Nowy Sącz, 15 maja 2018 r.

KAN-NGO.0008.1.2018

Sprawozdanie
z realizacji programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017.

Program współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 (zwany dalej
Programem) został przyjęty uchwałą nr XXXI/324/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
15 listopada 2016 r., na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.
zm.).
Głównym celem Programu było wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez
wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych z terenu Nowego Sącza, ich aktywnej
roli w realizacji zadań publicznych oraz partnerskiej współpracy miasta Nowego Sącza
z organizacjami opartej na dialogu i zrównoważonym rozwoju.
I.

Zakres podmiotowy programu:

Realizowany w roku 2017 Program adresowany był do:
1) organizacji pozarządowych;
2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach
wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie
działalności pożytku publicznego;
3) stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego;
4) spółdzielni socjalnych;
5) spółek akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów
sportowych będących spółkami działającymi na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.), które nie działają
w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodów na realizację celów
statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków,
udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
II.

Zakres przedmiotowy programu:

Miasto współpracowało z organizacjami w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4
ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późń. zm.), zwanej dalej ustawą, o ile
zadania te są zadaniami Miasta.
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III.

Formy współpracy:

Współpraca Miasta z organizacjami miała charakter finansowy i pozafinansowy.
3.1.Współpraca o charakterze finansowym
Współpraca o charakterze wsparcia finansowego prowadzona była w szczególności poprzez
zlecanie organizacjom zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, w formie:
1) powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji
na finansowanie ich realizacji;
2) wspierania organizacji w realizacji zadań własnych o charakterze publicznym wraz
z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.
Środki finansowe na realizację zadań publicznych były przyznawane:
1) w drodze otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych;
2) w trybie art. 19a ustawy z pominięciem otwartego konkursu ofert w przypadku
zadań o charakterze lokalnym realizowanych w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
których wysokość dofinansowania lub finansowania nie przekracza kwoty
10 000 złotych.
Zestawienie kwot środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych
w poszczególnych trybach ich zlecania, wraz z rozróżnieniem na kwoty dotacji
przyznanych, przekazanych, rozliczonych oraz kwotę środków zwróconych do budżetu
Miasta znajdą Państwo w rozdziale IV- wskaźniki efektywności programu.
Zlecaniu podlegały zadania publiczne z zakresu trzynastu priorytetowych obszarów
współpracy. W poniższej tabeli zestawiono informacje dotyczące kwot dotacji
przyznanych, przekazanych i rozliczonych oraz kwoty zwrotów, w podziale na poszczególne
obszary współpracy:
Przyznana
dotacja

Przekazana
dotacja

Rozliczona
dotacja

Kwota zwrotu

Oświata i wychowanie

90 000,00 zł

90 000,00 zł

88 108,00 zł

1 892,00 zł

2

Upowszechnianie
kultury

185 000,00 zł

185 000,00 zł

184 999,62 zł

0,38 zł

3

Ochrona zdrowia

150 000,00 zł

150 000,00 zł

150 000,00 zł

- zł

4

Profilaktyka i
rozwiązywanie
problemów
alkoholowych oraz
przeciwdziałanie
narkomanii

328 425,00 zł

328 425,00 zł

328 105,00 zł

320,00 zł

5

Kultura fizyczna

115 000,00 zł

115 000,00 zł

110 974,96 zł

4 025,04 zł

6

Turystyka

60 000,00 zł

58 000,00 zł

58 000,00 zł

- zł

7

Przeciwdziałanie
bezrobociu

20 000,00 zł

20 000,00 zł

20 000,00 zł

- zł

8

Pomoc społeczna

404 673,88 zł

404 673,88 zł

396 070,77 zł

8 603,11 zł

Lp.

