Sprawozdanie z realizacji
Programu współpracy Miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
za rok 2019

opracowanie

Nowy Sącz, maj 2020 r.

WSTĘP
Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Prezydent Miasta Nowego Sącza
w terminie do 31 maja każdego roku zobowiązany jest przedłożyć Radzie Miasta sprawozdanie z realizacji Programu
współpracy miasta Nowego Sącza organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego za rok 2019, zwanego dalej „Programem”.
Projekt Programu został poddany konsultacjom na podstawie Uchwały Nr LXVII/644/2014 Rady Miasta Nowego
Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą
Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Konsultacje Programu prowadzone były w terminie 11-24 października 2018 r. w następujących formach:
1. konsultacji pisemnych poprzez wyrażenie opinii i złożenie uwag do projektu konsultowanego aktu
prawnego, za pomocą kart konsultacyjnych, dostępnych w Biurze Organizacji Pozarządowych mieszczącym
się przy ul. Nawojowskiej 17a w Nowym Sączu (stan na październik 2018r.);
2. konsultacji pisemnych za pośrednictwem forum internetowego http://konsultacje.nowysacz.pl;
3. otwartego spotkania z udziałem członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie, które odbyło się 17 października 2018 r. w budynku sądeckiego Ratusza.
Projekt Uchwały opublikowany został: w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowego Sącza, na miejskiej
stronie internetowej www.nowysacz.pl, na ratuszowej tablicy ogłoszeniowej oraz na internetowej platformie
konsultacyjnej: http://konsultacje.nowysacz.pl, a także został kolportowany drogą elektroniczną do ponad
150 aktywnie współpracujących z Miastem pomiotów trzeciego sektora.
Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich wniosków i uwag na kartach konsultacyjnych do
Urzędu Miasta Nowego Sącza pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców
w budynku Ratusza lub Punkcie Informacyjno-Kasowym Urzędu Miasta Nowego Sącza w galerii handlowej przy
ul. Lwowskiej 80. W ramach przeprowadzonych konsultacji zgłoszono 5 uwag, które zostały zebrane w Raporcie
z konsultacji społecznych dot. projektu uchwały ws. Programu.
Program został przyjęty Uchwałą Nr LXI/667/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 listopada 2018 roku.
W realizacji Programu udział brały następujące komórki Urzędu Miasta Nowego Sącza (wg stanu na koniec roku
2019):
1. Referat Aktywności Obywatelskiej w Wydziale Edukacji i Wychowania,
2. Wydział Komunalnej Obsługi Miasta,
3. Wydział Komunikacji Społecznej i Kultury,
4. Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej,
5. Wydział Przedsiębiorczości.
6. Wydział Sportu i Turystyki,
7. Wydział Środowiska,
8. Wydział Zarządzania Kryzysowego.
CEL GŁÓWNY PROGRAMU
Celem głównym 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, realizowanej w trosce o interes
społeczny i publiczny.
CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
Cele szczegółowe niniejszego programu obejmowały:
1) promowanie i budowę społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację i integrację społeczności
lokalnej oraz tworzenie warunków do zwiększania aktywności i mobilności społecznej oraz poczucia
tożsamości lokalnej i świadomości obywatelskiej;
2) umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju oraz powstania inicjatyw
i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych;
3) poprawę jakości życia mieszkańców Miasta, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych;
4) przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego i dyskryminacji osób zagrożonych społeczną
nieakceptacją;
5) inicjowanie, wspieranie i podtrzymywanie dialogu między Miastem, a organizacjami pozarządowymi;
6) integrację podmiotów polityki lokalnej, obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych wymienionych
w art. 4 ustawy;

