857 124,00

844 970,34

98,6

0,2

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości (§ 2910)
Dochody majątkowe

wsk. %

w tym:
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)

854

Edukacyjna opieka wychowawcza
Dochody bieżące
w tym:
Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam.
ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym
charakterze (§ 0750)
Wpływy z usług (§ 0830)
Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
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Tabela VI.1. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
DOCHODY

Dział

Treść

Wykonanie na
31.12.2016

Struktura
wykonania

Plan początkowy

Plan po zmianach

0,00

95 615,00

55 516,07

58,1

0,0

320 000,00

345 000,00

362 778,56

105,2

0,1

25 000,00

25 000,00

27 035,00

108,1

0,0

14 992 459,00

15 545 328,00

13 164 624,79

84,7

2,7

10 863 271,00

11 338 790,00

10 914 806,74

96,3

2,2

0,00

0,00

41,16

9 624 590,00

9 624 590,00

9 388 944,21

0,00

0,00

3,98

1 000 000,00

1 000 000,00

956 269,52

95,6

0,2

0,00

420 600,00

420 600,00

100,0

0,1

Wpływy z usług (§ 0830)

26 000,00

26 000,00

25 265,51

97,2

0,0

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§
0910)

20 000,00

20 000,00

20 552,25

102,8

0,0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej
fnansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów
rządowych (§ 2040)
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego (§ 2310)
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego (§ 2320)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900

Dochody bieżące

wsk. %

w tym:
Wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób
fizycznych (§ 0570)
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek
Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego (§ 0730)

--97,6
---
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Tabela VI.1. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
DOCHODY

Dział

Treść

Wykonanie na
31.12.2016

Struktura
wykonania

Plan początkowy

Plan po zmianach

0,00

10 000,00

10 000,00

100,0

0,0

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

15 000,00

30 200,00

55 370,43

183,3

0,0

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057, § 2059)

97 497,00

97 497,00

0,00

0,0

0,0

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)

0,00

2 000,00

2 000,00

100,0

0,0

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych (§ 2460)

80 184,00

107 903,00

35 759,68

33,1

0,0

4 129 188,00

4 206 538,00

2 249 818,05

53,5

0,5

0,00

77 350,00

77 350,00

100,0

0,0

4 129 188,00

4 129 188,00

2 172 468,05

52,6

0,4

6 000,00
6 000,00

12 000,00
12 000,00

13 503,98
13 503,98

112,5
112,5

0,0
0,0

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
(§ 0960)

Dochody majątkowe

wsk. %

w tym:
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207)
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych (§ 6280)

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dochody bieżące
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Tabela VI.1. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
DOCHODY

Dział

Wykonanie na
31.12.2016

Treść

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)

6 000,00

6 000,00

7 502,39

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości (§ 0900)

0,00

0,00

Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)

0,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących (§ 2710)

wsk. %

Struktura
wykonania

w tym:

926

Kultura fizyczna
Dochody bieżące

125,0

0,0

1,35

---

0,0

0,00

0,24

---

0,0

0,00

6 000,00

6 000,00

100,0

0,0

2 951 300,00
2 951 300,00

3 731 339,00
2 750 739,00

3 622 442,67
2 641 005,14

97,1
96,0

0,7
0,5

525 000,00

525 000,00

468 240,27

89,2

0,1

1 600 000,00

1 716 400,00

1 661 432,20

96,8

0,3

0,00

0,00

119,02

900,00
825 400,00

900,00
508 439,00

915,54
509 418,02

w tym:
Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn. sam.
ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym
charakterze (§ 0750)
Wpływy z usług (§ 0830)
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości (§ 0900)
Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

---

0,0

101,7
100,2

0,0
0,1
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Tabela VI.1. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
DOCHODY

Dział

Treść

Wykonanie na
31.12.2016

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości (§ 2910)

0,00

0,00

880,09

Dochody majątkowe

0,00

980 600,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207)

0,00

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)

0,00

wsk. %

Struktura
wykonania

---

0,0

981 437,53

100,1

0,2

657 000,00

657 837,53

100,1

0,1

323 600,00

323 600,00

100,0

0,1

429 591 395,00 491 578 093,10

486 973 972,92

99,1

100,0

400 185 376,00 464 237 868,10
29 406 019,00 27 340 225,00

462 843 136,77
24 130 836,15

99,7
88,3

95,0
5,0

w tym:

RAZEM DOCHODY
w tym:
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
Źródło: Wydział Analiz Budżetu Miasta w Urzędzie Miasta Nowego Sącza
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Tabela VI.2. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
WYDATKI
Dz.

Rozdz.

Nazwa

010

Rolnictwo i łowiectwo
01030

Izby rolnicze
Wydatki bieżące

Wykonanie na

%

31.12.2016 r.

wykonania

Plan początkowy

Plan po zmianach

15 000,00

24 036,30

19 678,92

81,9

15 000,00

15 000,00

10 642,62

71,0

15 000,00

15 000,00

10 642,62

71,0

w tym:
Dotacje na zadania bieżące
01095

15 000,00

15 000,00

10 642,62

71,0

Pozostała działalność

0,00

9 036,30

9 036,30

100,0

Wydatki bieżące

0,00

9 036,30

9 036,30

100,0

0,00

9 036,30

9 036,30

100,0

0,00

9 036,30

9 036,30

100,0

30 500,00

30 500,00

29 000,00

95,1

Gospodarka leśna

30 000,00

30 000,00

29 000,00

96,7

Wydatki bieżące

30 000,00

30 000,00

29 000,00

96,7

Wydatki jednostek budżetowych

30 000,00

30 000,00

29 000,00

96,7

w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Nadzór nad gospodarką leśną

30 000,00

30 000,00

29 000,00

96,7

500,00

500,00

0,00

0,0

500,00

500,00

0,00

0,0

w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
020

Leśnictwo
02001

w tym:

02002

Wydatki bieżące
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Tabela VI.2. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
WYDATKI
Dz.

Rozdz.

Nazwa

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie na

%

31.12.2016 r.

wykonania

w tym:
Wydatki jednostek budżetowych

500,00

500,00

0,00

0,0

500,00

500,00

0,00

0,0

833 030,00

1 180 370,00

792 195,24

67,1

830 530,00

1 177 870,00

791 685,24

67,2

830 530,00

1 177 870,00

791 685,24

67,2

800 530,00

798 730,00

730 654,34

91,5

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Dotacje na zadania bieżące

388 500,00

415 006,00

412 347,90

99,4

412 030,00

383 724,00

318 306,44

83,0

30 000,00

30 000,00

29 715,00

99,1

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 uofp
Pozostała działalność

0,00

1 800,00

1 800,00

100,0

0,00

347 340,00

29 515,90

8,5

2 500,00

2 500,00

510,00

20,4

2 500,00

2 500,00

510,00

20,4

2 500,00

2 500,00

510,00

20,4

w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
150

Przetwórstwo przemysłowe
15011

Rozwój przedsiębiorczości
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:

15095

Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
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Tabela VI.2. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
WYDATKI
Dz.

Rozdz.

Nazwa
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań

600

Transport i łączność
60004

Lokalny transport zbiorowy
Wydatki bieżące

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie na

%

31.12.2016 r.

wykonania

2 500,00

2 500,00

510,00

20,4

31 892 696,00

33 524 227,00

32 448 031,92

96,8

12 615 696,00

12 615 696,00

12 566 801,72

99,6

12 555 696,00

12 533 339,00

12 484 447,07

99,6

12 555 696,00

12 533 339,00

12 484 447,07

99,6

12 555 696,00

12 533 339,00

12 484 447,07

99,6

60 000,00

82 357,00

82 354,65

100,0

60 000,00

82 357,00

82 354,65

100,0

w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

11 190 000,00

11 177 795,00

10 957 584,71

98,0

Wydatki bieżące

5 090 000,00

6 244 991,00

6 224 766,44

99,7

Wydatki jednostek budżetowych

5 090 000,00

6 244 991,00

6 224 766,44

99,7

w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Wydatki majątkowe

5 090 000,00

6 244 991,00

6 224 766,44

99,7

6 100 000,00

4 932 804,00

4 732 818,27

95,9

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

6 100 000,00

4 932 804,00

4 732 818,27

95,9

Drogi publiczne gminne

8 057 000,00

8 950 232,00

8 217 466,21

91,8

7 257 000,00

7 624 000,00

7 587 859,45

99,5

w tym:

w tym:
60016

Wydatki bieżące
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Tabela VI.2. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
WYDATKI
Dz.

Rozdz.

Nazwa

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie na

%

31.12.2016 r.

wykonania

w tym:
Wydatki jednostek budżetowych

7 248 000,00

7 615 900,00

7 579 867,15

99,5

1 824 000,00

1 854 000,00

1 852 485,72

99,9

5 424 000,00

5 761 900,00

5 727 381,43

99,4

9 000,00

8 100,00

7 992,30

98,7

800 000,00

1 326 232,00

629 606,76

47,5

800 000,00

1 326 232,00

629 606,76

47,5

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

0,00

750 504,00

705 669,28

94,0

Wydatki bieżące

0,00

297 525,00

294 947,76

99,1

0,00

297 525,00

294 947,76

99,1

0,00

297 525,00

294 947,76

99,1

0,00

452 979,00

410 721,52

90,7

0,00

452 979,00

410 721,52

90,7

30 000,00

30 000,00

510,00

1,7

30 000,00

30 000,00

510,00

1,7

30 000,00

30 000,00

510,00

1,7

w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
60078

w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
60095

Pozostała działalność
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
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Tabela VI.2. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
WYDATKI
Dz.

Rozdz.

Nazwa
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań

630

Turystyka
63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Wydatki bieżące

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie na

%

31.12.2016 r.

wykonania

30 000,00

30 000,00

510,00

1,7

72 000,00

72 000,00

63 809,96

88,6

72 000,00

72 000,00

63 809,96

88,6

72 000,00

72 000,00

63 809,96

88,6

12 000,00

12 000,00

4 126,96

34,4

12 000,00

12 000,00

4 126,96

34,4

60 000,00

60 000,00

59 683,00

99,5

5 561 300,00

7 022 407,00

5 706 977,58

81,3

5 511 300,00

6 972 407,00

5 698 564,32

81,7

4 711 300,00

4 592 367,00

3 640 887,95

79,3

4 211 300,00

4 088 761,00

3 543 918,09

86,7

199 500,00

230 836,00

230 836,00

100,0

4 011 800,00

3 857 925,00

3 313 082,09

85,9

0,00

10 330,00

10 057,86

97,4

500 000,00

493 276,00

86 912,00

17,6

800 000,00

2 380 040,00

2 057 676,37

86,5

w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Dotacje na zadania bieżące
700

Gospodarka mieszkaniowa
70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe
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Tabela VI.2. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
WYDATKI
Dz.

Rozdz.