Obszar

1

2

Lp.
9
10
11
12
13

Przyznana
dotacja

Przekazana
dotacja

Rozliczona
dotacja

Kwota zwrotu

Rozwój
przedsiębiorczości
Ekologia i ochrona
przyrody

16 926,40 zł

9 996,40 zł

9 996,40 zł

- zł

30 000,00 zł

30 000,00 zł

30 000,00 zł

- zł

Zarządzanie kryzysowe

10 000,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

- zł

Wzmocnienie sektora
pozarządowego
Udzielanie
nieodpłatnej pomocy
prawnej

13 700,00 zł

13 700,00 zł

13 700,00 zł

- zł

60 720,00 zł

60 720,00 zł

60 720,00 zł

- zł

1 484 445,28 zł

1 475 515,28 zł

1 460 674,75 zł

14 840,53 zł

Obszar

Razem

W obszarach „Turystyka” oraz „Rozwój przedsiębiorczości” zanotowano przypadki
rezygnacji oferenta z przyznanej dotacji, stąd rozbieżności pomiędzy kwotami dotacji
przyznanych i przekazanych.
Podkreślić należy, iż w roku sprawozdawczym kwota środków przekazanych organizacjom
pozarządowym w formie dotacji celowej znacząco wzrosła w porównaniu do wysokości
środków planowanych na realizację programu. W poniższej tabeli zestawiono kwotę
środków planowanych oraz przekazanych organizacjom w podziale na poszczególne obszary
współpracy:
Kwota środków
planowanych na
realizację programu

Kwota przekazanych
dotacji

Lp.

Obszar

1

Oświata i wychowanie

90 000,00 zł

90 000,00 zł

2

Upowszechnianie kultury

185 000,00 zł

185 000,00 zł

3

Ochrona zdrowia

150 000,00 zł

150 000,00 zł

4

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałanie
narkomanii

360 000,00 zł

328 425,00 zł

5

Kultura fizyczna

35 000,00 zł

115 000,00 zł

6

Turystyka

60 000,00 zł

58 000,00 zł

7

Przeciwdziałanie bezrobociu

20 000,00 zł

20 000,00 zł

8

Pomoc społeczna

97 000,00 zł

404 673,88 zł

9

Rozwój przedsiębiorczości

10 000,00 zł

9 996,40 zł

10

Ekologia i ochrona przyrody

30 000,00 zł

30 000,00 zł

11

Zarządzanie kryzysowe

10 000,00 zł

10 000,00 zł

12

Wzmocnienie sektora pozarządowego

15 000,00 zł

13 700,00 zł
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Lp.

Obszar

13

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Kwota środków
planowanych na
realizację programu