7) tworzenie warunków do wzmacniania istniejących organizacji pozarządowych, powstawania nowych
organizacji i inicjatyw obywatelskich;
8) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym
indywidualnego wystąpienia z ofertą na realizację projektów konkretnych zadań publicznych, które obecnie
są realizowane przez samorząd.
Powyższe cele Miasto realizowało głównie poprzez zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym
i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
W okresie sprawozdawczym innowacyjnym działaniem we współpracy międzysektorowej była realizacja
I Festiwalu Organizacji Pozarządowych, który odbył się w dniach 26-29 września. Nowatorska forma tego
wydarzenia polegała na przeprowadzeniu 4-dniowego święta organizacji, podczas którego miały one okazję
zaprezentować swoją działalność mieszkańcom Nowego Sącza, ale także integrować się z innymi społecznikami.
W dniu 26 września przedstawiciele organizacji wzięli udział w otwarciu Miejsca Aktywnych Mieszkańców świetlicy osiedlowej przy ul. Żółkiewskiego. Następnie 27 września odbyło się jubileuszowe X Forum Organizacji
Pozarządowych, podczas którego Stowarzyszeniu Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, wręczono nagrodę
Prezydenta Miasta Nowego Sącza dla wyróżniającej się organizacji pozarządowej. Ponadto organizacje wzięły
udział w warsztatach dotyczących umiejętności pozyskiwania i współpracy z wolontariuszami w organizacji.
W kolejnych dniach społeczni aktywiści mieli możliwość prezentowania swoich organizacji mieszkańcom podczas
Pikniku Organizacji, który odbył się na płycie nowosądeckiego Rynku oraz Targów NGO zrealizowanych w galerii
handlowej. Organizacje prezentowały się w formie stoisk i aktywności, dzięki którym można było bliżej poznać
ich działalność. Dodatkowym elementem Festiwalu był piknik integracyjny dla organizacji, który posłużył
bliższemu, wzajemnemu poznaniu się społeczników.

ZAKRES PODMIOTOWY
Adresatami Programu były:
1) organizacje pozarządowe;
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające 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) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
4) spółdzielnie socjalne;
5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi
na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1468 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 udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY
Zakresem przedmiotowym Programu była realizacja zadań publicznych we współpracy z adresatami Programu,
odpowiednio do ustawowego i terytorialnego zakresu działania Miasta Nowego Sącza.
Zawarte w Programie priorytetowe zadania publiczne, pokryły się z poniższymi obszarami współpracy, a na ich
realizację Miasto Nowy Sącz zaplanowało środki finansowe w wysokości 1 345 252,00 zł, w podziale na 13 obszarów
współpracy:
1) oświata i wychowanie,
2) upowszechnianie kultury,
3) ochrona zdrowia,
4) profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii,
5) kultura fizyczna,
6) turystyka,
7) przeciwdziałanie bezrobociu,
8) pomoc społeczna,
9) rozwój przedsiębiorczości,
10) ekologia i ochrona przyrody,
11) zarządzanie kryzysowe,
12) wzmocnienie sektora pozarządowego,
13) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.
W obszarze „przeciwdziałanie bezrobociu” ogłoszono otwarty konkurs ofert, do którego przystąpił jeden
podmiot Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych "STOPIL", jednak konkurs
nie został rozstrzygnięty ze względu na brak rekomendacji ze strony komisji konkursowej dla realizacji złożonej

oferty. Komisja nie rekomendowała przyznania wnioskodawcy dotacji trybem konkursowym z uwagi na
zbieżność zakresu rzeczowego oferty z działaniami Centrum Integracji Społecznej prowadzonego przez
Stowarzyszenie STOPIL, na które organizacja rokrocznie otrzymuje wsparcie w formie dotacji na działalność, na
podstawie odrębnej uchwały Rady Miasta (w roku sprawozdawczym: uchwała Nr IX/83/2019 Rady Miasta
Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2019 r. ws. ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji
Społecznej w Nowym Sączu w 2019 r.)
Obszar „rozwój przedsiębiorczości” z założenia rozstrzygany był wyłącznie w trybie małych zleceń. W roku
sprawozdawczym nie przekazano dotacji na realizację zadań w tym obszarze z uwagi na fakt, że jedyny
wnioskodawca, który złożył ofertę, nie podjął się realizacji zadania po przyznaniu dotacji.
Dodatkowo w roku sprawozdawczym ogłoszono dodatkowy otwarty konkurs ofert w trybie § 12 Programu na
prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowym Sączu.

