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Wskaźniki przeglądu sprawozdań cząstkowych z realizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza ogółem w l. 2009-2014
LICZBA DOKUMENTÓW
O POSZCZEGÓLNYCH STATUSACH

JEDNOSTKI RAPORTUJĄCE:
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie – Oddział w Tarnowie Zakład w Jaśle
Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
Liczba kart monitoringu ogółem za l. 2009-2014: 379 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu
Małopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Nowym Sączu
Liczba kart monitoringu za 2014 r. ogółem:
53
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
Liczba raportujących jednostek za 2009 r.:
42
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
w tym z Urzędu Miasta:
22
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
jednostki zewnętrzne
20
Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu
Liczba raportujących jednostek za 2010 r.:
42
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Nowym Sączu
w tym z Urzędu Miasta
22
NOVA Sp. z o.o. w Nowym Sączu
jednostki zewnętrzne
20
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Liczba raportujących jednostek za 2011 r.:
42
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu
w tym z Urzędu Miasta
22
Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Nowym Sączu
jednostki zewnętrzne
20
Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu
Liczba raportujących jednostek za 2012 r.:
42
Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Nowym Sączu
Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. w Nowym Sączu
w tym z Urzędu Miasta
22
TAURON S.A. Oddział w Krakowie – Rejon Dystrybucji w Nowym Sączu
jednostki zewnętrzne
20
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie - Oddział w Nowym Sączu
Liczba raportujących jednostek za 2013 r.:
41
Wyższa Szkoła Biznesu – NLU w Nowym Sączu
w tym z Urzędu Miasta
22
Urząd Miasta Nowego Sącza, w tym – Biuro Prezydenta Miasta, Biuro Obsługi Rady Miasta, Komenda Straży Miejskiej, Pełnomocnik Prezydenta ds. Społecznych,
Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych, Pełnomocnik Prezydenta ds. Systemów Zarządzania Jakością, Zespół Rzecznika Prasowego, Wydział Analiz
jednostki zewnętrzne
19
Budżetu Miasta, Wydział Architektury i Budownictwa, Wydział ds. Przedsiębiorczości, Wydział Edukacji, Wydział Geodezji i Mienia, Wydział Gospodarki Komunalnej,
Liczba raportujących jednostek za 2014 r.:
40
Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Komunikacji i Transportu, Wydział Księgowości Budżetowej Wydział Kultury i Sportu, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział
Organizacyjny, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Wymiaru i Księgowości Podatków, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Wydział Zdrowia i
w tym z Urzędu Miasta
22
Opieki Społecznej, Urząd Stanu Cywilnego, Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych, Zespół Kontroli Wewnętrznej.
jednostki zewnętrzne
18
LICZBA JEDNOSTEK RAPORTUJĄCYCH
REALIZACJA CELÓW OPERACYNYCH
rok Plan
Wykonanie
% wykonania
rok Plan Wykonanie % wykonania
2010
42
41
97,62
2010
26
26
100
2011
42
41
97,62
2011
26
26
100
2012
41
41
100
2012
26
26
100
2013
40
40
100
2013
26
26
100
2014
40
40
100
2014
26
26
100
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Spis Treści
SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA I ŚRODOWISKOWA MIASTA
OBSZARY I CELE OPERACYJNE

7-28
29-31

PROGRAMY SEKTOROWE OBOWIĄZUJĄCE W 2013 R.