Razem

Kwota przekazanych
dotacji

60 720,00 zł

60 720,00 zł

1 122 720,00 zł

1 475 515,28 zł

Różnica porównywanych kwot wynosi 352 795,28 zł i wynika głównie z wydatkowania
dodatkowych środków finansowych w dwóch obszarach współpracy: „Kultury fizycznej”
oraz „Pomocy społecznej”.
W przypadku obszaru „Kultura fizyczna” w ciągu roku sprawozdawczego ogłoszony został
konkurs ofert celem realizacji w naszym mieście Programu Ministra Sportu i Turystyki
„KIBICE RAZEM” dotyczącego poprawy organizacji i bezpieczeństwa imprez sportowych
w Polsce poprzez budowę struktur dialogu i współpracy ze środowiskiem kibiców na lata
2016-2018. Dofinansowaniu podlegało prowadzenie na terenie naszego Miasta lokalnego
ośrodka „KIBICE RAZEM”. Funkcjonowanie ośrodka zostało wsparte również przez Polski
Związek Piłki Nożnej.
W ramach obszaru „Pomoc społeczna” ogłoszone zostały dwa uzupełniające konkursy ofert.
Pierwszy – na realizację zadania publicznego polegającego na zapewnieniu tymczasowego
schronienia dla osób bezdomnych (na kwotę 41 tys. zł) – konieczność realizacji tego
zadania wynika z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1769 z późn. zm.).
Drugi z konkursów uzupełniających ogłoszony został w związku z realizacją przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu projektu konkursowego „Włącz się społecznie!
Aktywizacja
społeczno-zawodowa
mieszkańców
miasta
Nowego
Sącza”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, adresowanego do mieszkańców miasta Nowego Sącza zagrożonych ubóstwem,
wielokrotnym wykluczeniem społecznym w tym: korzystających z pomocy społecznej,
bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych, z dysfunkcjami społecznymi,
niesamodzielnych. Zleceniu podlegało następujące zadanie publiczne: Aktywna integracja
o charakterze zawodowym, polegająca na zorganizowaniu kwalifikacyjnych kursów
zawodowych oraz płatnych staży umożliwiających nabycie przez osoby nieaktywne
zawodowo umiejętności praktycznych do wykonywania pracy oraz służąca wyposażeniu
tych osób w kompetencje i kwalifikacje zawodowe, jak i umiejętności pożądane na rynku
pracy (na kwotę 266 684,00 zł).
3.2.Współpraca o charakterze pozafinansowym
Miasto wspierało organizacje także poprzez różnorodne formy współpracy o charakterze
niefinansowym, a w szczególności:
1. Doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej organizacjom – realizowane przez
Biuro Organizacji Pozarządowych m.in. w zakresie: zakładania, funkcjonowania
oraz rozwiązywania organizacji pozarządowych, możliwości pozyskiwania środków
finansowych na działalność statutową organizacji, konstruowania wniosków
ofertowych, sposobu realizacji zleconych zadań oraz rozliczenia przekazanych
dotacji.
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2. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania
w celu zharmonizowania tych kierunków, poprzez:
a) Publikowanie ważnych informacji na stronach internetowych Miasta, zarówno
w zakresie działań podejmowanych przez samorząd, jak i przez organizacje;
b) Przekazywanie przez organizacje informacji o planowanych lub realizowanych
zadaniach sfery publicznej;
c) Konsultowanie projektu programu współpracy oraz projektów aktów prawa
miejscowego odnoszących się do zagadnień związanych z obszarem działalności
organizacji.
Narzędziem wykorzystywanym w tym celu jest Newsletter opracowywany przez
Biuro Organizacji Pozarządowych, w którym prezentowane są 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.
3. Promowanie przez Miasto działalności organizacji i pomoc w tworzeniu ich dobrego
wizerunku.
4. Przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Nowego Sącza wyróżniającej się organizacji
pozarządowej. W roku 2017 laureatem nagrody zostało Stowarzyszenie Kobiet do
Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA.
5. Otwarte spotkania pomiędzy organizacjami a przedstawicielami samorządu
w formie konferencji i szkoleń. W roku sprawozdawczym odbyło się jedno spotkanie
konsultacyjne dotyczące projektu kolejnego rocznego programu współpracy,
zorganizowano kolejne Forum Organizacji Pozarządowych oraz przeprowadzono
3 szkolenia adresowane do organizacji pozarządowych nt. zmieniających się
przepisów prawnych istotnych dla organizacji.
6. Udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Miastem, które ubiegają
się o dofinansowanie z innych źródeł.
7. Obejmowanie honorowym patronatem Prezydenta Miasta wybranych przedsięwzięć
realizowanych przez organizacje.
8. Pomoc w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej, w szczególności z miastami
partnerskimi.
9. Prowadzenie Biura Organizacji Pozarządowych, w którym organizacje pozarządowe
mogą korzystać z pomieszczeń oraz infrastruktury technicznej, a także szkoleń
i doradztwa. W okresie sprawozdawczym Biuro współpracowało z 17 organizacjami
pozarządowymi.
10. Wspieranie sądeckich organizacji pożytku publicznego w realizacji kampanii
informacyjno-promocyjnej służącej skutecznemu pozyskiwaniu środków w ramach
mechanizmu 1 %.