ZASADY I FORMY WSPÓŁPRACY
Współpraca Miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi odbywała się w oparciu o zasady pomocniczości,
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Współpraca zgodnie z Programem
przybrała charakter finansowy i pozafinansowy.
WSPÓŁPRACA FINANSOWA realizowana była poprzez zlecanie zadań publicznych na podstawie ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie otwartego konkursu ofert lub w trybie
pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy na zasadach określonych w formie:
1) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
2) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.
W okresie sprawozdawczym:
1) Miasto Nowy Sącz ogłosiło 12 otwartych konkursów ofert, na podstawie, których organizacjom
pozarządowym przyznano 97 dotacji na łączną kwotę 1 089 060,00 zł;
2) organizacjom pozarządowym przyznano 31 dotacji, z czego w trybie pozakonkursowym na podstawie art.
19a ustawy, na łączną kwotę 127 180,00 zł, co stanowi 10% wysokości środków przeznaczonych z budżetu
Miasta na dotacje celowe dla podmiotów 3. sektora przyznanych na zasadach określonych w ustawie.
Poniżej zestawiono zakładaną w Programie na 2019 rok wysokość środków finansowych na realizację zadań
publicznych, w trybie otwartych konkursów ofert i w trybie małych grantów, z podziałem na poszczególne obszary.

L.p.

obszar współpracy

planowana min.
kwota
środków
finansowych
na
realizację
Programu

1

oświata i wychowanie

95 000,00 zł

2
3

4

5
6
7
8
9
10
11

kwota
przyznanych
dotacji

kwota
przekazanych
dotacji

kwota
rozliczonych
dotacji

78 500,00 zł

75 500,00 zł

71 900,00 zł

198 000,00 zł

190 000,00 zł

189 851,45 zł

111 000,00 zł

111 000,00 zł

107 500,00 zł

239 500,00 zł

159 000,00 zł

151 608,11 zł

96 000,00 zł

93 000,00 zł

92 993,04 zł

60 000,00 zł

49 810,00 zł

49 810,00 zł

42 596,33 zł

10 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

293 192,00 zł

170 000,00 zł

170 000,00 zł

160 000,00 zł

10 000,00 zł

3 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

30 000,00 zł

36 490,00 zł

36 490,00 zł

19 000,93 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

upowszechnianie
190 000,00 zł
kultury
ochrona zdrowia
111 000,00 zł
profilaktyka
i
rozwiązywanie
problemów
270 000,00 zł
alkoholowych
oraz
przeciwdziałanie
narkomanii
kultura fizyczna
125 000,00 zł
turystyka
przeciwdziałanie
bezrobociu
pomoc społeczna
rozwój
przedsiębiorczości
ekologia i ochrona
przyrody
zarządzanie
kryzysowe

L.p.

12
13

14

obszar współpracy

planowana min.
kwota
środków
finansowych
na
realizację
Programu

wzmocnienie sektora
15 000,00 zł
pozarządowego
udzielanie
nieodpłatnej pomocy 126 060,00 zł
prawnej
prowadzenie
schroniska
dla 0,00 zł
bezdomnych zwierząt

Razem

kwota
przyznanych
dotacji

kwota
przekazanych
dotacji

kwota
rozliczonych
dotacji

7 880,00 zł

5 000,00 zł

4 999,99 zł

126 060,00 zł

126 060,00 zł

126 060,00 zł

90 000,00 zł

90 000,00 zł

90 000,00 zł

1 345 252,00 zł 1 216 240,00 zł 1 115 860,00 zł 1 066 509,85 zł

Poniżej przedstawione zestawienia tabelaryczne ukazują wysokość przyznanych dotacji na podstawie ustawy
o pożytku publicznym, w trybie otwartych konkursów ofert oraz w trybie małych zleceń, tzw. małych grantów.
1) w obszarze Oświata i wychowanie,
W obszarze oświaty i wychowania zlecono realizację 21 zadań publicznych, z czego w trybie otwartego
konkursu ofert 18, a w trybie małych zleceń 3.
kwota
przyznanych
dotacji

kwota
przekazanych
dotacji

kwota
rozliczonych
dotacji

kwota
zwróconych
środków dotacji

kwota
deklarowanych
środków
własnych
organizacji

kwota
rozliczonych
środków
własnych
organizacji

L.p.