Nazwa

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie na

%

31.12.2016 r.

wykonania

w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
70095

Pozostała działalność
Wydatki bieżące

800 000,00

2 380 040,00

2 057 676,37

86,5

50 000,00

50 000,00

8 413,26

16,8

50 000,00

50 000,00

8 413,26

16,8

50 000,00

50 000,00

8 413,26

16,8

50 000,00

50 000,00

8 413,26

16,8

2 252 179,00

2 315 828,00

2 036 340,72

87,9

300 000,00

158 446,00

120 516,22

76,1

300 000,00

158 446,00

120 516,22

76,1

300 000,00

158 446,00

120 516,22

76,1

50 660,00

18 686,00

17 577,87

94,1

249 340,00

139 760,00

102 938,35

73,7

591 554,00

814 007,00

706 749,71

86,8

591 554,00

814 007,00

706 749,71

86,8

194 854,00

417 307,00

323 103,71

77,4

w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
710

Działalność usługowa
71004

Plany zagospodarowania przestrzennego
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań

71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
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Tabela VI.2. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
WYDATKI
Dz.

Rozdz.

Nazwa
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Dotacje na zadania bieżące

71015

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie na

%

31.12.2016 r.

wykonania

194 854,00

417 307,00

323 103,71

77,4

396 700,00

396 700,00

383 646,00

96,7

Nadzór budowlany

584 125,00

584 125,00

583 869,83

100,0

Wydatki bieżące

584 125,00

584 125,00

583 869,83

100,0

580 625,00

580 975,00

580 964,14

100,0

531 325,00

531 144,00

531 142,48

100,0

49 300,00

49 831,00

49 821,66

100,0

3 000,00

3 000,00

2 755,69

91,9

500,00

150,00

150,00

100,0

576 500,00

576 500,00

531 235,65

92,1

370 000,00

370 000,00

340 915,63

92,1

Wydatki jednostek budżetowych

370 000,00

337 000,00

313 415,63

93,0

w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Dotacje na zadania bieżące

370 000,00

337 000,00

313 415,63

93,0

0,00

33 000,00

27 500,00

83,3

206 500,00

206 500,00

190 320,02

92,2

206 500,00

206 500,00

190 320,02

92,2

w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
71035

Cmentarze
Wydatki bieżące
w tym:

Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl

223

Dokument Systemu Zarządzania Jakością

Nr:

I-G3-1

Grupa procesów zarządzania strategicznego
Proces monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza 2020+

Tabela VI.2. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
WYDATKI
Dz.

Rozdz.
71095

Nazwa
Pozostała działalność
Wydatki bieżące

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie na

%

31.12.2016 r.

wykonania

200 000,00

182 750,00

93 969,31

51,4

200 000,00

182 750,00

93 969,31

51,4

200 000,00

99 030,00

11 209,50

11,3

200 000,00

99 030,00

11 209,50

11,3

0,00

83 720,00

82 759,81

98,9

28 548 084,00

29 410 372,00

28 381 205,22

96,5

744 430,00

1 185 769,00

1 162 995,79

98,1

744 430,00

1 185 769,00

1 162 995,79

98,1

744 430,00

1 185 769,00

1 162 995,79

98,1

744 430,00

1 185 769,00

1 162 995,79

98,1

530 000,00

529 778,00

465 613,48

87,9

530 000,00

529 778,00

465 613,48

87,9

40 000,00

50 778,00

31 497,93

62,0

3 000,00

3 000,00

2 254,00

75,1

37 000,00

47 778,00

29 243,93

61,2

w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 uofp
750

Administracja publiczna
75011

Urzędy wojewódzkie
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
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Tabela VI.2. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
WYDATKI
Dz.

Rozdz.

Nazwa

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie na

%

31.12.2016 r.

wykonania

zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
75023

490 000,00

479 000,00

434 115,55

90,6

26 165 054,00

26 550 772,00

25 724 590,25

96,9

25 465 054,00

25 835 083,00

25 024 320,00

96,9

25 440 554,00

25 741 688,00

24 938 115,25

96,9

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Dotacje na zadania bieżące

20 530 000,00

20 402 660,00

20 001 210,99

98,0

4 910 554,00

5 339 028,00

4 936 904,26

92,5

0,00

3 840,00

3 840,00

100,0

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 uofp
Wydatki majątkowe

24 500,00

44 000,00

36 809,75

83,7

0,00

45 555,00

45 555,00

100,0

700 000,00

715 689,00

700 270,25

97,8

700 000,00

715 689,00

700 270,25

97,8

0,00

102 085,00

102 084,31

100,0

22 000,00

22 056,00

22 055,08

100,0

22 000,00

22 056,00

22 055,08

100,0

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:

w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
- na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 uofp
75045

Kwalifikacja wojskowa
Wydatki bieżące
w tym:
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Tabela VI.2. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
WYDATKI
Dz.

Rozdz.

Nazwa
Wydatki jednostek budżetowych

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie na

%

31.12.2016 r.

wykonania

22 000,00

21 997,00

21 996,75

100,0

17 522,00

16 723,05

16 722,80

100,0

4 478,00

5 273,95

5 273,95

100,0

0,00

59,00

58,33

98,9

550 000,00

589 900,00

527 317,45

89,4

550 000,00

552 016,00

489 433,45

88,7

550 000,00

552 016,00

489 433,45

88,7

25 020,00

24 020,00

19 102,04

79,5

524 980,00

527 996,00

470 331,41

89,1

0,00

37 884,00

37 884,00

100,0

0,00

37 884,00

37 884,00

100,0

536 600,00

532 097,00

478 633,17

90,0

536 600,00

532 097,00

478 633,17

90,0

373 600,00

376 097,00

325 730,92

86,6

25 060,00

27 460,00

16 200,00

59,0

w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne

75095

Pozostała działalność
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
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Tabela VI.2. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
WYDATKI
Dz.

Rozdz.

751
75101

Nazwa

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie na

%

31.12.2016 r.

wykonania

- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań

348 540,00

348 637,00

309 530,92

88,8

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

163 000,00

156 000,00

152 902,25

98,0

Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa

16 722,00

67 703,00

67 620,49

99,9

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa

16 722,00

67 203,00

67 120,50

99,9

16 722,00

67 203,00

67 120,50

99,9

16 722,00

67 203,00

67 120,50

99,9

16 722,00

16 722,00

16 642,13

99,5

0,00

50 481,00

50 478,37

100,0

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

0,00

500,00

499,99

100,0

Wydatki bieżące

0,00

500,00

499,99

100,0

0,00

500,00

499,99

100,0

0,00

450,00

449,99

100,0

0,00

50,00

50,00

100,0

2 800,00

6 300,00

6 300,00

100,0

2 800,00

6 300,00

6 300,00

100,0

Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
75110

w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
752

Obrona narodowa
75212

Pozostałe wydatki obronne
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Tabela VI.2. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
WYDATKI
Dz.

Rozdz.

Nazwa

Wykonanie na

%

31.12.2016 r.

wykonania

Plan początkowy

Plan po zmianach

2 800,00

6 300,00

6 300,00

100,0

2 800,00

6 300,00

6 300,00

100,0

2 800,00

6 300,00

6 300,00

100,0

15 692 200,00

16 900 097,75

16 528 890,41

97,8

Komendy wojewódzkie Policji

150 000,00

150 000,00

149 976,19

100,0

Wydatki bieżące

50 000,00

50 000,00

50 000,00

100,0

50 000,00

50 000,00

50 000,00

100,0

100 000,00

100 000,00

99 976,19

100,0

100 000,00

100 000,00

99 976,19

100,0

12 716 700,00

13 897 201,75

13 896 462,18

100,0

12 691 700,00

13 872 201,75

13 871 462,18

100,0

12 015 700,00

13 173 986,75

13 173 977,88

100,0

9 917 005,00

10 407 650,00

10 407 647,49

100,0

2 098 695,00

2 766 336,75

2 766 330,39

100,0

7 000,00

11 530,00

10 799,76

93,7

Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
754

Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75404

w tym:
Dotacje na zadania bieżące
Wydatki majątkowe
w tym:

75411

Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Komendy powiatowe Państwowej Straży
Pożarnej
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Dotacje na zadania bieżące
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Tabela VI.2. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
WYDATKI
Dz.

Rozdz.

Nazwa

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie na

%

31.12.2016 r.

wykonania

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

669 000,00

686 685,00

686 684,54

100,0

Wydatki majątkowe

25 000,00

25 000,00

25 000,00

100,0

25 000,00

25 000,00

25 000,00

100,0

103 500,00

108 630,00

103 415,78

95,2

100 000,00

105 130,00

103 415,78

98,4

85 000,00

80 770,00

79 115,78

98,0

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych

12 800,00

12 800,00

12 656,52

98,9

72 200,00

67 970,00

66 459,26

97,8

15 000,00

24 360,00

24 300,00

99,8

Wydatki majątkowe

3 500,00

3 500,00

0,00

0,0

3 500,00

3 500,00

0,00

0,0

32 000,00

34 000,00

32 934,57

96,9

12 000,00

14 000,00

13 008,57

92,9

12 000,00

14 000,00

13 008,57

92,9

200,00

0,00

0,00

-

11 800,00

14 000,00

13 008,57

92,9

w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
75412

Ochotnicze straże pożarne
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:

w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
75414

Obrona cywilna
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
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Tabela VI.2. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
WYDATKI
Dz.

Rozdz.

Nazwa

Wykonanie na

%

31.12.2016 r.

wykonania

Plan początkowy

Plan po zmianach

20 000,00

20 000,00

19 926,00

99,6

20 000,00

20 000,00

19 926,00

99,6

2 530 000,00

2 550 266,00

2 201 116,48

86,3

2 530 000,00

2 550 266,00

2 201 116,48

86,3

2 435 000,00

2 485 266,00

2 152 310,49

86,6

2 240 000,00

2 240 000,00

1 988 153,65

88,8

195 000,00

245 266,00

164 156,84

66,9

zadań
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
75416

Straż gminna (miejska)
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych

75421

95 000,00

65 000,00

48 805,99

75,1

Zarządzanie kryzysowe

110 000,00

110 000,00

103 039,49

93,7

Wydatki bieżące

60 000,00

60 000,00

55 438,49

92,4

50 000,00

50 000,00

45 438,49

90,9

0,00

1 500,00

1 500,00

100,0

50 000,00

48 500,00

43 938,49

90,6

10 000,00

10 000,00

10 000,00

100,0

50 000,00

50 000,00

47 601,00

95,2

w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Dotacje na zadania bieżące
Wydatki majątkowe

Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl

230

Dokument Systemu Zarządzania Jakością

Nr:

I-G3-1

Grupa procesów zarządzania strategicznego
Proces monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza 2020+

Tabela VI.2. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
WYDATKI
Dz.

Rozdz.