W ramach akcji przeprowadzona została kampania plakatowa na terenie miasta
promująca ideę wspierania lokalnych organizacji pożytku publicznego
z mechanizmu 1%,
Łącznie
nowosądeckie
organizacje
pożytku
publicznego
pozyskały
1 420 887,56 zł. Kwota ta jest niższa w porównaniu z poprzednim okresem
sprawozdawczym, o 75,5 tys. złotych.
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W tabeli przedstawiono szczegółowe dane dotyczące pozyskanych przez
organizacje pożytku publicznego środków z tytułu 1%.
Nazwa organizacji
Fundacja Pomocy Osobom Z Autyzmem "Mada"
Stowarzyszenie Rodziców I Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo
i Umysłowo "Nadzieja"
Nowosądeckie Stowarzyszenie Amazonek im. Heleny Włodarczyk
Stowarzyszenie "Sursum Corda"
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe
Sądeckie Towarzystwo Muzyczne

1% za 2016
125 877,86 zł
37 671,69 zł

5 599,60 zł
928 559,81 zł
25 150,29 zł
780,10 zł

Stowarzyszenie Chóru "Scherzo"

5 401,60 zł

Klub Sportowy "Dunajec" w Nowym Sączu

6 346,40 zł

Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Sądeckie Hospicjum"

176 755,77 zł

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Opiekunów "Spokojne Jutro"
z siedzibą w Nowym Sączu

2 598,00 zł

Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe

3 439,50 zł

Sądecko- Podhalański Okręgowy Związek Żeglarski

2 380,90 zł

Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Nowym Sączu

4 477,20 zł

Stowarzyszenie Kobiet Do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna w Nowym Sączu

6 483,85 zł

Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego "Betlejem" w Nowym Sączu

4 718,82 zł

Fundacja Medyczna Malmed

5 539,20 zł

Stowarzyszenie "Nasze Zdrowie"

1 179,20 zł

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Nowym Sączu

841,80 zł

Stowarzyszenie "Przyjaciele Serca i Życia"

607,10 zł

Stowarzyszenie Sądeckie Forum Kobiet

129,80 zł

Fundacja Im. Dra Jerzego Masiora W Nowym Sączu

3 751,50 zł

Stowarzyszenie "Tęcza" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Nowym Sączu

6 902,30 zł

Fundacja Młodzież-Edukacja-Przyszłość

361,10 zł

Stowarzyszenie Sekcja Brydża Sportowego "Alf"

2 484,30 zł

Fundacja "Klenie"

3 159,30 zł
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1% za 2016

Nazwa organizacji
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych przy Środowiskowym Domu
Samopomocy w Nowym Sączu "Jesteśmy"
Stowarzyszenie "Piast" Na Rzecz Aktywnego Trybu Życia

6 033,77 zł

760,11 zł

Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota

13 395,43 zł

Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich "Orion"

2 680,10 zł

Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka"

6 047,29 zł

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział "Beskid" w Nowym Sączu

3 432,71 zł

Fundacja Pomyśl o Przyszłości

922,20 zł

Sądecka Fundacja Na Rzecz Wspierania Profilaktyki, Terapii i Rehabilitacji
Zaburzeń Wieku Rozwojowego "O Każde Dziecko"

11 277,10 zł

Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom Mam Głos

13 035,96 zł

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Piłkarska 2012 im.
Wiesława Spiegla

IV.

2 105,90 zł

Wskaźniki efektywności programu:
1) Wskaźnik wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na
realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Nowego Sącza z rozróżnieniem
trybów przekazania dotacji.
 W poniższej tabeli zestawiono kwoty środków przeznaczonych na realizację
zadań publicznych w poszczególnych trybach ich zlecania, wraz z rozróżnieniem
na kwoty dotacji przyznanych, przekazanych, rozliczonych oraz kwotę środków
zwróconych do budżetu Miasta:

Lp.

