Nowy Sącz, dnia 7 maja 2019 r.

WED.NGO.0008.1.2019

SPRAWOZDANIE
z realizacji programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego za rok 2018

Program współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
został przyjęty w dniu 21 listopada 2017 r. uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza
nr XLVIII/493/2017.

CEL PROGRAMU I SPOSÓB JEGO REALIZACJI
Głównym celem programu był rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez
wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych z terenu Miasta, ich aktywnej
roli w realizacji zadań publicznych oraz partnerskiej współpracy Miasta Nowego
Sącza z organizacjami opartej na dialogu i zrównoważonym rozwoju, realizowanego
w trosce o interes społeczny i publiczny.
Cel ten realizowany był w dwóch formach: finansowej oraz pozafinansowej.
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.
II. Współpraca o charakterze wsparcia poza finansowanego realizowana była
poprzez:
1) Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności
i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, poprzez:
a) publikowanie ważnych informacji na stronie internetowej Miasta oraz
w newsletterze Biura Organizacji Pozarządowych, zarówno w zakresie
działań podejmowanych przez samorząd, jak i przez organizacje;
b) przekazywanie przez organizacje informacji o planowanych lub
realizowanych zadaniach sfery publicznej;
I.
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2)

3)
4)

5)

6)

c) konsultowanie projektu programu współpracy oraz projektów aktów prawa
miejscowego odnoszących się do zagadnień związanych z obszarem
działalności organizacji.
Prowadzenie Biura Organizacji Pozarządowych (zw. dalej BOP), w ramach,
którego organizacje mogły nieodpłatnie korzystać z:
a) specjalistycznego doradztwa w zakresie:
− zakładania,
funkcjonowania
oraz
rozwiązywania
organizacji
pozarządowych;
− możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową
organizacji ze źródeł zewnętrznych, w tym wspólnotowych;
− konstruowania wniosków ofertowych, sposobu realizacji zadań zleconych
oraz rozliczenia przekazanej dotacji;
− nawiązywania kontaktów z zagranicą, w tym poszukiwania partnerów do
projektów o charakterze międzynarodowym w miastach partnerskich
i zaprzyjaźnionych Nowego Sącza;
− organizacji wolontariatu oraz pozyskiwania wolontariuszy do współpracy
z organizacjami pozarządowymi;
b) sprzętu biurowego (komputera, drukarki, skanera) wraz z dostępem do
Internetu;
c) dwóch sal konferencyjnych oraz salki biurowej udostępnianych na potrzeby
organizacji posiedzeń władz organizacji oraz realizacji ich zadań
statutowych;
d) szafek organizacyjnych, przeznaczonych na przechowywanie dokumentów
oraz innych materiałów organizacji;
e) adresu BOP (ul. Nawojowska 17a; 33-300 Nowy Sącz), jako adresu do
korespondencji;
f) szkoleń adresowanych do organizacji, podnoszących jakość ich pracy
w sferze zadań publicznych oraz innych - wynikających z potrzeb
organizacji.
Promowanie przez Miasto działalności organizacji i pomoc w tworzeniu ich
dobrego wizerunku.
Przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Nowego Sącza wyróżniającej się
organizacji pozarządowej. W roku sprawozdawczym laureatem nagrody został
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Nowy Sącz.
Otwarte spotkania pomiędzy organizacjami a przedstawicielami samorządu
w formie konferencji i szkoleń. W roku 2018 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. kwestii istotnych dla
organizacji pozarządowych.
Udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Miastem, które
ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł.

2

7) Obejmowanie honorowym patronatem Prezydenta Miasta wybranych
przedsięwzięć realizowanych przez organizacje.
8) Współdziałanie z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Nowym
Sączu, powołaną przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza, w zakresie jej
kompetencji.
9) Pomoc w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej, w szczególności
z miastami partnerskimi.
10) Promocja kampanii informacyjnej służącej skutecznemu pozyskiwaniu środków
w ramach mechanizmu 1 %.

PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE
W roku sprawozdawczym priorytetowymi zadaniami publicznymi były:
1. Z obszaru „Oświata i Wychowanie”:
1) Wspieranie inicjatyw na rzecz edukacji ponadprogramowej, w tym
organizacja konkursów, programów edukacyjnych, konferencji z różnych
dziedzin wiedzy;
2) Prowadzenie nieodpłatnych korepetycji adresowanych do uczniów z rodzin
ubogich;
warsztatów
integracyjnych
oraz
szkoleniowo
3) Prowadzenie
wypoczynkowych.
Obszar rozstrzygany wyłącznie w trybie konkursowym. Przyznano i przekazano
19 dotacji na łączną kwotę 89 000 zł, którą zleceniobiorcy rozliczyli w całości.

2. Z obszaru „Upowszechnianie Kultury”:
1) Prowadzenie zespołów i upowszechnianie twórczości amatorskiego ruchu
artystycznego w kraju i za granicą;
2) Promocja sztuki twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych w kraju i za
granicą;
3) Realizacja wydawnictw promujących kulturę;
4) Organizacja imprez kulturalnych, wystaw dla mieszkańców Nowego Sącza;
5) Upowszechnianie
kultury
poprzez
promocję
edukacji
muzycznej
i artystycznej wśród dzieci i młodzieży.
Obszar rozstrzygany wyłącznie w trybie konkursowym. Przyznano 29 dotacji na
łączną kwotę 435 000 zł, z czego 1 wynikała z wykonania właściwej uchwały Rady
Miasta dot. przekazania wsparcia finansowego na budowę pomnika marszałka
Józefa Piłsudskiego. Zleceniobiorcy rozliczyli przekazane dotacje w całości.
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3. Z obszaru „Ochrona Zdrowia”:
1) Wspieranie działań mających na celu aktywizację i integrację społeczną osób
chorych i niepełnosprawnych;
2) Działania z zakresu edukacji i promocji zdrowego stylu życia poprzez
organizację akcji społecznych i innych wydarzeń lokalnych skierowanych do
mieszkańców Nowego Sącza;
3) Działania prozdrowotne o charakterze uniwersalnym w tym: prowadzenie
grupowych i indywidualnych zajęć mających na celu poprawę stanu
fizycznego i psychicznego oraz nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie
umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób
niepełnosprawnych,
z
uszkodzeniem
słuchu,
mowy,
autyzmem
i niepełnosprawnością intelektualną;
4) Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa;
5) Wspieranie opieki hospicyjnej;
6) Wspieranie czynnego uczestnictwa w działaniach profilaktycznych usprawniających typu: grupy wsparcia, warsztaty, imprezy, festyny, wyjazdy
o
charakterze
prozdrowotnym,
mających
na
celu
polepszenie
funkcjonowania społecznego mieszkańców miasta, w szczególności osób
starszych i niepełnosprawnych.
Obszar rozstrzygany wyłącznie w trybie konkursowym. Przyznano 17 dotacji na
łączną kwotę 111 000 zł – zleceniobiorcy rozliczyli przekazane dotacje w całości.

4. Z obszaru „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałanie narkomanii”:
1) Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze
środowisk zagrożonych uzależnieniami i zachowaniami dysfunkcyjnymi;
2) Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe
i narkotykowe
oraz
ofiarom
przestępstw
będących
następstwem
nadużywania alkoholu i narkotyków;
3) Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych uzupełnionych programem
profilaktycznym dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych
uzależnieniami;
4) Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach socjoterapeutycznych
i środowiskowych;
5) Podejmowanie działań pomocowych, akcji, konkursów i imprez
okolicznościowych mających na celu ograniczenie zjawisk patologicznych;
6) Prowadzenie programów profilaktycznych w oparciu o wolontariat.
Obszar prowadzony w korelacji z innymi dokumentami programowymi w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie. W roku sprawozdawczym
przyznano 30 dotacji na łączną kwotę 331 349 zł, zleceniobiorcy prawidłowo
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rozliczyli przekazane środki, zwracając niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości
nieprzekraczającej 1 zł.