32

PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE W OBSZARCH CELÓW STRATEGII
OBSZAR ROZWOJU GOSPODARCZEGO

33-40
41-99

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

CEL OPERACYJNY I-1

41-46

INFRASTRUKTURA NOWYCH TECHNOLOGII

CEL OPERACYJNY I-2

47-48

INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

CEL OPERACYJNY I-3

47-48

INFRASTRUKTURA TELEINFORMATYCZNA

CEL OPERACYJNY I-6.3

47-48

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

CEL OPERACYJNY I-4

48-49

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

CEL OPERACYJNY I-5

50-51

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

CEL OPERACYJNY I-6

52-56

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

CEL OPERACYJNY I-6.1

57-60

Infrastruktura energetyczna

CEL OPERACYJNY I-6.2

61-66

Infrastruktura drogowa

CEL OPERACYJNY I-6.4

67-73

Infrastruktura transportowa

CEL OPERACYJNY I-6.5

74-87

Infrastruktura mieszkaniowa

CEL OPERACYJNY I-6.6

88-91

INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA

CEL OPERACYJNY I-7

92-99
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OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO

100-245
CEL OPERACYJNY II-1.1

100-126

CEL OPERACYJNY II-1.2

127-147

INFRASTRUKTURA KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO

CEL OPERACYJNY II-2

148-166

INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA

CEL OPERACYJNY II-3

167-170

INFRASTRUKTURA SPORTU I REKREACJI

CEL OPERACYJNY II-4

171-178

INFRASTRUKTURA PROFILAKTYKI I OCHRONA ZDROWIA

CEL OPERACYJNY II-5

179-197

CEL OPERACYJNY II-6.1

198-226

CEL OPERACYJNY II-6.2

227-245

INFRASTRUKTURA EDUKACJI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

INFRASTRUKTURA SOCJALNA

OBSZAR ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

246-310

INFRASTRUKTURA SAMORZĄDOWA

CEL OPERACYJNY III-1

246-256

INFRASTRUKTURA OBYWATELSKA

CEL OPERACYJNY III-2

257-265

INFRASTRUKTURA BEZPIECZEŃSTWA

CEL OPERACYJNY III-3

266-294

WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA, PONADLOKALNA
I MIĘDZYNARODOWA

CEL OPERACYJNY III-4

295-299

PROMOCJA MIASTA

CEL OPERACYJNY III-5

300-310

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZA 2014 ROK
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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 XXXVIII/443/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2008 r. Sprawozdanie obejmuje okres od
1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Dodatkowo, w celu zobrazowania dynamiki w zakresie realizacji celów szczegółowych, dodano w niektórych wypadkach dane za lata
2007-2014, a niekiedy również dane z roku 2015, o ile mają znaczenie dla realizacji celów operacyjnych w 2014 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, miejskie
jednostki organizacyjne, miejskie spółki kodeksu handlowego oraz inne podmioty wg listy zamieszczonej w Raporcie. Prace nad Raportem koordynował i ostatecznej
redakcji Raportu dokonał Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Zarządzania Strategicznego/ ds. SZJ we współpracy z kierownikami poszczególnych jednostek
przygotowujących sprawozdania cząstkowe. Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Nowego Sącza.
Należy pamiętać, że - odwołując się do terminologii i metodyki wymagań normy ISO 9001:2008 - 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
Punktem wyjścia dla opracowywania raportów z realizacji Strategii za kolejne lata, w tym za 2014 r. zgodnie z modelem ciągłego doskonalenia stał się raport
z realizacji Strategii za 2009 r. kiedy to dokonano inwentaryzacji kluczowych wskaźników w obszarach poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych.
Podstawą monitorowania efektywności wdrażania zapisów Strategii w 2014 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 wzbogaconych o dziesiątki tabel i wykresów, często
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 obowiązującej Strategii 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 2014 r. i sprawozdań jednostek pozostających poza strukturami samorządowymi Nowego Sącza można stwierdzić,
że w 2014 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 2014 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 31.12.2013 r. w Nowym Sączu zameldowanych było na pobyt stały 82 877osób.
Liczba osób zameldowanych w Nowym Sączu wg stanu na dzień 31.12 w kolejnych latach:
2009