Nazwa

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie na

%

31.12.2016 r.

wykonania

w tym:
75495

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

50 000,00

50 000,00

47 601,00

95,2

Pozostała działalność

50 000,00

50 000,00

41 945,72

83,9

50 000,00

50 000,00

41 945,72

83,9

50 000,00

50 000,00

41 945,72

83,9

50 000,00

50 000,00

41 945,72

83,9

59 946,00

219 646,00

185 398,63

84,4

59 946,00

219 646,00

185 398,63

84,4

59 946,00

219 646,00

185 398,63

84,4

0,00

127 308,00

125 452,63

98,5

0,00

11 894,09

11 894,09

100,0

0,00

115 413,91

113 558,54

98,4

59 946,00

92 338,00

59 946,00

64,9

3 680 874,00

3 680 874,00

2 268 745,47

61,6

2 970 000,00

2 970 000,00

2 268 745,47

76,4

2 970 000,00

2 970 000,00

2 268 745,47

76,4

Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
755

Wymiar sprawiedliwości
75515

Nieodpłatna pomoc prawna
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Dotacje na zadania bieżące

757

Obsługa długu publicznego
75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące
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Tabela VI.2. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
WYDATKI
Dz.

Rozdz.

75704

Nazwa
w tym:
Wydatki na obsługę długu jedn. samorządu
terytorialnego
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji
udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn.
samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie na

%

31.12.2016 r.

wykonania

2 970 000,00

2 970 000,00

2 268 745,47

76,4

710 874,00

710 874,00

0,00

0,0

710 874,00

710 874,00

0,00

0,0

710 874,00

710 874,00

0,00

0,0

4 976 000,00

2 707 279,00

0,00

0,0

4 976 000,00

2 707 279,00

0,00

0,0

3 976 000,00

1 707 279,00

0,00

0,0

3 976 000,00

1 707 279,00

0,00

0,0

3 976 000,00

1 707 279,00

0,00

0,0

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,0

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,0

176 065 077,00

181 884 882,33

173 206 137,43

95,2

36 881 126,00
36 831 126,00

38 117 604,68
38 029 278,68

36 848 662,16
36 761 336,28

96,7

w tym:
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
758

Różne rozliczenia
75818

Rezerwy ogólne i celowe
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne

801

Oświata i wychowanie
80101

Szkoły podstawowe
Wydatki bieżące

96,7

w tym:
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Tabela VI.2. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
WYDATKI
Dz.

Rozdz.

Nazwa
Wydatki jednostek budżetowych

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie na

%

31.12.2016 r.

wykonania

34 622 078,00

35 826 922,25

34 595 423,31

96,6

29 266 492,00

30 097 200,02

29 712 964,13

98,7

5 355 586,00

5 729 722,23

4 882 459,18

85,2

1 850 000,00

2 004 874,43

1 993 574,02

99,4

359 048,00
50 000,00

197 482,00
88 326,00

172 338,95
87 325,88

87,3
98,9

50 000,00

88 326,00

87 325,88

98,9

4 828 940,00
4 828 940,00

5 243 279,54
5 243 279,54

5 227 007,96
5 227 007,96

99,7
99,7

4 827 220,00

5 219 053,54

5 202 800,44

99,7

4 458 289,00

4 802 874,99

4 787 444,52

99,7

368 931,00

416 178,55

415 355,92

99,8

1 720,00

24 226,00

24 207,52

99,9

3 964 025,00
3 964 025,00

4 028 798,00
3 981 312,00

3 802 542,40
3 755 106,83

94,4
94,3

3 784 536,00

3 801 823,00

3 617 162,70

95,1

w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
80102

Szkoły podstawowe specjalne
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
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Tabela VI.2. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
WYDATKI
Dz.

Rozdz.

Nazwa
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie na

%

31.12.2016 r.

wykonania

2 941 805,00

2 911 817,00

2 798 282,31

96,1

842 731,00

890 006,00

818 880,39

92,0

175 000,00

175 000,00

134 148,23

76,7

4 489,00

4 489,00

3 795,90

84,6

0,00

47 486,00

47 435,57

99,9

0,00

47 486,00

47 435,57

99,9

25 139 068,00
25 099 068,00

24 182 621,00
24 176 121,00

22 145 290,56
22 139 290,57

91,6
91,6

7 113 436,00

7 183 393,00

7 081 400,51

98,6

5 720 279,00

5 722 510,00

5 687 682,13

99,4

1 393 157,00

1 460 883,00

1 393 718,38

95,4

17 974 736,00

16 976 736,00

15 042 439,89

88,6

10 896,00
40 000,00

15 992,00
6 500,00

15 450,17
5 999,99

96,6
92,3

40 000,00

6 500,00

5 999,99

92,3

763 116,00

766 716,00

757 818,39

98,8

763 116,00

766 716,00

757 818,39

98,8

w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
80104

Przedszkola
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne

80105

Przedszkola specjalne
Wydatki bieżące

Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl

234

Dokument Systemu Zarządzania Jakością

Nr:

I-G3-1

Grupa procesów zarządzania strategicznego
Proces monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza 2020+

Tabela VI.2. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
WYDATKI
Dz.

Rozdz.

Nazwa

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie na

%

31.12.2016 r.

wykonania

w tym:
Wydatki jednostek budżetowych

762 396,00

765 996,00

757 100,51

98,8

694 265,00

693 415,00

689 175,51

99,4

68 131,00

72 581,00

67 925,00

93,6

720,00

720,00

717,88

99,7

564 000,00
564 000,00

564 000,00
564 000,00

394 469,23
394 469,23

69,9
69,9

Wydatki jednostek budżetowych

10 000,00

2 000,00

0,00

0,0

w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Dotacje na zadania bieżące

10 000,00

2 000,00

0,00

0,0

554 000,00

562 000,00

394 469,23

70,2

20 281 495,00

21 172 896,47

19 814 393,35

93,6

19 181 495,00

20 112 796,47

19 722 629,20

98,1

17 327 310,00

18 215 615,90

17 847 742,81

98,0

15 306 138,00

15 924 774,01

15 682 892,56

98,5

2 021 172,00

2 290 841,89

2 164 850,25

94,5

1 820 000,00

1 774 335,57

1 770 587,87

99,8

w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
80106

Inne formy wychowania przedszkolnego
Wydatki bieżące
w tym:

80110

Gimnazja
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Dotacje na zadania bieżące
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Tabela VI.2. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
WYDATKI
Dz.

Rozdz.

Nazwa
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie na

%

31.12.2016 r.

wykonania

34 185,00
1 100 000,00

122 845,00
1 060 100,00

104 298,52
91 764,15

84,9

1 100 000,00

1 060 100,00

91 764,15

8,7

1 000 000,00

983 100,00

23 739,00

2,4

3 133 349,00
3 133 349,00

3 187 951,14
3 187 951,14

3 172 962,77
3 172 962,77

99,5
99,5

3 131 639,00

3 150 984,14

3 136 342,90

99,5

2 911 458,00

2 915 155,00

2 903 914,72

99,6

220 181,00

235 829,14

232 428,18

98,6

1 710,00

36 967,00

36 619,87

99,1

201 200,00
201 200,00

178 530,00
178 530,00

130 487,45
130 487,45

73,1
73,1

201 200,00

178 530,00

130 487,45

73,1

201 200,00

178 530,00

130 487,45

73,1

24 511 827,00

24 887 213,00

23 501 731,88

94,4

8,7

w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
- na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 uofp
80111

Gimnazja specjalne
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych

80113

Dowożenie uczniów do szkół
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań

80120

Licea ogólnokształcące
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Tabela VI.2. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
WYDATKI
Dz.

Rozdz.

Nazwa

Wykonanie na

%

31.12.2016 r.

wykonania

Plan początkowy

Plan po zmianach

23 084 827,00

23 766 213,00

23 401 444,33

98,5

19 810 379,00

20 705 365,00

20 424 104,07

98,6

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Dotacje na zadania bieżące

17 657 016,00

18 418 666,00

18 240 354,38

99,0

2 153 363,00

2 286 699,00

2 183 749,69

95,5

3 170 000,00

2 900 000,00

2 838 153,02

97,9

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 uofp
Wydatki majątkowe

32 085,00

88 485,00

83 750,20

94,6

72 363,00

72 363,00

55 437,04

76,6

1 427 000,00

1 121 000,00

100 287,55

8,9

1 427 000,00

1 121 000,00

100 287,55

8,9

1 097 000,00

1 097 000,00

76 992,42

7,0

41 189 230,00
40 599 230,00

43 547 863,00
42 943 508,00

42 207 323,51
42 118 644,25

96,9
98,1

32 302 618,00

34 196 421,00

33 463 297,91

97,9

27 264 573,00

28 649 996,00

28 387 945,86

99,1

Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:

w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
- na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 uofp
80130

Szkoły zawodowe
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
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Tabela VI.2. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
WYDATKI
Dz.

Rozdz.

Nazwa
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie na

%

31.12.2016 r.

wykonania

5 038 045,00

5 546 425,00

5 075 352,05

91,5

8 241 626,00

8 636 626,00

8 553 679,42

99,0

54 986,00

110 461,00

101 666,92

92,0

590 000,00

604 355,00

88 679,26

14,7

590 000,00

604 355,00

88 679,26

14,7

520 000,00

520 000,00

5 904,00

1,1

3 937 523,00
3 837 523,00

4 222 407,00
4 187 662,00

4 208 298,90
4 173 556,67

99,7

3 831 523,00

4 175 862,00

4 161 840,78

99,7

3 306 428,00

3 682 602,00

3 681 996,27

100,0

525 095,00

493 260,00

479 844,51

97,3

6 000,00

11 800,00

11 715,89

99,3

100 000,00

34 745,00

34 742,23

100,0

100 000,00

34 745,00

34 742,23

100,0

2 420 225,00

2 618 425,00

2 592 882,30

99,0

w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
- na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 uofp
80134

Szkoły zawodowe specjalne
Wydatki bieżące

99,7

w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki dokształcania zawodowego
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Tabela VI.2. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
WYDATKI
Dz.

Rozdz.

Nazwa
Wydatki bieżące

Wykonanie na

%

31.12.2016 r.

wykonania

Plan początkowy

Plan po zmianach

2 420 225,00

2 618 425,00

2 592 882,30

99,0

2 417 225,00

2 615 425,00

2 590 325,29

99,0

1 991 271,00

2 133 621,00

2 124 456,79

99,6

425 954,00

481 804,00

465 868,50

96,7

3 000,00

3 000,00

2 557,01

85,2

392 131,00
392 131,00

418 831,00
418 831,00

392 164,97
392 164,97

93,6
93,6

391 131,00

417 831,00

391 331,83

93,7

337 891,00

362 906,00

350 466,18

96,6

53 240,00

54 925,00

40 865,65

74,4

1 000,00

1 000,00

833,14

83,3

515 172,00
515 172,00

518 622,00
518 622,00

307 399,16
307 399,16

59,3
59,3

515 172,00

518 622,00

307 399,16

59,3

515 172,00

518 622,00

307 399,16

59,3

w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
80143

Jednostki pomocnicze szkolnictwa
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
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Tabela VI.2. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
WYDATKI
Dz.

Rozdz.