forma zlecenia

1

otwarty konkurs
ofert

66 000,00 zł

63 000,00 zł

62 900,00 zł

100,00 zł

131 848,87 zł

76 827,50 zł

2

tryb
zleceń

12 500,00 zł

12 500,00 zł

9 000,00 zł

3 500,00 zł

4 100,00 zł

6 690,96 zł

78 500,00 zł

75 500,00 zł

71 900,00 zł

3 600,00 zł

135 948,87 zł

83 518,46 zł

małych

razem

2) w obszarze Upowszechnianie kultury,
W obszarze upowszechniania kultury zlecono realizację 30 zadań publicznych, z czego w trybie otwartego
konkursu ofert 21, a w trybie małych zleceń 9.
L.p.

forma zlecenia

1

otwarty konkurs
ofert

2

tryb
zleceń

małych

razem

3)

kwota
przyznanych
dotacji

kwota
przekazanych
dotacji

kwota
rozliczonych
dotacji

kwota
zwróconych
środków dotacji

kwota
deklarowanych
środków
własnych
organizacji

163 000,00 zł

155 000,00 zł

154 865,00 zł

135,00 zł

127 765,00 zł

35 000,00 zł

35 000,00 zł

34 986,45 zł

13,55 zł

15 240,00 zł

198 000,00 zł

190 000,00 zł

189 851,45 zł

148,55 zł

143 005,00 zł

kwota
rozliczonych
środków
własnych
organizacji

130 455,19 zł
15 629,09 zł
146 084,28 zł

w obszarze Ochrona zdrowia,
W obszarze ochrony zdrowia zlecono realizację 13 zadań publicznych trybem otwartego konkursu ofert.
Z uwagi na rozdysponowanie całości środków trybem konkursowym, nie udzielano dotacji w trybie małych
zleceń.

L.p.

forma zlecenia

1

otwarty konkurs
ofert

kwota
przyznanych
dotacji

111 000,00 zł

kwota
przekazanych
dotacji

111 000,00 zł

kwota
rozliczonych
dotacji

107 500,00 zł

kwota
zwróconych
środków dotacji

3 500,00 zł

kwota
deklarowanych
środków
własnych
organizacji

33 716,00 zł

kwota
rozliczonych
środków
własnych
organizacji

35 971,78 zł

4) w obszarze Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii,
W obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
zlecono realizację 26 zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert oraz 4 zadania trybem małych
zleceń.
L.p.

forma zlecenia

kwota
przyznanych
dotacji

kwota
przekazanych
dotacji

kwota
rozliczonych
dotacji

kwota
zwróconych
środków dotacji

kwota
deklarowanych
środków
własnych
organizacji

kwota
rozliczonych
środków
własnych
organizacji

1

otwarty konkurs
ofert

218 500,00 zł

138 000,00 zł

135 974,00 zł

2 026,00 zł

156 593,20 zł

164 463,10 zł

2

tryb
zleceń

21 000,00 zł

21 000,00 zł

15 634,11 zł

5 365,89 zł

3 125,00 zł

14 641,00 zł

239 500,00 zł

159 000,00 zł

151 608,11 zł

7 391,89 zł

małych

razem

11 125,00 zł

179 104,10 zł

5) w obszarze Kultura fizyczna,
W obszarze kultury fizycznej zlecono realizację 6 zadań publicznych w trybie małych zleceń oraz 1 w trybie
otwartego konkursu ofert.
kwota
przyznanych
dotacji

kwota
przekazanych
dotacji

kwota
rozliczonych
dotacji

kwota
zwróconych
środków dotacji

kwota
deklarowanych
środków
własnych
organizacji w
umowach

kwota
rozliczonych
środków
własnych
organizacji

L.p.