2010

2011

2012

2013

2014

83 832

83 680

83 458

83 273

82 877

82 686

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich
Wg Urzędu Statystycznego w Krakowie najwięcej mieszkańców w Nowym Sączu odnotowano w roku 2005 - 84,7 tys.
Gęstość zaludnienia w 2014 r. wyniosła w Nowym Sączu 1435 osób/km2.
Współczynnik feminizacji wynosił w 2014 r. 109,98 (43 308 kobiety, 39 378 mężczyzn).
Współczynnik feminizacji w poszczególnych latach.
2010

2011

2012

2013

2014

109,61

109,69

110

110,16

109,98

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich
Charakterystyczne są zmiany liczby ludności według ekonomicznych grup wieku. Ludność w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) – 15448 osób –
stanowiła 18,68% 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% (15398 osób).

*

Na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Krakowie, Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich
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Dla porównania:
w 2013 r. ludność w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) – 15597 osób – stanowiła 18,82% ogółu ludności. Udział ludności w wieku produkcyjnym (1859/64), wyniósł 63,13% (52319 osób), a udział populacji w wieku poprodukcyjnym (60/65 lat i więcej) 18,05% (14961 osób);
w 2012 r. ludność w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) – 15850 osób – stanowiła 19,03% ogółu ludności. Udział ludności w wieku produkcyjnym (1859/64), 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) – 16006 osób – stanowiła 19,18% ogółu ludności. Udział ludności w wieku produkcyjnym (1859/64), 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 (1859/64 lata), 64,5% (54 531 osoby). Udział populacji w wieku poprodukcyjnym (60/65 lat i więcej) wyniósł 16,1% (13 634 osoby).
Wg danych Wydziału Spraw Obywatelskich 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.
Dla porównania:
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.
Podmiot

Urząd Stanu Cywilnego

I.1 Demografia

Akty zarejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego w 2014r przedstawiają się
następująco:
Akty urodzenia – 2015
Akty małżeństwa – 593
Akty zgonu – 1321
Rozwody odnotowane w aktach małżeństw sporządzonych w tutejszym USC - 160
_______________________

/

______________________

Dane z systemu ewidencji ludności pozyskane z Wydziału Spraw Obywatelskich:
Liczba urodzeń 844
Liczba zgonów 704
Liczba małżeństw 819
Liczba rozwodów 200
Zdarzenia rejestrowane w ewidencji ludności dla mieszkańców Nowego
Sącza.
I.1.2
Struktura
demograficzna

Płeć dzieci urodzonych w Nowym Sączu w 2014 roku:
Męska - 1062
Żeńska - 940
Płeć osób zmarłych w Nowym Sączu w 2014 roku:
Męska – 624
Żeńska – 692
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Stan cywilny osób zmarłych w Nowym Sączu w 2014 roku:
Panna -65
Kawaler -100
Zamężna -158
Żonaty- 423
Wdowa- 366
Wdowiec -136
Rozwiedziona -35
Rozwiedziony -28
Zamężna –pozostająca w separacji -0
Żonaty - pozostający w separacji- 5
Dane pozyskane z zakładki raporty, zestawienia, statystyki w programie Technika
na którym pracuje USC.