80149

Nazwa
Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych i
innych formach wychowania przedszkolnego
Wydatki bieżące

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie na

%

31.12.2016 r.

wykonania

1 412 043,00

1 946 560,00

1 756 265,40

90,2

1 412 043,00

1 946 560,00

1 756 265,40

90,2

871 439,00

869 973,00

849 768,48

97,7

785 230,00

779 273,00

767 793,25

98,5

86 209,00

90 700,00

81 975,23

90,4

540 000,00

1 076 000,00

906 078,60

84,2

604,00

587,00

418,32

71,3

5 178 327,00

5 877 671,50

5 639 980,75

96,0

5 178 327,00

5 877 671,50

5 639 980,75

96,0

4 965 581,00

5 583 982,75

5 362 514,03

96,0

4 606 877,00

5 065 116,00

4 880 964,40

96,4

w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach
profilowanych i szkołach zawodowych oraz
szkołach artystycznych
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
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Tabela VI.2. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
WYDATKI
Dz.

Rozdz.

Nazwa
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych

80151

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie na

%

31.12.2016 r.

wykonania

358 704,00

518 866,75

481 549,63

92,8

210 000,00

290 123,75

274 674,79

94,7

2 746,00

3 565,00

2 791,93

78,3

300 000,00

10 000,00

3 624,66

36,2

300 000,00

10 000,00

3 624,66

36,2

300 000,00

10 000,00

3 624,66

36,2

452 280,00
452 280,00

394 893,00
394 893,00

302 831,63
302 831,63

76,7
76,7

362 280,00

249 122,00

157 062,11

63,0

7 560,00

14 967,00

13 490,02

90,1

354 720,00

234 155,00

143 572,09

61,3

90 000,00

90 000,00

90 000,00

100,0

0,00

55 771,00

55 769,52

100,0

4 818 640,00

5 198 828,55

4 738 496,66

91,1

Programy polityki zdrowotnej

0,00

21 271,55

21 060,00

99,0

Wydatki bieżące

0,00

21 271,55

21 060,00

99,0

0,00

21 271,55

21 060,00

99,0

Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Wydatki bieżące
w tym:
Dotacje na zadania bieżące

80195

Pozostała działalność
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych

851

Ochrona zdrowia
85149

w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
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Tabela VI.2. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
WYDATKI
Dz.

Rozdz.

Nazwa

85153

- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Zwalczanie narkomanii

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie na

%

31.12.2016 r.

wykonania

0,00

21 271,55

21 060,00

99,0

40 000,00

40 000,00

24 000,00

60,0

40 000,00

40 000,00

24 000,00

60,0

Wydatki jednostek budżetowych

20 000,00

20 000,00

14 000,00

70,0

w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Dotacje na zadania bieżące

20 000,00

20 000,00

14 000,00

70,0

Wydatki bieżące
w tym:

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki bieżące

20 000,00

20 000,00

10 000,00

50,0

2 160 000,00

2 691 370,00

2 303 711,39

85,6

2 153 000,00

2 691 370,00

2 303 711,39

85,6

1 812 000,00

2 350 370,00

1 980 172,03

84,2

1 255 000,00

1 352 934,00

1 312 494,24

97,0

557 000,00

997 436,00

667 677,79

66,9

340 000,00

340 000,00

322 600,00

94,9

1 000,00

1 000,00

939,36

93,9

7 000,00

0,00

0,00

-

7 000,00

0,00

0,00

-

2 356 604,00

2 157 919,00

2 110 602,01

97,8

w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz
świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem
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Tabela VI.2. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
WYDATKI
Dz.

Rozdz.

Nazwa

Wykonanie na

%

31.12.2016 r.

wykonania

Plan początkowy

Plan po zmianach

2 356 604,00

2 157 919,00

2 110 602,01

97,8

2 301 604,00

2 072 919,00

2 047 389,16

98,8

2 301 604,00

2 072 919,00

2 047 389,16

98,8

55 000,00

85 000,00

63 212,85

74,4

262 036,00

288 268,00

279 123,26

96,8

242 036,00

268 268,00

259 123,26

96,6

92 036,00

118 268,00

109 123,26

92,3

39 000,00

58 600,00

51 956,11

88,7

ubezpieczenia zdrowotnego
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
85195

Pozostała działalność
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Dotacje na zadania bieżące

53 036,00

59 668,00

57 167,15

95,8

150 000,00

150 000,00

150 000,00

100,0

Wydatki majątkowe

20 000,00

20 000,00

20 000,00

100,0

20 000,00

20 000,00

20 000,00

100,0

67 948 076,00

118 421 494,03

116 962 605,84

98,8

5 014 800,00

5 132 488,89

4 926 161,69

96,0

5 014 800,00

5 132 488,89

4 926 161,69

96,0

w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
852

Pomoc społeczna
85201

Placówki opiekuńczo- wychowawcze
Wydatki bieżące
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Tabela VI.2. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
WYDATKI
Dz.

Rozdz.

Nazwa

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie na

%

31.12.2016 r.

wykonania

w tym:
Wydatki jednostek budżetowych

4 783 800,00

4 888 382,44

4 700 521,72

96,2

3 540 800,00

3 661 700,44

3 643 997,97

99,5

1 243 000,00

1 226 682,00

1 056 523,75

86,1

w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
85202

Domy pomocy społecznej
Wydatki bieżące

231 000,00

244 106,45

225 639,97

92,4

16 975 900,00

17 474 652,00

17 418 098,95

99,7

16 972 000,00

17 432 652,00

17 376 563,90

99,7

16 925 800,00

17 392 452,00

17 337 366,30

99,7

13 314 000,00

13 465 354,00

13 459 514,06

100,0

3 611 800,00

3 927 098,00

3 877 852,24

98,7

46 200,00

40 200,00

39 197,60

97,5

3 900,00

42 000,00

41 535,05

98,9

3 900,00

42 000,00

41 535,05

98,9

1 065 400,00

1 139 295,00

1 132 112,48

99,4

1 058 400,00

1 125 195,00

1 118 217,04

99,4

1 042 500,00

1 051 901,00

1 044 923,15

99,3

w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
85203

Ośrodki wsparcia
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
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Tabela VI.2. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
WYDATKI
Dz.

Rozdz.

Nazwa
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Dotacje na zadania bieżące

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie na

%

31.12.2016 r.

wykonania

902 000,00

909 723,00

905 527,23

99,5

140 500,00

142 178,00

139 395,92

98,0

14 400,00

72 000,00

72 000,00

100,0

1 500,00

1 294,00

1 293,89

100,0

7 000,00

14 100,00

13 895,44

98,5

7 000,00

14 100,00

13 895,44

98,5

Rodziny zastępcze

2 986 000,00

3 558 861,85

3 500 257,63

98,4

Wydatki bieżące

2 986 000,00

3 558 861,85

3 500 257,63

98,4

1 158 100,00

1 404 797,84

1 360 933,07

96,9

1 044 700,00

1 090 187,84

1 079 467,18

99,0

113 400,00

314 610,00

281 465,89

89,5

1 827 900,00

2 154 064,01

2 139 324,56

99,3

155 456,00

138 404,00

117 856,77

85,2

155 456,00

138 404,00

117 856,77

85,2

155 456,00

138 404,00

117 856,77

85,2

95 427,00

73 896,00

62 273,47

84,3

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
85204

w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
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Tabela VI.2. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
WYDATKI
Dz.

Rozdz.

Nazwa

85206

- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Wspieranie rodziny

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie na

%

31.12.2016 r.

wykonania

60 029,00

64 508,00

55 583,30

86,2

135 000,00

171 000,00

159 255,30

93,1

135 000,00

171 000,00

159 255,30

93,1

135 000,00

171 000,00

159 255,30

93,1

129 000,00

165 000,00

153 426,89

93,0

6 000,00

6 000,00

5 828,41

97,1

Świadczenie wychowawcze

0,00

40 360 200,00

40 358 669,11

100,0

Wydatki bieżące

0,00

40 323 500,00

40 323 071,34

100,0

0,00

740 943,78

740 515,12

99,9

0,00

572 150,35

572 150,35

100,0

0,00

168 793,43

168 364,77

99,7

0,00

39 582 556,22

39 582 556,22

100,0

0,00

36 700,00

35 597,77

97,0

0,00

36 700,00

35 597,77

97,0

Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
85211

w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
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Tabela VI.2. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
WYDATKI
Dz.

Rozdz.

85212

Nazwa
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Wydatki bieżące

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie na

%

31.12.2016 r.

wykonania

22 200 000,00

27 476 658,00

27 350 055,20

99,5

22 200 000,00

27 476 658,00

27 350 055,20

99,5

1 648 000,00

2 121 171,00

2 052 419,32

96,8

1 562 921,00

1 992 714,68

1 939 770,99

97,3

85 079,00

128 456,32

112 648,33

87,7

w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum integracji społecznej
Wydatki bieżące

80 000,00

80 000,00

70 356,67

87,9

20 472 000,00

25 275 487,00

25 227 279,21

99,8

163 651,00

339 455,00

337 658,73

99,5

163 651,00

339 455,00

337 658,73

99,5

161 651,00

337 455,00

337 454,79

100,0

161 651,00

337 455,00

337 454,79

100,0

2 000,00

2 000,00

203,94

10,2

w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
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Tabela VI.2. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
WYDATKI
Dz.

Rozdz.

85214

Nazwa
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie na

%

31.12.2016 r.

wykonania

2 508 000,00

4 211 348,00

4 037 091,34

95,9

2 508 000,00

4 211 348,00

4 037 091,34

95,9

Wydatki jednostek budżetowych

20 000,00

20 090,00

17 846,00

88,8

w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Dotacje na zadania bieżące

20 000,00

20 090,00

17 846,00

88,8

8 000,00

7 900,00

4 166,93

52,7

2 480 000,00

4 097 534,00

3 933 925,84

96,0

0,00

85 824,00

81 152,57

94,6

3 200 000,00

2 927 458,91

2 730 722,65

93,3

3 200 000,00

2 927 458,91

2 730 722,65

93,3

0,00

527,21

527,21

100,0

Wydatki bieżące
w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

85215

Wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 uofp
Dodatki mieszkaniowe
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

85216

0,00

527,21

527,21

100,0

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 200 000,00

2 926 931,70

2 730 195,44

93,3

Zasiłki stałe

1 003 269,00

1 844 280,00

1 830 381,72

99,2

1 003 269,00

1 844 280,00

1 830 381,72

99,2

6 000,00

6 000,00

4 359,37

72,7

Wydatki bieżące
w tym:
Dotacje na zadania bieżące
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Tabela VI.2. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
WYDATKI
Dz.

Rozdz.

Nazwa
Świadczenia na rzecz osób fizycznych

85219

Ośrodki pomocy społecznej
Wydatki bieżące

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie na

%

31.12.2016 r.

wykonania

997 269,00

1 838 280,00

1 826 022,35

99,3

7 277 600,00

7 590 000,46

7 430 497,29

97,9

7 277 600,00

7 568 800,46

7 409 525,79

97,9

7 169 100,00

7 354 512,85

7 236 825,46

98,4

6 270 000,00

6 343 011,59

6 303 478,71

99,4

899 100,00

1 011 501,26

933 346,75

92,3

w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Dotacje na zadania bieżące

57 600,00

0,00

0,00

-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

50 900,00

214 287,61

172 700,33

80,6

0,00

21 200,00

20 971,50

98,9

0,00

21 200,00

20 971,50

98,9

1 798 000,00

1 817 115,00

1 803 239,58

99,2

1 798 000,00

1 817 115,00

1 803 239,58

99,2

1 797 000,00

1 816 115,00

1 802 267,23

99,2

1 373 000,00

1 363 519,00

1 361 891,70

99,9

424 000,00

452 596,00

440 375,53

97,3

1 000,00

1 000,00

972,35

97,2

Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
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Tabela VI.2. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
WYDATKI
Dz.