forma zlecenia

1

otwarty konkurs
ofert

80 000,00 zł

80 000,00 zł

79 993,04 zł

6,96 zł

8 000,00 zł

8 056,76 zł

2

tryb
zleceń

16 000,00 zł

13 000,00 zł

13 000,00 zł

- zł

6 776,00 zł

3 293,24 zł

96 000,00 zł

93 000,00 zł

6,96 zł

14 776,00 zł

11 350,00 zł

małych

razem

92 993,04 zł

6) w obszarze Turystyka,
W obszarze turystyki zlecono realizację 14 zadań publicznych, z czego 12 w trybie otwartego konkursu ofert,
a 2 w trybie małych zleceń.
kwota
przyznanych
dotacji

kwota
przekazanych
dotacji

kwota
rozliczonych
dotacji

kwota
zwróconych
środków dotacji

kwota
deklarowanych
środków
własnych
organizacji

kwota
rozliczonych
środków
własnych
organizacji

L.p.

forma zlecenia

1

otwarty konkurs
ofert

39 500,00 zł

39 500,00 zł

34 286,33 zł

5 213,67 zł

53 597,50 zł

84 216,92 zł

2

tryb
zleceń

10 310,00 zł

10 310,00 zł

8 310,00 zł

2 000,00 zł

10 308,00 zł

12 308,00 zł

49 810,00 zł

49 810,00 zł

42 596,33 zł

7 213,67 zł

63 905,50 zł

96 524,92 zł

małych

razem

7) w obszarze Przeciwdziałanie bezrobociu,
Ogłoszony w obszarze Przeciwdziałanie bezrobociu otwarty konkurs ofert, nie został rozstrzygnięty ze
względu na brak rekomendacji ze strony komisji konkursowej dla realizacji jednej złożonej oferty. Komisja
nie rekomendowała przyznania oferentowi dotacji trybem konkursowym z uwagi na zbieżność zakresu
rzeczowego oferty z działaniami, na które wnioskodawca rokrocznie otrzymuje wsparcie w formie dotacji na
działalność.
8) w obszarze Pomoc społeczna,
W obszarze pomocy społecznej zlecono realizację 2 zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert.
Z uwagi na nie ogłaszanie przez Wojewodę Małopolskiego konkursu ofert na integrację międzypokoleniową,
odstąpiono od ogłoszenia konkursu ofert na „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji
z młodzieżą”.
kwota
przyznanych
dotacji

L.p.

forma zlecenia

1

otwarty konkurs
ofert

kwota
przekazanych
dotacji

170 000,00 zł

kwota
rozliczonych
dotacji

170 000,00 zł

kwota
zwróconych
środków dotacji

160 000,00 zł

10 000,00 zł

kwota
deklarowanych
środków
własnych
organizacji

29 447,68 zł

kwota
rozliczonych
środków
własnych
organizacji

24 297,68 zł

9) w obszarze Rozwój przedsiębiorczości
Obszar rozstrzygany wyłącznie w trybie małych zleceń. W roku sprawozdawczym nie przekazano dotacji na
realizację zadań w tym obszarze z uwagi na fakt, że jedyny wnioskodawca, który złożył ofertę, nie podjął się
realizacji zadania po przyznaniu dotacji.
L.p.

forma zlecenia

1

tryb małych
zleceń

kwota
przyznanych
dotacji

3 000,00 zł

kwota
przekazanych
dotacji

kwota
rozliczonych
dotacji

- zł

- zł

kwota zwróconych
środków dotacji

kwota
deklarowanych
środków własnych
organizacji

kwota rozliczonych
środków własnych
organizacji

- zł

- zł

- zł

10) w obszarze Ekologia i ochrona przyrody,
W obszarze ekologii i ochrony przyrody zlecono realizację 4 zadań publicznych, z czego 2 zadania w trybie
otwartego konkursu ofert oraz 2 w trybie małych zleceń.
kwota
przyznanych
dotacji

kwota
przekazanych
dotacji

kwota
rozliczonych
dotacji

kwota
zwróconych
środków dotacji

kwota
deklarowanych
środków
własnych
organizacji

kwota
rozliczonych
środków
własnych
organizacji

L.p.