Komentarz

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. Program na którym
pracował Urząd Stanu Cywilnego do końca lutego 2015r. pozwala na
wyszczególnienie ogólnych danych demograficznych wskazanych powyżej bez
wyodrębnienia danych dotyczących osób zameldowanych na pobyt stały na terenie
Miasta Nowego Sącza.
W podanej statystyce wskazano, że zarejestrowano łącznie 2015 aktów urodzeń
z czego 1062 stanowią osoby płci męskiej, a 940 osoby płci żeńskiej.
Zarejestrowano również akty urodzenia w formie protokołu uznania ojcostwa
dziecka poczętego, gdzie nie określa się płci dziecka.
W tutejszym USC zarejestrowano 1321 akty zgonów. Ilość zmarłych osób płci
męskiej wynosiła 624 osób, a płci żeńskiej 692. Brakującą liczbę stanowią akty
zgonu wpisane do ksiąg tutejszego USC na podstawie transkrypcji zagranicznego
aktu gdzie nie został podany stan cywilny osoby zmarłej. W związku z tym faktem
system komputerowy nie był w stanie określić płci tych osób.
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Dla porównania w 2013 r. liczba zawartych małżeństw wyniosła 714; w 2012 r. liczba zawartych małżeństw wyniosła 786, w 2011 r. – 735; w 2010 r. - 90.
W 2013 r. orzeczono 165 rozwodów, w 2012 r. - 211 rozwodów, w 2011 r. - 174 rozwody; w 2010 r. - 209. W 2013 r. urodziło się 855 dzieci; w 2012 r.
urodziło się 675 dzieci, w 2011 r. - 856 dzieci; w 2010 r. - 1017. W 2013 r. zmarło 771 osób; w 2012 r. zmarło 714 osób, w 2011 r. - 629 osób; w
2010 r. - 660. W 2013 r. w Nowym Sączu odnotowano najwyższy współczynnik przyrostu naturalnego spośród małopolskich miast na prawach powiatu o
wartości +0, 92‰ (dla porównania w 2012 r. +2,1‰), natomiast w powiecie nowosądeckim +4.79‰ (dla porównania w 2012 r. +5,2‰).

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.
I.2. Aktywność gospodarcza

Wydział ds. Przedsiębiorczości

1. Podmiot:

I.2. Aktywność gospodarcza
I.2.1. Podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON†
W Nowym Sączu na koniec grudnia 2014r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 9556 podmiotów gospodarki narodowej, co oznacza wzrost liczby podmiotów w stosunku do
2013 roku o 45, a w odniesieniu do 2012r. wzrost o 102. W Nowym Sączu dominują podmioty sektora prywatnego, skupia on 9344 podmiotów, tj. 97,8% ogólnej ich liczby,
pozostałą część stanowią podmioty sektora publicznego - 212 podmiotów. Na przestrzeni lat 2013/2014 nastąpił wzrost liczby podmiotów w sektorze prywatnym o 46. W 2014
roku najwięcej firm (71,0%) stanowiło własność osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Znaczną grupę wśród podmiotów gospodarczych stanowiły również
spółki cywilne (8,5%). W przedstawianym okresie w Nowym Sączu funkcjonowało 864 spółek handlowych, w tym 75 spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to o 81
więcej niż w roku poprzednim.
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 2014r. 94,6% spośród nowosądeckich firm stanowili mikroprzedsiębiorcy, podczas gdy udział firm o liczbie
pracujących 10-49 osób wyniósł 4,1%, a jednostek średnich i dużych (50 osób i więcej) - 1,3%. W porównaniu ze stanem w końcu 2014r. odnotowano wzrost liczby
najmniejszych przedsiębiorstw – o 50 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 – 2442 podmiotów (25,6% ich ogółu), działalność profesjonalna, naukowa i
techniczna – 1107 (11,6%), budownictwo – 977 (10,2%), przemysł – 803 (8,4%), transport i gospodarka magazynowa – 564 (5,9%).
W 2014r. wykazano dodatni bilans pomiędzy podmiotami nowo zarejestrowanymi, a wyrejestrowanymi w systemie REGON. W badanym okresie wpisano do rejestru 917 nowych
podmiotów, tj. o 117 podmiotów więcej niż w roku 2013. W ciągu omawianego roku wyrejestrowano z rejestru 867 podmiotów, tj. o 141 więcej niż rok wcześniej.

†

Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, Wydziału ds. Przedsiębiorczości UMNS
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Tabela I.2.1.1. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg wybranych form organizacyjno – prawnych
(stan na 31.XII)
FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA

Liczba podmiotów
2012
9454

2013
9511

2014
9556

Wskaźnik zmian 2014/2013
100,5

Spółki handlowe

708

783

864

110,3

Spółki cywilne

801

806

813

100,9

Osoby fizyczne prowadzące działalność

6902

6851

6786

99,1

Ogółem, w tym m.in.