Rozdz.
85228

Nazwa
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
Wydatki bieżące

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie na

%

31.12.2016 r.

wykonania

1 600 000,00

2 028 630,00

1 983 594,10

97,8

1 600 000,00

2 028 630,00

1 983 594,10

97,8

Wydatki jednostek budżetowych

1 600 000,00

2 028 630,00

1 983 594,10

97,8

w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Pozostała działalność

1 600 000,00

2 028 630,00

1 983 594,10

97,8

1 865 000,00

2 211 646,92

1 846 953,30

83,5

1 865 000,00

2 211 646,92

1 846 953,30

83,5

204 976,00

177 179,92

97 678,65

55,1

29 876,00

5 124,92

3 644,41

71,1

175 100,00

172 055,00

94 034,24

54,7

25 000,00

25 000,00

25 000,00

100,0

1 635 024,00

1 983 467,00

1 719 528,05

86,7

0,00

26 000,00

4 746,60

18,3

10 333 744,00

10 828 862,14

8 220 488,00

75,9

1 820 900,00

1 912 000,00

1 498 651,28

78,4

1 820 900,00

1 855 600,00

1 442 251,28

77,7

w tym:

85295

Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 uofp
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej

853
85305

Żłobki
Wydatki bieżące
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Tabela VI.2. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
WYDATKI
Dz.

Rozdz.

Nazwa

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie na

%

31.12.2016 r.

wykonania

w tym:
Wydatki jednostek budżetowych

1 334 000,00

1 361 800,00

1 348 451,28

99,0

1 099 500,00

1 127 300,00

1 122 088,79

99,5

234 500,00

234 500,00

226 362,49

96,5

86 400,00

93 300,00

93 300,00

100,0

500,00

500,00

500,00

100,0

400 000,00

400 000,00

0,00

0,0

0,00

56 400,00

56 400,00

100,0

0,00

56 400,00

56 400,00

100,0

25 200,00

25 200,00

25 100,00

99,6

25 200,00

25 200,00

25 100,00

99,6

Dotacje na zadania bieżące

25 200,00

25 200,00

25 100,00

99,6

Dzienni opiekunowie

20 000,00

480,00

0,00

0,0

20 000,00

480,00

0,00

0,0

20 000,00

480,00

0,00

0,0

w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 uofp
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
85306

Kluby dziecięce
Wydatki bieżące
w tym:

85307

Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
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Tabela VI.2. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
WYDATKI
Dz.

Rozdz.

Nazwa
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych
Wydatki bieżące

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie na

%

31.12.2016 r.

wykonania

20 000,00

480,00

0,00

0,0

127 859,00

160 912,00

120 712,61

75,0

127 859,00

160 912,00

120 712,61

75,0

15 000,00

15 000,00

1 734,61

11,6

15 000,00

15 000,00

1 734,61

11,6

112 859,00

145 912,00

118 978,00

81,5

460 000,00

441 671,00

425 353,81

96,3

460 000,00

441 671,00

425 353,81

96,3

459 000,00

441 671,00

425 353,81

96,3

356 000,00

359 286,01

352 952,54

98,2

103 000,00

82 384,99

72 401,27

87,9

w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Dotacje na zadania bieżące
85321

Zespoły do spraw orzekania o
niepełnosprawności
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych

85333

Powiatowe urzędy pracy
Wydatki bieżące

1 000,00

0,00

0,00

-

5 132 000,00

5 447 400,00

5 444 873,37

100,0

5 132 000,00

5 447 400,00

5 444 873,37

100,0

5 125 500,00

5 441 270,00

5 438 750,80

100,0

w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
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Tabela VI.2. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
WYDATKI
Dz.

Rozdz.

Nazwa

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie na

%

31.12.2016 r.

wykonania

w tym:

85395

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 432 000,00

4 752 960,00

4 751 650,52

100,0

693 500,00

688 310,00

687 100,28

99,8

6 500,00

6 130,00

6 122,57

99,9

Pozostała działalność

2 747 785,00

2 841 199,14

705 796,93

24,8

2 247 785,00

2 841 199,14

705 796,93

24,8

179 500,00

179 500,00

171 210,93

95,4

179 500,00

179 500,00

171 210,93

95,4

2 068 285,00

2 661 699,14

534 586,00

20,1

500 000,00

0,00

0,00

-

500 000,00

0,00

0,00

-

500 000,00

0,00

0,00

-

17 620 353,00

19 166 705,00

18 630 326,68

97,2

1 955 112,00
1 955 112,00

2 165 862,00
2 165 862,00

2 064 165,67
2 064 165,67

95,3

Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 uofp
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
- na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 uofp
854

Edukacyjna opieka wychowawcza
85401

Świetlice szkolne
Wydatki bieżące
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Tabela VI.2. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
WYDATKI
Dz.

Rozdz.

Nazwa

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie na

%

31.12.2016 r.

wykonania

w tym:
Wydatki jednostek budżetowych

1 953 083,00

2 163 678,00

2 062 215,14

95,3

1 796 683,00

2 000 575,00

1 901 395,33

95,0

156 400,00

163 103,00

160 819,81

98,6

2 029,00

2 184,00

1 950,53

89,3

800 000,00

720 000,00

701 611,47

97,4

800 000,00

720 000,00

701 611,47

97,4

800 000,00

720 000,00

701 611,47

97,4

3 401 679,00

3 225 212,00

3 191 399,63

99,0

3 346 679,00

3 153 312,00

3 120 443,75

99,0

3 344 379,00

3 150 112,00

3 117 848,95

99,0

2 805 484,00

2 652 105,00

2 627 624,16

99,1

538 895,00

498 007,00

490 224,79

98,4

2 300,00

3 200,00

2 594,80

81,1

55 000,00

71 900,00

70 955,88

98,7

55 000,00

71 900,00

70 955,88

98,7

w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
85402

Specjalne ośrodki wychowawcze
Wydatki bieżące
w tym:
Dotacje na zadania bieżące

85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:

Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl

254

Dokument Systemu Zarządzania Jakością

Nr:

I-G3-1

Grupa procesów zarządzania strategicznego
Proces monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza 2020+

Tabela VI.2. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
WYDATKI
Dz.

Rozdz.

Nazwa
- na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 uofp

85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wydatki bieżące

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie na

%

31.12.2016 r.

wykonania

0,00

16 900,00

16 900,00

100,0

1 253 774,00
1 253 774,00

1 365 015,00
1 365 015,00

1 338 980,01
1 338 980,01

98,1
98,1

1 253 774,00

1 365 015,00

1 338 980,01

98,1

1 167 296,00

1 275 796,00

1 251 914,49

98,1

86 478,00

89 219,00

87 065,52

97,6

1 760 951,00

1 873 624,00

1 861 315,75

1 760 951,00

1 873 624,00

1 861 315,75

99,3

1 758 551,00

1 871 224,00

1 859 419,04

99,4

1 626 065,00

1 734 025,00

1 726 048,87

99,5

132 486,00

137 199,00

133 370,17

97,2

2 400,00

2 400,00

1 896,71

79,0

4 735 521,00
3 912 091,00

4 847 511,00
3 949 356,00

4 772 175,31
3 875 116,22

98,4
98,1

3 905 941,00

3 942 856,00

3 871 616,22

98,2

w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:

85406

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Poradnie psych-pedag., w tym poradnie
specjalistyczne
Wydatki bieżące

99,3

w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
85407

Placówki wychowania pozaszkolnego
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
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Tabela VI.2. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
WYDATKI
Dz.

Rozdz.

Nazwa

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie na

%

31.12.2016 r.

wykonania

w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe

3 320 815,00

3 356 605,00

3 337 175,74

99,4

585 126,00

586 251,00

534 440,48

91,2

6 150,00

6 500,00

3 500,00

53,8

823 430,00

898 155,00

897 059,09

99,9

823 430,00

898 155,00

897 059,09

99,9

823 430,00

0,00

0,00

-

3 331 639,00

3 604 903,00

3 441 034,82

95,5

3 331 639,00

3 375 903,00

3 214 787,43

95,2

2 465 539,00

2 439 803,00

2 293 724,25

94,0

1 600 202,00

1 597 517,00

1 573 203,50

98,5

865 337,00

842 286,00

720 520,75

85,5

860 000,00

930 000,00

916 828,80

98,6

6 100,00

6 100,00

4 234,38

69,4

0,00

229 000,00

226 247,39

98,8

0,00

229 000,00

226 247,39

98,8

w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
- na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 uofp
85410

Internaty i bursy szkolne
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
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Tabela VI.2. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
WYDATKI
Dz.

Rozdz.
85415

Nazwa
Pomoc materialna dla uczniów
Wydatki bieżące

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie na

%

31.12.2016 r.

wykonania
95,2

260 000,00
260 000,00

1 167 739,00
1 167 739,00

1 111 729,00
1 111 729,00

95,2

260 000,00

1 167 739,00

1 111 729,00

95,2

0,00
0,00

825,00
825,00

796,51
796,51

96,5
96,5

0,00

825,00

796,51

96,5

0,00

825,00

796,51

96,5

49 177,00
49 177,00

50 777,00
50 777,00

21 733,85
21 733,85

42,8
42,8

49 177,00

50 777,00

21 733,85

42,8

49 177,00

50 777,00

21 733,85

42,8

72 500,00

145 237,00

125 384,66

86,3

72 500,00

145 237,00

125 384,66

86,3

72 500,00

145 237,00

125 384,66

86,3

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

47 800,00

108 097,00

101 922,89

94,3

- wydatki związane z realizacją ich statutowych

24 700,00

37 140,00

23 461,77

63,2

w tym:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
85417

Szkolne schroniska młodzieżowe
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań

85495

Pozostała działalność
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
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Tabela VI.2. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
WYDATKI
Dz.

Rozdz.

Nazwa

Wykonanie na

%

31.12.2016 r.

wykonania

Plan początkowy

Plan po zmianach

35 746 530,00

36 472 969,00

30 002 875,29

82,3

3 727 000,00

3 659 300,00

3 110 352,78

85,0

1 786 000,00

1 768 300,00

1 232 661,78

69,7

Wydatki jednostek budżetowych

1 786 000,00

1 768 300,00

1 232 661,78

69,7

w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Wydatki majątkowe

1 786 000,00

1 768 300,00

1 232 661,78

69,7

1 941 000,00

1 891 000,00

1 877 691,00

99,3

90 000,00

40 000,00

26 691,00

66,7

zadań
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

900
90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki bieżące
w tym:

w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
90002

Zakup i objęcie akcji i udziałów

1 851 000,00

1 851 000,00

1 851 000,00

100,0

Gospodarka odpadami

9 654 590,00

10 393 310,00

10 223 203,69

98,4

9 654 590,00

10 393 310,00

10 223 203,69

98,4

9 649 590,00

10 388 310,00

10 218 203,69

98,4

Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:

90003

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Dotacje na zadania bieżące

599 200,00

599 200,00

516 788,12

86,2

9 050 390,00

9 789 110,00

9 701 415,57

99,1

5 000,00

5 000,00

5 000,00

100,0

Oczyszczanie miast i wsi

1 400 000,00

1 330 000,00

1 125 939,95

84,7
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Tabela VI.2. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
WYDATKI
Dz.