forma zlecenia

1

otwarty konkurs
ofert

25 000,00 zł

25 000,00 zł

16 500,93 zł

8 499,07 zł

4 400,00 zł

3 904,00 zł

2

tryb
zleceń

11 490,00 zł

11 490,00 zł

2 500,00 zł

8 990,00 zł

4 200,00 zł

1 580,00 zł

36 490,00 zł

36 490,00 zł

19 000,93 zł

17 489,07 zł

8 600,00 zł

5 484,00 zł

małych

razem

11) w obszarze Zarządzanie kryzysowe,
W obszarze zarządzania kryzysowego zlecono realizację 3 zadań publicznych w trybie małych zleceń.

L.p.

forma zlecenia

1

tryb
zleceń

kwota
przyznanych
dotacji

małych

kwota
przekazanych
dotacji

10 000,00 zł

kwota
rozliczonych
dotacji

10 000,00 zł

kwota
zwróconych
środków dotacji

10 000,00 zł

kwota
deklarowanych
środków własnych
organizacji

- zł

11

20,00 zł

kwota
rozliczonych
środków własnych
organizacji

11 420,15 zł

12) w obszarze Wzmocnienie sektora pozarządowego,
W obszarze wzmacniania sektora pozarządowego zlecono realizację 1 zdania publicznego w trybie małych
zleceń.
L.p.

forma zlecenia

1

tryb
zleceń

kwota
przyznanych
dotacji

małych

kwota
przekazanych
dotacji

7 880,00 zł

kwota
rozliczonych
dotacji

5 000,00 zł

kwota
zwróconych
środków dotacji

4 999,99 zł

0,01 zł

kwota
deklarowanych
środków
własnych
organizacji

1 000,00 zł

kwota
rozliczonych
środków
własnych
organizacji

1 000,00 zł

13) w obszarze Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej,
W obszarze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zlecono realizację 1 zadania publicznego w trybie
otwartego konkursu ofert.

L.p.

forma zlecenia

1

otwarty konkurs
ofert

kwota
przyznanych
dotacji

126 060,00 zł

kwota
przekazanych
dotacji

126 060,00 zł

kwota
rozliczonych
dotacji

126 060,00 zł

kwota
zwróconych
środków dotacji

- zł

kwota
deklarowanych
środków
własnych
organizacji

100 512,00 zł

kwota
rozliczonych
środków
własnych
organizacji

100 512,00 zł

14) Prowadzenie
Schroniska
dla
bezdomnych
zwierząt
w
Nowym
Sączu,
Poza katalogiem zadań priorytetowych wskazanym w Programie na podstawie §12 Programu zlecono
w trybie otwartego konkursu ofert realizację 1 zadania publicznego. Konkurs dotyczył prowadzenia
schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowym Sączu.
L.p.