Obszar
współpracy

1

Otwarte konkursy
ofert

2

Tryb małych
grantów

Przyznana
DOTACJA

Przekazana
DOTACJA

Rozliczona
DOTACJA

Kwota ZWROTU

1 410 518,88 zł

1 408 518,88 zł

1 393 678,35 zł

14 840,53 zł

73 926,40 zł

66 996,40 zł

66 996,40 zł

- zł

1 484 445,28 zł

1 475 515,28 zł

1 460 674,75 zł

14 840,53 zł

2) Wskaźnik łącznej wielkości środków finansowych zaangażowanych przez organizacje
w realizację tych zadań.
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3)

4)

5)

6)

V.

 W roku sprawozdawczym łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych
przez organizacje pozarządowe w realizację zleconych im zadań publicznych
wyniosła 667 721,32 zł.
Wskaźnik liczby organizacji, które otrzymały wsparcie lub powierzono im realizację
zadań publicznych.
 W roku sprawozdawczym wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych
otrzymało 93 oferentów.
Wskaźnik liczby złożonych ofert realizacji zadania publicznego.
 W roku sprawozdawczym do tut. Urzędu wpłynęło ogółem 185 ofert realizacji
zadania publicznego.
Wskaźnik liczby skonsultowanych z organizacjami projektów aktów prawa
miejscowego.
 W roku sprawozdawczym konsultacjom społecznym poddany został projekt
uchwały w sprawie rocznego programu współpracy miasta Nowego Sącza
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2018.
Wskaźnik liczby organizacji biorących udział w konsultacjach.
 W roku sprawozdawczym w konsultacjach społecznych rocznego programu
współpracy wzięło udział 17 przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Współpraca pozaprogramowa:

Istotnym jest, iż współpraca z podmiotami sektora społecznego prowadzona jest nie tylko
w oparciu o przedmiotowy program.
5.1. Dotacje celowe
Dotacje celowe na zadania z zakresu sportu kwalifikowanego przyznawane były w trybie
ustalonym uchwałą Nr LXXVII Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych miasta Nowego Sącza
w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. Tym trybem w roku sprawozdawczym przekazano
44 dotacje na łączną kwotę 4 400 000,- zł (słownie: cztery miliony czterysta tysięcy
złotych).
5.2. Dotacje podmiotowe
Dotacje podmiotowe przekazywane były podmiotom sektora pozarządowego na zasadach
określonych w odrębnych przepisach prawnych, w tym ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.).
W roku sprawozdawczym tym trybem przekazano 6 podmiotom sektora pozarządowego
łączną kwotę środków budżetowych: 9 880 825,16 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset
osiemdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych 16/100).
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VI. Podsumowanie
Program współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami pożytku publicznego na 2017 rok, został zrealizowany zgodnie z założeniami
oraz uchwałą nr XXXI/324/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 listopada 2016 r.
W roku 2017 organizacje pozarządowe uzyskały z budżetu miasta Nowego Sącza wsparcie
finansowe w niemałej wysokości – 15 756 340,44 zł (słownie: piętnaście milionów
siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści złotych 44/100) – co stanowi 3,1 %
budżetu Miasta ogółem.
W poniższej tabeli zestawiono sumy środków finansowych przekazanych z budżetu Miasta
Nowego Sącza organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym
działalność pożytku publicznego wraz z ich udziałem procentowym w całości budżetu
Miasta.

Dotacje celowe
Pożytek publiczny
Wspieranie sportu
Dotacje podmiotowe
Suma wsparcia:

SUMA
5 875 515,28 zł

% BUDŻETU
1,16%

1 475 515,28 zł

0,29%

4 400 000,00 zł

0,87%

9 880 825,16 zł

1,94%

15 756 340,44 zł

3,10%

Współpraca międzysektorowa prowadzona jest w Nowym Sączu w szerokim zakresie,
a wysokość wsparcia finansowego udzielanego organizacjom stanowi odsetek budżetu
porównywalny z dużo większymi od Nowego Sącza miastami.
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