Wykres I.2.1.1.

Podmioty gospodarki narodowej w Nowym Sączu w latach 1995 - 2014
9600

9366

9100

8456

8100

7100 7335
6600

9454 9511 9556

8934

8600

7600

9293

7454 7533

7363

7520

7735

7855 7913 7906 7989

7974

8108

6994

Źródło: opracowanie Wydział ds. Przedsiębiorczości na podstawie danych z GUS
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Tabela I.2.1.2. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg przewidywanej liczby
pracujących (stan na 31.XII)
Liczba podmiotów
LICZBA PRACUJĄCYCH
2012
2013
2014
Wskaźnik zmian 2014/2013
Ogółem

9454

9511

9556

100,5

9 i mniej

8924

8988

9038

100,6

10 – 49

394

390

388

99,5

50 – 249

122

118

116

98,3

14

15

14

93,3

250 i więcej

Źródło: opracowanie Wydział ds. Przedsiębiorczości na podstawie danych z GUS

Tabela I.2.1.3. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg wybranych sekcji PKD (stan na 31.XII)
Liczba podmiotów
SEKCJA PKD
2012

2013

2014

Wskaźnik
zmian
2014/2013

Przetwórstwo przemysłowe

747

764

761

99,6

Budownictwo

963

967

977

101,0

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

2494

2483

2442

98,3

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

239

230

236

102,6

Transport i gospodarka magazynowa

588

568

564

99,3

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

372

372

371

99,7

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

359

374

379

101,3
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Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

1080

1101

1107

100,5

Źródło: opracowanie Wydział ds. Przedsiębiorczości na podstawie danych z GUS

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

Liczba podmiotów
2012

2013

2014

Wskaźnik zmian 2014/2013

Nowo zarejestrowane

974

800

917

114,6

Wyrejestrowane

787

726

867

119,4

Źródło: opracowanie Wydział ds. Przedsiębiorczości na podstawie danych z GUS

Na terenie Nowego Sącza działają firmy, których marka rozpoznawalna jest na rynkach międzynarodowych. 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
wyrobów z węgla i grafitu (SGL Carbon Polska S.A.), produkcji kompleksowych systemów odstawy urobku węgla dla kompleksów ścianowych (NOWOMAG S.A.), produkcji
oświetlenia zewnętrznego (NORLYS Sp. z o.o.), 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., 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 ds. Przedsiębiorczości
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Jednostka miary
1998
2002
NOWO ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ
Podmioty nowo zarejestrowane wg grup sekcji PKD 2007
ogółem
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
przemysł i budownictwo
pozostała działalność
Podmioty nowo zarejestrowane wg sektorów własnościowych
podmioty gospodarki narodowej ogółem
spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego
ogółem
sektor publiczny - ogółem
sektor publiczny - państwowe i samorządowe jednostki
prawa budżetowego
sektor publiczny - spółki handlowe
sektor prywatny - ogółem
sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą
sektor prywatny - spółki handlowe
sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem kapitału
zagranicznego
sektor prywatny - spółdzielnie
sektor prywatny - fundacje
sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje
społeczne

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

-

-

-

1093
5
240
848

949
0
194
755

974
0
187
787

800
1
167
632

917
4
213
700

-

-

-

1093

949

974

800

917

-

-

-

-

-

-

4
1

0
4

1
4

4
0

1
2

-

-

-

-

-

-

0
0
1092

4
0
945

3
0
970

0
0
800

1
1
910

-

-

-

-

-

-

991
43

830
49

742
56

658
72

745
83

-

-

-

-

-

-

4
0
4

0
1
4

1
0
5

4
0
9

1
0
11

-

-

-

11

9

12

8

15

Źródło: GUS w Krakowie
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Jednostka miary

Podmioty wyrejestrowane wg grup sekcji PKD 2007
ogółem
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
przemysł i budownictwo
pozostała działalność