forma zlecenia

1

otwarty konkurs
ofert

kwota
przyznanych
dotacji

90 000,00 zł

kwota
przekazanych
dotacji

90 000,00 zł

kwota
rozliczonych
dotacji

90 000,00 zł

kwota zwróconych
środków dotacji

- zł

kwota
deklarowanych
środków
własnych
organizacji

9 000,00 zł

kwota
rozliczonych
środków
własnych
organizacji

9 000,00 zł

WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA Miasta Nowego Sącza z trzecim sektorem odbywała się w szczególności poprzez:
1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu
zharmonizowania tych kierunków, w tym:
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;
c. konsultowanie projektu Programu oraz projektów aktów prawa miejscowego odnoszących się do
zagadnień związanych z obszarem działalności organizacji.
W ramach tej kategorii zrealizowano następujące działania:
- opracowanie i wydanie w styczniu 2019 r. newslettera Biura Organizacji Pozarządowych,
poświęconego organizacjom pożytku publicznego;
- konsultacje projektu Programu.
2) prowadzenie Biura Organizacji Pozarządowych (zwanego BOP), w ramach którego organizacje mogły
nieodpłatnie korzystać ze:
a. specjalistycznego doradztwa w zakresie m. in.: − zakładania, funkcjonowania oraz rozwiązywania
organizacji pozarządowych w zakresie m.in.:
- 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.
W zakresie specjalistycznego doradztwa udzielono 36 bezpośrednich konsultacji/41 godzin
konsultacji, z których skorzystały 22 organizacje pozarządowe.
Ponadto organizacje miały możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej i księgowej udzielanej
przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, któremu zlecono zadanie w trybie małych
grantów.
Dodatkowo, średnio dwa razy w miesiącu organizacje pozarządowe współpracujące z Miastem,
których adresy mailowe znajdują się w miejskiej bazie kontaktów, otrzymywały informacje
o aktualnych możliwościach pozyskania zewnętrznych środków finansowych na swoją działalność.
b. sprzętu biurowego (komputera, drukarki, skanera) wraz z dostępem do Internetu;
c. dwóch sal konferencyjnych, 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 – użyczanie
do 29 maja 2019r. ze względu na przeniesienie zespołu do spraw współpracy z organizacjami
pozarządowymi;
Zarządzeniem Nr 315/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2019 r. zostało uchylone
Zarządzenie Nr 195/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie
ustalenia zasad korzystania z Biura Organizacji Pozarządowych, czego konsekwencją było rozwiązanie
umów z organizacjami pozarządowymi korzystającymi z ww. zasobów. Likwidacja BOP nastąpiła ze
względu na przeniesienie biura Zespołu stanowisk ds. organizacji pozarządowych na ul. Jagiellońską
14, gdzie dostępna infrastruktura uniemożliwiła realizację działań, które wypełniał BOP w zakresie
niefinansowego wsparcia podmiotów trzeciego sektora. Jednak w miarę możliwości Referat
Aktywności Obywatelskiej w Wydziale Edukacji i Wychowania (zmiana nazwy w 2019 r.) wspierał
rzeczowo potrzebujące organizacje w postaci wydruków materiałów, a także pomocy w bezpłatnym
użyczeniu sal na potrzeby spotkań organizacji.
f. szkoleń oraz warsztatów tematycznych adresowanych do przedstawicieli organizacji o tematyce
zgodnej z aktualnym zapotrzebowaniem wynikającym ze zmian przepisów prawnych i propozycji
tematycznych zgłaszanych przez organizacje.
W roku sprawozdawczym zorganizowano 2 szkolenia dla organizacji:
- Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie z uwzględnieniem nowych wzorów oferty, umowy i sprawozdania – zrealizowane
27.06.2019 r.
- Jak efektywnie zarządzać wolontariatem, by pozyskać i utrzymać wolontariuszy?- zrealizowane
27.09.2019 r.
3) Promowanie przez Miasto działalności organizacji i pomoc w tworzeniu ich dobrego wizerunku.
W powyższym zakresie opublikowano na stronie internetowej www.nowysacz.pl 94 informacje przesyłane
przez organizacje, w temacie realizowanych przez nie działań.

4) Przyznawanie raz w roku nagrody Prezydenta Miasta Nowego Sącza wyróżniającej się organizacji, liderowi
działalności pro publico bono.
Podczas Festiwalu Organizacji Pozarządowych, 27 września 2019 r. wręczono nagrodę Prezydenta Miasta
dla wyróżniającej się organizacji pozarządowej Stowarzyszeniu Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku.
5) Otwarte spotkania pomiędzy organizacjami, a przedstawicielami samorządu w formie konferencji i szkoleń.
W roku sprawozdawczym zorganizowano 2 szkolenia, które wymieniono już powyżej oraz spotkania
konsultacyjne dot. programu międzysektorowej współpracy na rok 2020, a dodatkowo w ramach I Festiwalu
Organizacji Pozarządowych odbyło się spotkanie integracyjne dla przedstawicieli organizacji, w którym
wzięli także przedstawiciele Urzędu Miasta (27.09.2019 r.).
6) Udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Miastem, które ubiegają się o dofinansowanie
z innych źródeł.
W okresie sprawozdawczym wydano rekomendacje dla 1 organizacji pozarządowej.
7) Obejmowanie honorowym patronatem Prezydenta Miasta wybranych przedsięwzięć realizowanych przez
organizacje.
Podmioty pozarządowe pod patronatem Prezydenta Miasta w okresie sprawozdawczym zrealizowały
95 wydarzeń.
8) Współdziałanie z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu (MRDPP), powołaną przez
Prezydenta Miasta Nowego Sącza, w zakresie jej kompetencji.
W roku sprawozdawczym MRDPP zebrała się dwukrotnie:
- konsultując projekt Programu na rok 2020;
- wskazując przedstawicieli do zespołu weryfikującego budżetu obywatelskiego Miasta Nowego Sącza.
9) Promocja kampanii informacyjnej służącej skutecznemu pozyskiwaniu środków w ramach mechanizmu 1 %.
Na stronie miejskiej w zakładce „organizacje pozarządowe” zamieszczono zaktualizowane zestawienie
organizacji pożytku publicznego (1%).
41 lokalnych organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego (OPP), tj. uprawnionych do
przyjmowania 1% z podatku dochodowego od osób fizycznych, pozyskało łącznie kwotę 1 392 823, 26 zł na
swoją działalność.