Rozdz.

Nazwa

Wykonanie na

%

31.12.2016 r.

wykonania

Plan początkowy

Plan po zmianach

1 400 000,00

1 330 000,00

1 125 939,95

84,7

Wydatki jednostek budżetowych

1 400 000,00

1 330 000,00

1 125 939,95

84,7

w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1 400 000,00

1 330 000,00

1 125 939,95

84,7

Wydatki bieżące
w tym:

90004

Wydatki bieżące

1 500 000,00

1 511 719,00

1 285 782,66

85,1

1 500 000,00

1 511 719,00

1 285 782,66

85,1

1 500 000,00

1 511 719,00

1 285 782,66

85,1

5 000,00

5 000,00

0,00

0,0

1 495 000,00

1 506 719,00

1 285 782,66

85,3

6 159 940,00

6 159 940,00

2 596 369,13

42,1

191 044,00

191 044,00

8 954,40

4,7

85 299,00

85 299,00

8 954,40

10,5

85 299,00

85 299,00

8 954,40

10,5

105 745,00

105 745,00

0,00

0,0

5 968 896,00

5 968 896,00

2 587 414,73

43,3

w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:

90005

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 uofp
Wydatki majątkowe

Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl

259

Dokument Systemu Zarządzania Jakością

Nr:

I-G3-1

Grupa procesów zarządzania strategicznego
Proces monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza 2020+

Tabela VI.2. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
WYDATKI
Dz.

Rozdz.

Nazwa

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie na

%

31.12.2016 r.

wykonania

w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
90006

5 968 896,00

5 968 896,00

2 587 414,73

43,3

50 000,00

50 000,00

42 120,00

84,2

50 000,00

50 000,00

42 120,00

84,2

50 000,00

50 000,00

42 120,00

84,2

50 000,00

50 000,00

42 120,00

84,2

10 000,00

10 000,00

9 828,00

98,3

10 000,00

10 000,00

9 828,00

98,3

10 000,00

10 000,00

9 828,00

98,3

10 000,00

10 000,00

9 828,00

98,3

150 000,00

140 000,00

78 730,71

56,2

150 000,00

140 000,00

78 730,71

56,2

Wydatki jednostek budżetowych

150 000,00

140 000,00

78 730,71

56,2

w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Oświetlenie ulic, placów i dróg

150 000,00

140 000,00

78 730,71

56,2

5 100 000,00

5 100 000,00

4 647 640,51

91,1

Ochrona gleby i wód podziemnych
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań

90008

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań

90013

Schroniska dla zwierząt
Wydatki bieżące
w tym:

90015
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Tabela VI.2. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
WYDATKI
Dz.

Rozdz.

Nazwa

Wykonanie na

%

31.12.2016 r.

wykonania

Plan początkowy

Plan po zmianach

4 800 000,00

4 800 000,00

4 454 618,37

92,8

Wydatki jednostek budżetowych

4 770 000,00

4 800 000,00

4 454 618,37

92,8

w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 770 000,00

4 800 000,00

4 454 618,37

92,8

30 000,00

0,00

0,00

-

300 000,00

300 000,00

193 022,14

64,3

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

300 000,00

300 000,00

193 022,14

64,3

Działalność badawczo-rozwojowa

60 000,00

76 000,00

60 967,18

80,2

60 000,00

76 000,00

60 967,18

80,2

60 000,00

51 000,00

35 967,18

70,5

19 300,00

0,00

0,00

-

40 700,00

51 000,00

35 967,18

70,5

Wydatki bieżące
w tym:

Wydatki majątkowe
w tym:
90080

Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Dotacje na zadania bieżące
90095

Pozostała działalność
Wydatki bieżące

0,00

25 000,00

25 000,00

100,0

7 935 000,00

8 042 700,00

6 821 940,68

84,8

7 935 000,00

8 032 700,00

6 811 953,08

84,8

7 932 600,00

8 032 700,00

6 811 953,08

84,8

w tym:
Wydatki jednostek budżetowych

Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl

261

Dokument Systemu Zarządzania Jakością

Nr:

I-G3-1

Grupa procesów zarządzania strategicznego
Proces monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza 2020+

Tabela VI.2. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
WYDATKI
Dz.

Rozdz.

Nazwa

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie na

%

31.12.2016 r.

wykonania

w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe

111 700,00

3 690,00

3 688,66

100,0

7 820 900,00

8 029 010,00

6 808 264,42

84,8

2 400,00

0,00

0,00

-

0,00

10 000,00

9 987,60

99,9

0,00

10 000,00

9 987,60

99,9

5 415 000,00

5 713 000,00

5 689 872,78

99,6

710 000,00

972 000,00

954 720,70

98,2

710 000,00

972 000,00

954 720,70

98,2

495 000,00

787 000,00

770 199,20

97,9

55 000,00

59 875,00

59 872,08

100,0

440 000,00

727 125,00

710 327,12

97,7

185 000,00

185 000,00

184 521,50

99,7

30 000,00

0,00

0,00

-

1 680 000,00

1 710 000,00

1 710 000,00

100,0

1 680 000,00

1 710 000,00

1 710 000,00

100,0

1 680 000,00

1 710 000,00

1 710 000,00

100,0

w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wydatki bieżące
w tym:
Dotacje na zadania bieżące
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Tabela VI.2. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
WYDATKI
Dz.

Rozdz.
92116

Nazwa
Biblioteki

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie na

%

31.12.2016 r.

wykonania

2 865 000,00

2 865 000,00

2 865 000,00

100,0

2 865 000,00

2 865 000,00

2 865 000,00

100,0

2 865 000,00

2 865 000,00

2 865 000,00

100,0

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

140 000,00

146 000,00

140 301,16

96,1

Wydatki bieżące

40 000,00

19 000,00

13 615,00

71,7

40 000,00

19 000,00

13 615,00

71,7

40 000,00

19 000,00

13 615,00

71,7

100 000,00

127 000,00

126 686,16

99,8

100 000,00

127 000,00

126 686,16

99,8

20 000,00

20 000,00

19 850,92

99,3

20 000,00

10 504,00

10 355,32

98,6

Wydatki jednostek budżetowych

20 000,00

10 504,00

10 355,32

98,6

w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Wydatki majątkowe

20 000,00

10 504,00

10 355,32

98,6

0,00

9 496,00

9 495,60

100,0

Wydatki bieżące
w tym:
Dotacje na zadania bieżące
92120

w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
92195

Pozostała działalność
Wydatki bieżące
w tym:

w tym:
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Tabela VI.2. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
WYDATKI
Dz.

Rozdz.

Nazwa

Plan po zmianach

Wykonanie na

%

31.12.2016 r.

wykonania

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

0,00

9 496,00

9 495,60

100,0

Kultura fizyczna

14 364 000,00

17 037 660,00

16 633 407,06

97,6

12 049 000,00

12 524 639,00

12 469 370,84

99,6

10 899 000,00

12 067 539,00

12 022 908,79

99,6

7 559 400,00

8 127 339,00

8 086 208,80

99,5

3 964 459,00

4 035 673,00

4 032 883,93

99,9

3 594 941,00

4 091 666,00

4 053 324,87

99,1

3 235 000,00

3 835 000,00

3 835 000,00

100,0

104 600,00

105 200,00

101 699,99

96,7

1 150 000,00

457 100,00

446 462,05

97,7

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 150 000,00

457 100,00

446 462,05

97,7

Pozostała działalność

2 315 000,00

4 513 021,00

4 164 036,22

92,3

15 000,00

15 000,00

510,00

3,4

Wydatki jednostek budżetowych

15 000,00

15 000,00

510,00

3,4

w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Wydatki majątkowe

15 000,00

15 000,00

510,00

3,4

2 300 000,00

4 498 021,00

4 163 526,22

92,6

926
92605

Plan początkowy

Zadania w zakresie kultury fizycznej
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe
w tym:

92695

Wydatki bieżące
w tym:
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Tabela VI.2. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2016
WYDATKI
Dz.

Rozdz.

Nazwa

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie na

%

31.12.2016 r.

wykonania

w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
- na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 uofp
Razem wydatki:

2 300 000,00

4 498 021,00

4 163 526,22

92,6

2 300 000,00

2 300 000,00

2 289 500,00

99,5

425 944 751,00

491 886 041,10

462 618 404,30

94,0

Źródło: Wydział Analiz Budżetu Miasta w Urzędzie Miasta Nowego Sącza
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Nazwa

Plan
początkowy

Plan po
zmianach

Wykonanie na

%

31.12.2016 r.

wykonania

399 596
525,00

462 939
576,10

442 331
067,02

95,5

313 222 830,00

326 595 729,22

314 435 047,84

96,3

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

208 826 799,00

216 709 039,20

214 006 613,09

98,8

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Razem wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:

104 396 031,00

109 886 690,02

100 428 434,75

91,4

Dotacje na zadania bieżące

46 169 467,00

46 538 745,75

43 862 255,19

94,2

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

33 876 961,00

82 295 980,99

80 931 265,60

98,3

2 646 393,00

3 828 246,14

833 752,92

21,8

710 874,00

710 874,00

0,00

0,0

2 970 000,00

2 970 000,00

2 268 745,47

76,4

26 348 226,00

28 946 465,00

20 287 337,28

70,1

24 497 226,00

27 095 465,00

18 436 337,28

68,0

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

6 240 430,00

5 019 085,00

2 515 119,73

50,1

Zakup i objęcie akcji i udziałów

1 851 000,00

1 851 000,00

1 851 000,00

100,0

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
Razem wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:

Źródło: Wydział Analiz Budżetu Miasta w Urzędzie Miasta Nowego Sącza
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Tabela VI.3. Dotacje na zadania zlecone podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych
i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2016 roku
Lp
.

Nazwa podmiotu

Adres

Dz.150 "Przetwórstwo
przemysłowe",rozdz.15011 - " Rozwój
przedsiębiorczości"
1

Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

2

Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"

3

Stowarzyszenie "Wspólna Sprawa"

2

Stowarzyszenie TURKUS na Rzecz Rozwoju
Aktywności Lokalnej

3

Parafia pw. Św. Kazimierza

4
5

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie o/Beskid
Związek Harcerstwa Polskiego,Komenda Hufca w
N.Sączu

6

Wysokość
rozliczonej
dotacji do
31.12.2016 r.