5. Z obszaru „Kultura Fizyczna”:
1) Organizacja imprez z zakresu kultury fizycznej na terenie miasta Nowego
Sącza;
2) Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Nowego Sącza przebywającym na
obszarach wodnych;
3) Prowadzenie na terenie miasta Nowego Sącza Lokalnego Ośrodka Kibice
Razem 2018.
Zadanie 1. rozstrzygane w trybie małych zleceń, 2. i 3. w trybie konkursowym.
Przekazano 8 dotacji na łączną kwotę 120 000 zł, które zleceniobiorcy rozliczyli
w całości.

6. Z obszaru „Turystyka”:
1) Organizacja wycieczek krajoznawczych dla mieszkańców miasta Nowego
Sącza;
2) Działania popularyzujące atrakcyjność turystyczną miasta Nowego Sącza.
W roku sprawozdawczym przyznano 17 dotacji, z czego 3 nie zostały przekazane
w związku z nie podjęciem się realizacji zadania przez oferenta. Przekazano
14 dotacji na łączną kwotę 55 000 zł. Zleceniobiorcy rozliczyli łączną kwotę
54 345,32 zł, zwracając niewykorzystane środki.

7. Z obszaru „Przeciwdziałanie Bezrobociu”:
1) Prowadzenie kursów zawodowych podnoszących oraz zmieniających
kwalifikacje zawodowe osób pozostających długotrwale bez pracy w zakresie
kwalifikacji aktualnie poszukiwanych na rynku pracy;
2) Realizowanie indywidualnych programów reintegracji społecznej dla osób
wykluczonych społecznie z powodu długotrwałego bezrobocia.
Obszar rozstrzygany wyłącznie w trybie konkursowym. W związku z brakiem ofert
spełniających kryteria formalne, nie wydatkowano całości środków zaplanowanych
na te działania. Przekazano dotację w kwocie 10 000 zł, którą zleceniobiorca
rozliczył w całości.

8. Z obszaru „Pomoc Społeczna”:
1) „DOM OBRONY ŻYCIA” - pomoc dla kobiet w ciąży w trudnej sytuacji
życiowej oraz niepełnoletnim matkom;
2) Wspieranie działań na rzecz rodzicielstwa zastępczego;
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3) Udzielanie pomocy osobom bezdomnym;
4) Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą.
Zadania z tego obszaru dotowane były wyłącznie w trybie konkursowym. Przyznano
i przekazano 3 dotacje na łączną kwotę 293 192 zł, które zleceniobiorcy rozliczyli
w całości. Zadanie 4. zlecone było w związku z dotacją otrzymaną przez Miasto na
ten cel ze środków zewnętrznych.

9. Z obszaru „Rozwój przedsiębiorczości”:
1) Kształtowanie aktywnej i przedsiębiorczej postawy wśród młodzieży, w tym
włączenie pracodawców do tego procesu;
2) Popularyzacja
lokalnych
zasobów
i
wyróżników
w
obszarze
przedsiębiorczości;
3) Działania na rzecz budowania współpracy administracji, biznesu i nauki
z udziałem uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów.
Obszar rozstrzygany wyłącznie w trybie małych zleceń. W roku sprawozdawczym
przyznano i przekazano 2 dotacje na łączną kwotę 10 000 zł, którą zleceniobiorcy
rozliczyli w całości.

10. Z obszaru „Ekologia i ochrona przyrody”:
1) Edukacja ekologiczna oraz kształtowanie postaw przyjaznych środowisku
z zakresu właściwej gospodarki odpadami komunalnymi;
2) Pozaformalna edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie
kompleksowej problematyki ochrony powietrza atmosferycznego, ze
szczególnym uwzględnieniem walki z niską emisją, upowszechniania
przyczyn powstawania smogu i wpływu ww. czynników na zdrowie ludzi oraz
możliwości zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza poprzez promowanie
proekologicznego stylu życia i zachowań.
Obszar znajdujący się w zakresie merytorycznych kompetencji dwóch wydziałów:
Gospodarki Komunalnej oraz Ochrony Środowiska (nazewnictwo z roku
sprawozdawczego).
Zadanie 1 – rozstrzygane w trybie konkursowym, 2 – w trybie małych zleceń. W roku
sprawozdawczym przekazano 29 902 zł, 3 zleceniobiorcom, którzy rozliczyli
przekazane dotacje w całości.