-

Podmioty wyrejestrowane wg sektorów własnościowych
podmioty gospodarki narodowej ogółem
sektor publiczny - ogółem
sektor publiczny - państwowe i samorządowe jednostki
prawa budżetowego
sektor publiczny - przedsiębiorstwa państwowe
sektor prywatny - ogółem
sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą
sektor prywatny - spółki handlowe
sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem kapitału
zagranicznego
sektor prywatny - spółdzielnie
sektor prywatny - fundacje
sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje
społeczne

1998

2002

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

-

-

-

-

-

635
0
136
499

972
7
210
755

787
0
176
611

726
2
160
564

867
0
213
654

-

-

-

-

-

635
2

972
0

787
1

726
4

867
3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
1
633

0
0
972

1
0
786

3
0
722

3
0
864

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

602
2

924
15

738
14

683
7

801
10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1
0

1
1
1

1
1
0

0
1
1

0
0
1

-

-

-

-

-

1

4

3

2

2

Źródło: GUS w Krakowie
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I.2.2. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

‡

Od 01.07.2011r. ewidencja działalności gospodarczej prowadzona jest przez Ministerstwo 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 2014 roku za pośrednictwem Wydziału ds. Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Tabela I.2.2.1. Ilość wpisów dokonanych …
Rodzaj wpisu:

do CEIDG za pośrednictwem UMNS

Nowe wpisy

921
w tym: 6 firm prowadzonych przez cudzoziemców
(3 firmy obywateli Ukrainy, 1 firma obywatela Słowacji, 1 firma obywatela Egiptu,
1 firma obywatela Syrii)

Wykreślenia

720

Zawieszenia prowadzonej działalności
gospodarczej
Wznowienia prowadzonej działalności
gospodarczej

847
498

Zmiana danych we wpisie

2095

Źródło: opracowanie Wydział ds. Przedsiębiorczości UMNS na podstawie danych z CEIDG
§

I.3.Rynek pracy

I.3.1. Aktywność zawodowa (UWAGA - dane Urzędu Statystycznego w

Krakowie za 2012 r.)

Sytuacja na rynku pracy w Nowym Sączu w 2012 r. nie odbiegała od notowanej w roku poprzednim. Za sprawą sektora prywatnego nieznacznie wzrosła liczba osób
pracujących. W końcu 2012 r. w mieście pracowało 30,3 tys. osób, tj. 4,3% ogółu pracujących w województwie małopolskim. Było to o 0,1% więcej niż w końcu
2011 r. (przed rokiem notowano wzrost o 0,5%). W sektorze prywatnym pracowało 20,0 tys. osób, tj. 66,0% ogółu, a w sektorze publicznym – pozostałe 10,3 tys.
osób (34,0%). W ujęciu rocznym w sektorze prywatnym odnotowano wzrost liczby pracujących o 1,1% (rok wcześniej o 2,2%), podczas gdy w sektorze publicznym
wystąpił spadek o 1,8% (przed rokiem spadek o 2,6%).

‡

Wydział ds. Przedsiębiorczości
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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Tabela 1.3.1 Pracujący w Nowym Sączu (stan w dniu 31 XII 2014 r.)
NSP 2002 - AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI
Aktywni ekonomicznie wg płci i wieku produkcyjnego
ogółem
ogółem
ogółem
osoba
aktywni zawodowo ogółem
osoba
aktywni zawodowo pracujący
osoba
aktywni zawodowo bezrobotni
osoba
bierni zawodowo
osoba
w wieku produkcyjnym
ogółem
osoba
aktywni zawodowo ogółem
osoba
aktywni zawodowo pracujący
osoba
aktywni zawodowo bezrobotni
osoba
bierni zawodowo
osoba
mężczyźni
ogółem
ogółem
osoba
aktywni zawodowo ogółem
osoba
aktywni zawodowo pracujący
osoba
aktywni zawodowo bezrobotni
osoba
bierni zawodowo
osoba
w wieku produkcyjnym
ogółem
osoba
aktywni zawodowo ogółem
osoba
aktywni zawodowo pracujący
osoba
aktywni zawodowo bezrobotni
osoba
bierni zawodowo
osoba
kobiety
ogółem
ogółem
osoba
aktywni zawodowo ogółem
osoba
aktywni zawodowo pracujący
osoba
aktywni zawodowo bezrobotni
osoba
bierni zawodowo
osoba
w wieku produkcyjnym
ogółem
osoba
aktywni zawodowo ogółem
osoba
aktywni zawodowo pracujący
osoba
aktywni zawodowo bezrobotni
osoba
bierni zawodowo
osoba