29 715,00

29 715,00

29 715,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

4 715,00

4 715,00

4 715,00

20 000,00

20 000,00

200 000,00

60 000,00

60 000,00

59 683,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

Zwrot
dotacji do
31.12.2016

30 000
Nowy Sącz, ul.
Jagiellońska 18
Nowy Sącz, ul.
Limanowskiego 4

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania
Nowy Sącz, ul.
Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych "STOPIL" Wyspiańskiego 22
Dz.630 "Turystyka" rozdz.63003 " Zadania w zakresie
upowszechniania turystyki"

1

Plan

Kwota
Kwota
przyznanych przekazanych
dotacji
dotacji

N. Sącz, ul.
Rokitniańczyków
35/14
Sącz, ul. Armii
Krajowej 19/63
Nowy Sącz, ul.
Sygańskiego 3
Nowy Sącz ul.
Sobieskiego
14A/2

60 000

9 000,00

9 000,00

9 000,00

Nowy Sącz ul.
Wąsowiczów 8

2 000,00

2 000,00

2 000,00

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów
Południowo-Wschodnich

Nowy Sącz, ul.
Rynek 9

3 000,00

3 000,00

3 000,00

7

Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii KLUB
SĄDECKICH AMAZONEK im.H.Włodarczyk

2 000,00

2 000,00

2 000,00

8

Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Nowy Sącz, Al.
Wolności 49
Nowy Sącz, ul.
Jagiellońska 18

2 000,00

2 000,00

2 000,00

9

Parafia pw. Św. Małgorzaty

Nowy Sącz, Plac

2 500,00

2 500,00

2 500,00

317,00
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Dokument Systemu Zarządzania Jakością

Nr:

I-G3-1

Grupa procesów zarządzania strategicznego
Proces monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza 2020+

Tabela VI.3. Dotacje na zadania zlecone podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych
i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2016 roku
Lp
.

Nazwa podmiotu

Adres

Plan

Kwota
Kwota
przyznanych przekazanych
dotacji
dotacji

Wysokość
rozliczonej
dotacji do
31.12.2016 r.

Zwrot
dotacji do
31.12.2016

Kolegiacki 1

10
11

Parafia pw.Św.Jana Pawła II
Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych"Spokojne Jutro"

12

Stowarzyszenie "Przyjaciele Serca i Życia"

13

Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Środowisk
Akademickich "ORION"

14

Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"

15

Polski Związek Emerytów,Rencistów i Inwalidów

16

Polskie Tow. Turystyczno-Krajoznawcze o/Beskid

17

Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski

18

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"

N. Sącz, ul.
Batalionów
Chłopskich 39a
Nowy Sącz, ul.
Chruślicka 44
Nowy Sącz, ul.
Broniewskiego 5
Nowy Sącz, ul. E.
Plater 13a
Nowy Sącz, ul.
Limanowskiego 4
Nowy Sącz, ul.
Żółkiewskiego 23
Nowy Sącz ul.
Rynek 9
Nowy Sącz ul.
Narutowicza 9
Nowy Sącz, ul.
Kunegundy 12 a

Dz.754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa",rozdz.75421-"Zarządzanie kryzysowe"
1

Związek Strzelecki "Strzelec"

2

Oddział Rejonowy PCK
Dz.755 " Wymiar sprawiedliwości" rozdz.75515 "Nieodpłatna pomoc prawna"

1

1

10 000

N. Sącz, ul.
Jagiellońska 31
N. Sącz ul.
Śniadeckich 14

92 338

N. Sącz, ul.
Lwowska 11

Stowarzyszenie "SURSUM CORDA"
Dz.801 -"Oświata i wychowanie" rozdz.80195 - " Pozostała
działalność"
Parafia Rzymsko-Katolicka pw.Św.Małgorzaty

Nowy Sącz, ul.
Plac Kolegiacki 1

90 000

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 500,00

2 500,00

2 183,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

59 946,00

59 946,00

59 946,00

59 946,00

59 946,00

59 946,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

7 500,00

7 500,00

7 500,00

317,00
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Nr:

I-G3-1

Grupa procesów zarządzania strategicznego
Proces monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza 2020+

Tabela VI.3. Dotacje na zadania zlecone podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych
i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2016 roku
Lp
.

Nazwa podmiotu

Adres

2

Fundacja "Dzień Dobry"

3

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"

Przysietnica 264
Nowy Sącz ul.
Kunegundy 12a

4

Związek Strzelecki "STRZELEC" Organizacja
Społeczno - Wychowawcza

5

Plan

Kwota
Kwota
przyznanych przekazanych
dotacji
dotacji

Wysokość
rozliczonej
dotacji do
31.12.2016 r.

3 000,00

3 000,00

3 000,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

Warszawa, ul.
Zielona 39

9 000,00

9 000,00

9 000,00

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Społecznych
"Sandeciensis"

Nowy Sącz, ul.
Tatrzańska 22

3 000,00

3 000,00

3 000,00

Nowy Sącz, ul.
Lwowska 96

4 000,00

4 000,00

4 000,00

7

Stowarzyszenie " TURKUS" Na Rzecz Rozwoju
Aktywności Lokalnej
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
o/Beskid

5 500,00

5 500,00

5 500,00

8

Stowarzyszenie ADeeM

3 000,00

3 000,00

3 000,00

9

Związek Harcerstwa Polskiego

3 000,00

3 000,00

3 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

4 500,00

4 500,00

4 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

6

10

Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"

11

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe

12

Stowarzyszenie Pamięci Polskiego Sybiru

Nowy Sącz, ul.
Rynek 9
Nowy Sącz, ul.
Nadbrzeżna 34
Kraków, ul.
Karmelicka 31
N. Sącz, ul.
Limanowskiego 4
Nowy Sącz, ul.
Limanowskiego 7
Nowy Sącz, ul.
Podhalańska 38

13

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży -"
FABRYKA MARZEŃ"

Nowy Sącz, ul.
Rynek 14

14

Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Regionalnego
"SĄDECZOKI"

Nowy Sącz, ul.
Rynek 14
Nowy Sącz, ul.
Kunegundy 16

15
16

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy
Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół I
Gimnazjum i I Liceum im.J.Długosza w Nowym
Sączu

17

Fundacja " Osądź mnie Boże"im.Ks.Wł.Gurgacza

Nowy Sącz, ul.
Długosza 5
N. Sącz, ul.
Zamenhofa 4/4

Zwrot
dotacji do
31.12.2016
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Nr:

I-G3-1

Grupa procesów zarządzania strategicznego
Proces monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza 2020+

Tabela VI.3. Dotacje na zadania zlecone podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych
i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2016 roku
Lp
.

Nazwa podmiotu

Adres

Nowy Sącz, ul.
Jamnicka 131G
Nowy Sącz, ul.
Jagiellońska 44
Nowy Sącz, ul.
Lwowska 11
Nowy Sącz, ul.
Wyspiańskiego 13

18

Fundacja Promocji Nauki i Kreatywności

19

Fundacja "NOMINA ROSAE" Ogród Kultury Dawnej

20

Stowarzyszenie "SURSUM CORDA"

21

Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Dz.851"Ochrona Zdrowia", rozdz.85153-"Zwalczanie
narkomanii"

1

Stowarzyszenie "MONAR"
Dz.851"Ochrona Zdrowia", rozdz.85154 -"Przeciwdziałanie
alkoholizmowi"
Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania
Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych "STOPIL"

2

Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"

3

Parafia pw.Matki Bożej Niepokalanej

4

Fundacja "Ostoja"
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Małgorzaty

6

Parafia św. Kazimierza
Parafia pw.Najświętszego Serca Pana Jezusa

7
8

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Rocha

9

Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej oddział przy
Parafii św.Małgorzaty

10

20 000

Nowy Sącz, ul.
Narutowicza 6

1

5

Plan

Stowarzyszenie " ADEEM"

Nowy Sącz, ul.
Wyspiańskiego 22
Nowy Sącz, ul.
Limanowskiego 4
Nowy Sącz, ul.
Królowej Jadwigi
44
Nowy Sącz, ul.
Krzykalskiego 1
Nowy Sącz, Plac
Kolegiacki 1
Nowy Sącz, ul.
Sygańskiego 3
Nowy Sącz, ul.
Zygmuntowska
48
N. Sącz, ul. Boh.
Orła Białego 40a
Nowy Sącz, Plac
Kolegiacki 1
Nowy Sącz, ul.
Nadbrzeżna 34

340 000

Kwota
Kwota
przyznanych przekazanych
dotacji
dotacji

Wysokość
rozliczonej
dotacji do
31.12.2016 r.

4 500,00

4 500,00

4 500,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

322 600,00

322 600,00

322 600,00

23 000,00

23 000,00

23 000,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

11 000,00

11 000,00

11 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

11 000,00

11 000,00

11 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

Zwrot
dotacji do
31.12.2016
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Nr:

I-G3-1

Grupa procesów zarządzania strategicznego
Proces monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza 2020+

Tabela VI.3. Dotacje na zadania zlecone podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych
i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2016 roku
Lp
.

Nazwa podmiotu

Adres

16

Sądeckie Towarzystwo Sportowe "SUPERFIGHTER"

17

Stowarzyszenie Muzyka Świata "AKORD"

18

Liga Obrony Kraju

19

Parafia pw.Matki Bożej Bolesnej

20

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci -Oddział Okręgowy

21

Związek Harcerstwa Polskiego- Hufiec w N.Sączu

22

Klub Sportowy "BIEGONICZANKA"

Nowy Sącz, Plac
Kolegiacki 1
Nowy Sącz, ul.
Lwowska 11
Nowy Sącz, ul. Al.
Wolności 23
N. Sącz, ul. I
Brygady 16/47
Nowy Sącz, ul.
Kunegundy 12a
Nowy Sącz, ul.
Nawojowska
13/11
Nowy Sącz, Al.
Wolności 41d/1
Nowy Sącz, ul.
Tarnowska 32
Nowy Sącz,
ul.Kręta 1
Nowy Sącz, ul.
Kunegundy 16
Nowy Sącz, ul.
Wąsowiczów 8
Nowy Sącz, ul.
Elektrodowa 49

23

Związek Strzelecki "STRZELEC" Organizacja
Społeczno - Wychowawcza

N. Sącz, ul.
Jagiellońska 31

24

Stowarzyszenie" TURKUS" na Rzecz Rozwoju
Aktywności Lokalnej

25

Stowarzyszenie "Wspólna Sprawa"

Nowy Sącz, ul.
Wyszyńskiego 3
N. Sącz, ul.
Rokitniańczyków
35/14

26

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji
Tarnowskiej O.przy Parafii św.Kazimierza

Tarnów, Plac
Katedralny 1/1

11

Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania ARKA

12

Stowarzyszenie "SURSUM CORDA"
Stowarzyszenie Animatorów Kultury

13
14
15

Klub Sportowy "EVAN"
Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"

Plan

Kwota
Kwota
przyznanych przekazanych
dotacji
dotacji

Wysokość
rozliczonej
dotacji do
31.12.2016 r.