11. Z obszaru „Zarządzanie Kryzysowe”:
1) Upowszechnianie i wspieranie wszelkich inicjatyw edukacyjnych związanych
z szeroko rozumianą problematyką występowania zagrożeń i ochrony przed
nimi;
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2) Podejmowanie działań mających na celu niesienie pomocy osobom
poszkodowanym w wyniku różnych zagrożeń, ze szczególnym zwróceniem
uwagi na możliwość wystąpienia zagrożenia powodziowego.
Obszar wydatkowany wyłącznie w trybie małych zleceń. Z uwagi na brak ofert
spełniających kryteria formalne, nie wydatkowano całości zaplanowanych
w programie środków. Przyznano i przekazano 2 dotacje na łączną kwotę 8 000 zł.
Zleceniobiorcy rozliczyli przekazane dotacje w całości.

12. Z obszaru „Wzmocnienie sektora pozarządowego”:
1) Dofinansowanie wkładów własnych organizacji pozarządowych do projektów
pozyskanych ze źródeł zewnętrznych, realizowanych na rzecz mieszkańców
Miasta oraz służących realizacji priorytetowych zadań publicznych Miasta.
W roku sprawozdawczym obszar ten realizowany był w dwóch formach – jedna
z dotacji przyznana została w trybie konkursowym, druga zaś – w trybie małych
zleceń. Łączna kwota przekazanych dotacji: 15 000 zł została przez
zleceniobiorców rozliczona w całości.

13. Z obszaru „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej”:
2) Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób uprawnionych
w roku 2018.
Zadanie zlecane w formie powierzenia, w związku z obowiązkiem wynikającym
z właściwych przepisów o dostępie do darmowej pomocy prawnej. Przyznana
dotacja 60 726 zł została przekazana Stowarzyszeniu Sursum Corda i rozliczona
w całości.

WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROGRAMU:
1) Wskaźnik wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na
realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Nowego Sącza:
− Zakładana w programie minimalna kwota środków zaplanowanych na jego
realizację wynosiła 1 274 918 zł, podczas gdy faktyczne wykonanie programu
– w aspekcie finansowym rozumianym, jako wysokość kwoty przekazanych
dotacji – wynosiła 1 566 169 zł.
Szczegółowy wykaz kwot przyznanych dotacji, przekazanych, rozliczonych
oraz kwot zwrotów niewykorzystanych środków stanowi załącznik do
sprawozdania z wykonania budżetu miasta Nowego Sącza zatytułowany
„Środki na dotacje udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach
publicznych na zadania zlecone podmiotom prowadzącym działalność
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pożytku publicznego w roku 2018”. Wykaz ten zawiera również szczegóły
podział dotacji pomiędzy organizacje pozarządowe.
2) Wskaźnik łącznej wielkości środków finansowych zaangażowanych przez
organizacje w realizację tych zadań:
− W roku sprawozdawczym łączna wielkość środków finansowych
zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację zleconych im
zadań publicznych wyniosła 446 477,05 zł.
3) Wskaźnik liczby organizacji, które zwróciły się o wsparcie lub powierzenie
realizacji zadań publicznych:
− W roku sprawozdawczym wsparcie lub powierzenie realizacji zadań
publicznych otrzymało 88 oferentów.
4) Wskaźnik liczby złożonych ofert realizacji zadania publicznego:
− W roku sprawozdawczym do tut. Urzędu wpłynęło ogółem 168 ofert
realizacji zadania publicznego.
5) Wskaźnik liczby skonsultowanych z organizacjami projektów aktów prawa
miejscowego:
− 1 projekt – kolejnego rocznego programu współpracy międzysektorowej.
Dodatkowo organizacje zaangażowane były w procedurę budżetu
obywatelskiego, która jest specyficzną formą konsultacji społecznych.
6) Wskaźnik liczby organizacji biorących udział w konsultacjach:
− W roku sprawozdawczym w konsultacjach społecznych rocznego programu
współpracy wzięło udział 15 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Zastępca Prezydenta
Miasta Nowego Sącza
(-) Magdalena Majka
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