-

68050
34905
26117
8788
30644

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52469
34361
25633
8728
15788

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32132
17913
13428
4485
13091

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26194
17670
13215
4455
7451

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35918
16992
12689
4303
17553

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26275
16691
12418
4273
8337

-

-

-

-

-

-

-

-

Źródło: Urząd Statystyczny w Krakowie
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I.3. Struktura bezrobocia
Wykres I.3.1.

Stopa bezrobocia w% (wg stanu na 31.12.2014r.)

Źródło: Sądecki Urząd Pracy

Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2014 roku dla Miasta Nowego Sącza wyniosła 8,9% i była niższa o 1,9 punktu procentowego od stopy odnotowanej
w analogicznym okresie 2013r, która wynosiła 10,8%. Stopa bezrobocia w Nowym Sączu była niższa od stopy odnotowanej w krajach UE, kraju, województwie
małopolskim
i sąsiednim Powiecie Nowosądeckim.
Liczba bezrobotnych w Mieście Nowy Sącz według stanu na 31.12.2014 r. wynosiła 3 987 osób, i w porównaniu z grudniem 2013 r. zmalała o 846 osób,
tj. o 21,2%. Rok 2014 był pierwszym od 6 lat, kiedy liczba bezrobotnych systematycznie spadała z miesiąca na miesiąc i pod koniec roku nie przekroczyła 4 tys.
osób.
W 2014 r. w Sądeckim Urzędzie Pracy (SUP) zarejestrowano 5 573 osoby, a wyrejestrowano 6 419 osób, tak więc odpływ bezrobotnych z rejestru przewyższał
ich napływ. Ponad 4/5 ogółu rejestrujących się w 2014 r. stanowiły osoby poprzednio pracujące (85,3%), ale nadal wysoki udział, bo 14,7% noworejestrowanych
stanowiły osoby dotychczas niepracujące.
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Wykres I.3.2.1.

Źródło: Sądecki Urząd Pracy

Charakterystyczne cechy bezrobocia na rynku pracy w Nowym Sączu na koniec 2014 roku:
↬
↬
↬
↬
↬
↬
↬
↬
↬

zmniejszyła się liczba osób zarejestrowanych w SUP o 21,2%, tj. o 846 osób;
ponad połowę (54,2%) osób zarejestrowanych w SUP stanowią kobiety,
osoby pozostające bez pracy powyżej roku stanowią 39% ogółu bezrobotnych, w porównaniu do roku ubiegłego jest to wzrost o 4,6%;
42,9% bezrobotnych posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i poniżej, co w porównaniu z rokiem ubiegłym stanowi spadek udziału o 0,6 pkt. proc.
tej grupy w ogólnej strukturze;
odnotowano wzrost udziału osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym o 2,4 pkt. proc., w końcu roku 2014 udział ww. grupy wynosi 19,4%;
w większości zarejestrowani bezrobotni to osoby poprzednio pracujące - 85,3%;
długotrwale bezrobotni stanowią 56,3%, ich udział wzrósł o 5,9 pkt. proc. w stosunku do roku 2013;
15,4% udział stanowią osoby do 25. roku życia, a osoby powyżej 50. roku życia stanowią 23,6%.;
zmniejszyła się liczba osób/rodzin objętych bezrobociem rodzinnym. Liczba osób w tej kategorii spadła o 375, co z kolei przełożyło się na spadek liczby rodzin
objętych bezrobociem rodzinnym o 163.
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Tabela I.3.2.1 Podstawowe stany i struktury bezrobotnych na dzień 31.12.2014r.