4 000,00

4 000,00

4 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

88 000,00

88 000,00

88 000,00

14 000,00

14 000,00

14 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

5 500,00

5 500,00

5 500,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 600,00

1 600,00

1 600,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

Zwrot
dotacji do
31.12.2016
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Nr:
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Grupa procesów zarządzania strategicznego
Proces monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza 2020+

Tabela VI.3. Dotacje na zadania zlecone podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych
i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2016 roku
Lp
.

Nazwa podmiotu

Adres

27

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "FABRYKA MARZEŃ"

28

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju

29

Stowarzyszenie "Beskidzkie Więzi"
Stow.Miłośników Zespołu Regionalnego
Nowy Sącz,
"SĄDECZOKI"
Rynek 14
Dz.851"Ochrona Zdrowia", rozdz.85195 -"Pozostała
działalność"

30

1

Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomii "KLUB
SĄDECKICH AMAZONEK"

2

Towarzystwo Przyjaciół Chorych "SĄDECKIE
HOSPICJUM"

3

Stowarzyszenie KLUB INTEGRACYJNY

4
5

PCK Małopolski Oddział Okręgowy
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci
Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo
"NADZIEJA"

6

Stowarzyszenie "Sadeckie Forum Kobiet"

7

Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi"EUROPA DONNA"

8

10

Polski Związek Niewidomych o.Małopolski
Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego
Wieku
Stowarzyszenie terapeutów na rzecz dzieci i
młodzieży z autyzmem oraz innymi zaburzeniami
rozwoju "MODUS"

11

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków O.Powiatowy

9

Plan

Nowy Sącz, ul.
Rynek 14
Kraków, Osiedle
Teatralne 19
N. Sącz, ul.
Nadbrzeżna 77

Nowy Sącz Al.
Wolności 49
Nowy Sącz,
Nawojowska 155
A
Nowy Sącz, ul.
Jagiellońska 18
Kraków, ul.
Studencka 19
Nowy Sącz ul.
Freislera 10
Nowy Sącz ul.
Narutowicza 2
Nowy Sącz, ul.
Jagiellońska 31
Nowy Sącz, ul.
Narutowicza 9

150 000

Kwota
Kwota
przyznanych przekazanych
dotacji
dotacji

Wysokość
rozliczonej
dotacji do
31.12.2016 r.

6 500,00

6 500,00

6 500,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Nowy Sącz, ul.
Jagiellońska 18

3 000,00

3 000,00

3 000,00

Nowy Sącz, ul.
Graniczna 48

3 000,00

3 000,00

3 000,00

Nowy Sącz, ul.

4 000,00

4 000,00

4 000,00

Zwrot
dotacji do
31.12.2016
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Tabela VI.3. Dotacje na zadania zlecone podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych
i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2016 roku
Lp
.

Nazwa podmiotu

Adres

Plan

Kwota
Kwota
przyznanych przekazanych
dotacji
dotacji

Wysokość
rozliczonej
dotacji do
31.12.2016 r.

Zwrot
dotacji do
31.12.2016

Jeziorańskiego 3a

12

Stowarzyszenie "SURSUM CORDA"

13

Stowarzyszenie "Beskidzkie Więzi"

14

Polskie Tow. Turystyczno-Krajoznawcze o.Beskid

15

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi - RP

16

Stowarzyszenie "Sądeczanie Razem"

17

Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem "MADA"

18

Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"

19

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci-Oddział Okręgowy

20

Stowarzyszenie "TĘCZA" - przy SOSz-W

21

Stowarzyszenie "Przyjaciele Serca i Życia"

22

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich
Opiekunów "Spokojne Jutro"

23

1

Nowy Sącz, ul.
Lwowska 11
Nowy Sącz, ul.
Nadbrzeżna 77
Nowy Sącz, ul.
Rynek 9
Nowy Sącz ul.
Kazimierza Wlk.9
a
Nowy Sącz, ul.
Jaśminowa 7
Nowy Sącz, ul. Al.
Wolności 19
Nowy Sącz, ul.
Limanowskiego 4
Nowy Sącz, ul.
Kunegundy 16
Nowy Sącz, ul.
Broniewskiego 1
Nowy Sącz, ul.
Broniewskiego 5
Nowy Sącz, ul.
Chruślicka 44
Nowy Sącz, ul.
Narutowicza 2

Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota
Dz.852-"Pomoc społeczna" rozdz.85203 - "Ośrodki
wsparcia"

72 000

Nowy Sącz, ul.
Jagiellońska 14

Fundacja "Silver Economy"
Dz.852-"Pomoc społeczna" rozdz.85295 - "Pozostała
działalność"

1

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

2

Bank Żywności w Krakowie

Nowy Sącz, ul.
Kunegundy 16
Kraków, ul.
Zabłocie 20/22

25 000

4 500,00

4 500,00

4 500,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

72 000,00

72 000,00

72 000,00

72 000,00

72 000,00

72 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00
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Grupa procesów zarządzania strategicznego
Proces monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza 2020+

Tabela VI.3. Dotacje na zadania zlecone podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych
i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2016 roku
Lp
.

Nazwa podmiotu

3

Nowosądeckie Towarzystwo im.Św.Brata Alberta

4

Stowarzyszenie "SURSUM CORDA"

Adres

Nowy Sącz, ul.
Szwedzka 18
Nowy Sącz, ul.
Lwowska 11

Dz.900-"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"
rozdz.90002-"Gospodarka odpadami"
1

Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"

Nowy Sącz, ul.
Limanowskiego 4

Dz.900-"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"
rozdz.90080-" Działalność badawczo-rozwojowa "
1

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"

Nowy Sącz, ul.
Św. Kunegundy
12a

Dz. 921-"Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"
rozdz.92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury"
1

Klub Inteligencji Katolickiej

2

4

Sądeckie Towarzystwo Muzyczne
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci
Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo
"NADZIEJA"
Towarzystwo Przyjaciół Regionalnego Zespołu
"Lachy"

5

Stowarzyszenie SĄDECKIE FORUM KOBIET

6

Stowarzyszenie na Rzecz Badań i Dokumentacji
Kultury "A'posteriori"

7

Stowarzyszenie "MARYAN"

8

Parafia Świętego Ducha

3

Plan

Nowy Sącz, Plac
Kazimierza 3
Nowy Sącz ul.
Narutowicza 6
Nowy Sącz, ul.
Freislera 10
Nowy Sącz, ul.
Jagiellońska 31
Nowy Sącz, ul.
Narutowicza 2
Nowy Sącz ul.
Witosa 19
Nowy Sącz ul.
Nawojowska
15/34
Nowy Sącz, ul.
Ks. P. Skargi 10

Kwota
Kwota
przyznanych przekazanych
dotacji
dotacji

Wysokość
rozliczonej
dotacji do
31.12.2016 r.

11 000,00

11 000,00

11 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

5 000

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000

5 000,00

5 000,00

5 000,00

25 000

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000

25 000,00

25 000,00

25 000,00

185 000

185 000,00

185 000,00

184 521,50

8 000,00

8 000,00

8 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Zwrot
dotacji do
31.12.2016

478,50
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Tabela VI.3. Dotacje na zadania zlecone podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych
i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2016 roku
Lp
.

9

Nazwa podmiotu

10

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Małgorzaty
Katolickie Towarzystwo Śpiewacze -Chór Męski
ECHO II

11

Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Regionalnego
"SĄDECZOKI"

12
13

Związek Miłośników Muzyki
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych przy ŚDS w Nowym Sączu
"JESTEŚMY"

14

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszego
Serca P. Jezusa

15

Stowarzyszenie Animatorów Kultury

16

Stowarzyszenie Taneczne AXIS

17

Fundacja Widowisk Masowych i Show Programów

18
19

Parafia Św. Kazimierza
Regionalne Towarzystwo Pieśni i Tańca "Dolina
Dunajca"

20

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych

21

23

Stowarzyszenie " Wesołe Nutki"
Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew
Krakowska
Związek Polskich Artystów Plastyków-Okręg
Krakowski

24

Stowarzyszenie Chóru "Scherzo"

25

Fundacja NOMINA ROSAE Ogród Kultury Dawnej

22

Adres

Plan

Kwota
Kwota
przyznanych przekazanych
dotacji
dotacji

Wysokość
rozliczonej
dotacji do
31.12.2016 r.

Nowy Sącz, Plac
Kolegiacki 1

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Nowy Sącz ul.
Sygańskiego 2

4 000,00

4 000,00

4 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

3 000,00

3 000,00

2 953,50

3 000,00

3 000,00

3 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

5 000,00

5 000,00

4 568,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

Nowy Sącz, ul.
Rynek 14
Nowy Sącz ul.
Biegonicka 8
Nowy Sącz,ul.
Nawojowska 159
A
Nowy Sącz, ul.
Zygmuntowska
48
Nowy Sącz, Al.
Wolności 23
Nowy Sącz, ul.
Długosza 3
Grybów,
Ptaszkowa 535
Nowy Sącz, ul.
Sygańskiego 3
Nowy Sącz, ul.
Węgierska 188
Nowy Sącz, ul.
Jagiellońska 48
Nowy Sącz, ul.
Plac Kolegiacki 1
Nowy Sącz ul.
Wąsowiczów 8
Nowy Sącz, ul.
Jagiellońska 35
Nowy Sącz, ul.
Długosza 5
Nowy Sącz, ul.
Jagiellońska 44

Zwrot
dotacji do
31.12.2016

46,50

432,00
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Tabela VI.3. Dotacje na zadania zlecone podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych
i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2016 roku
Lp
.

Nazwa podmiotu

Adres

Nowy Sącz, Al.
Wolności 41d/1
Nowy Sącz, ul.
Rynek 14
Nowy Sącz, ul.
Nadbrzeżna 34

26

Stowarzyszenie Muzyka Świata "AKORD"

27

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci "Fabryka Marzeń"

28

Stowarzyszenie ADeeM
Dz.926"Kultura fizyczna " rozdz.92605-"Zadania w zakresie
kultury fizycznej "

1

Stowarzyszenie Sekcja Brydża Sportowego "ALF"

2

Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

3

Stowarzyszenie"Turkus"-NA Rzecz Aktywności
Lokalnej

4

Związek Strzelecki" STRZELEC" Organizacja
Społeczno-Wychowawcza

5

Rugby Club BIAŁO-CZARNI - Nowy Sacz

6

Liga Obrony Kraju

Plan

35 000

Nowy Sącz, ul.
Armii Krajowej
21/23
Nowy Sącz, ul.
Wyspiańskiego 3
Nowy Sącz, ul.
Armii Krajowej
19/63
Nowy Sącz, ul.
Jagiellońska 31
N.Sącz,ul.29
listopada 18/16
Kraków, ul.
Pomorska 2

Razem

1 139 338

Kwota
Kwota
przyznanych przekazanych
dotacji
dotacji

Wysokość
rozliczonej
dotacji do
31.12.2016 r.

8 000,00

8 000,00

8 000,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

1 079 261,00

1 079 261,00

1 078 465,50

Zwrot
dotacji do
31.12.2016

795,50

Źródło: Wydział Analiz Budżetu Miasta w Urzędzie Miasta Nowego Sącza
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