OCENA REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
W Programie współpracy Miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w roku 2019 ujęto wskaźniki efektywności Programu, które służą
ocenie jego realizacji.
1) Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację zadań publicznych na rzecz
mieszkańców Nowego Sącza z rozróżnieniem trybów otwartych konkursów ofert i trybu małych zleceń:
 tryb otwartych konkursów ofert
- planowana kwota dotacji - 1 305 252,00 zł;
- przyznana kwota dotacji - 1 089 060,00 zł
- przekazana kwota dotacji – 997 560,00 zł.
 tryb małych zleceń
- planowana kwota dotacji - 40 000,00 zł
- przyznana kwota dotacji - 127 180,00 zł
- przekazana kwota dotacji - 118 300,00 zł.
2) Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje w realizację zadań – 692 847,22zł
 tryb otwartych konkursów ofert – 637 704,93 zł;
 tryb małych zleceń: - 55 142,29 zł.
3) Liczba organizacji, które zwróciły się o wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych
z rozróżnieniem trybu otwartych konkursów ofert i małych zleceń.
 tryb otwartych konkursów ofert - 88 podmiotów

tryb małych zleceń – 32 podmiotów.
4) Liczba złożonych ofert realizacji zadania publicznego – 186.
5) Liczba skonsultowanych z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego – 1.
PODSUMOWANIE
Miasto Nowy Sącz zgodnie z programem współpracy wspierało organizacje publiczne w formach finansowych
i pozafinansowych. Organizacje pozarządowe wniosły duże zaangażowanie swoich wolontariuszy i członków
organizacji oraz własne środki finansowe w realizację zadań publicznych.
Realizacja Programu z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 przyczyniła się do podniesienia, wzmocnienia
wpływu mieszkańców i organizacji na proces tworzenia polityk publicznych oraz zwiększenie ich udziału
w rozwiązywaniu lokalnych problemów (konsultacje społeczne aktów prawa miejscowego, zespoły doradczo-

opiniujące) efektywności wydatkowania środków publicznych, wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności
w wykonywaniu zadań publicznych.
Miasto Nowy Sącz stale wspiera organizacje pozarządowe w podnoszeniu poziomu profesjonalizacji ich działań,
poprzez realizację szkoleń i spotkań tematycznych dla III sektora, konsultacje i doradztwo. Ponadto animuje
działaniami, które dążą do integracji i upowszechnienia partnerstwa wśród organizacji w działaniach na rzecz lokalnej
społeczności (przepływ informacji między organizacjami dzięki działaniom Miasta, skojarzenia organizacji przy
odpowiednich działaniach).
Stale rozwijająca się współpraca Miasta Nowego Sącza z organizacjami przyczynia się do wzmacniania roli aktywności
obywatelskiej
w rozwiązywaniu problemów lokalnych, a w konsekwencji do wspierania społeczeństwa
obywatelskiego i budowania partnerskich relacji.

Prezydent Miasta
Nowego Sącza
(-) Ludomir Handzel