Bezrobotni
zarejestrowani w 2014 r.

Wyszczególnienie

Bezrobotni zarejestrowani

Bezrobotni którzy
podjęli pracę w 2014 r.

w tym z prawem
do zasiłku

ogółem

wg. stanu na dzień 31.12.2014 r.

z tego osoby

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

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

1

409

179

234

130

3987

2160

536

299

2

356

155

191

104

3400

1798

536

299

3

19

14

14

6

223

149

114

78

4

53

24

43

26

587

362

0

0

Źródło: Sądecki Urząd Pracy

Wykres I.3.2.2.

Struktura osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy*
Wyszczególnione kategorie

do 25 r.ż.
długotrwale bezrobotne
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
powyżej 50 r.ż.
bez kwalifikacji zawodowych
bez doświadczenia zawodowego

stan na 31.12.2013 r.
liczba
% udział w stosunku
zarejestrowanych
do ogólnej liczby
osób bezrobotnych
bezrobotnych

4833
843
2435
592

17,4
50,4

1044
1239
1102

stan na 31.12.2014 r.
liczba
% udział
zarejestrowanych w stosunku do ogólnej
osób bezrobotnych liczby bezrobotnych

-

% wzrost/spadek
w stosunku do
31.12.2013 r.

15,4
56,3

12,2

3987
614
2245
561

14,1

-21,2
-2,0
5,9
1,9

21,6
25,6
22,8

940
962
834

23,6
24,1
20,9

2,0
-1,5
-1,9
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bez wykształcenia średniego

2103

samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 r.ż.

356
105
368

które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia
niepełnosprawni

43,5

1710

42,9

-0,6

7,4

323
80
346

8,1

0,7
-0,2
1,1

2,2
7,6

2,0
8,7

oraz
323
249
-0,5
6,7
6,2
129
108
0,0
2,7
2,7
*/w wyniku nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która obowiązuje od 27.05.2014 r. zmienił się katalog osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy ( art.
49 ustawy „o promocji zatrudnienia…”). Powyższa tabela zawiera strukturę osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy wg katalogu obowiązującego przed
nowelizacją ww. ustawy. Do nowego katalogu bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy należą:
Wyszczególnione kategorie
liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych - stan na 31.12.2014 r.
bezrobotni do 30 roku życia
1244
długotrwale bezrobotni
2245
bezrobotni powyżej 50 roku życia
940
bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej
-*
bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 r. ż. lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r. ż.
826
bezrobotni niepełnosprawni
346
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 r.ż.

*/aktualnie brak możliwości uzyskania danych z systemu SYRIUSZ. Źródło: Sądecki Urząd Pracy

Obserwując zmiany w wybranych grupach osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy można zauważyć, że:
·
do najliczniejszych grup obecnie należą osoby: długotrwale bezrobotne (56,3%), bez wykształcenia średniego (42,9%), bez kwalifikacji zawodowych (24,1%),
powyżej 50 roku życia (23,6%), bez doświadczenia zawodowego (20,9%),
·

równocześnie; odnotowano spadek udziału niektórych grup w ogólnej liczbie osób bezrobotnych w stosunku do grudnia 2013 r.: do 25 roku życia (o 2,0
p.p.), bez doświadczenia zawodowego (o 1,9 p.p.), bez kwalifikacji zawodowych (o 1,5 p.p.), bez wykształcenia średniego (o 0,6 p.p.), osoby, które po
odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia (0,2 p.p.), oraz wzrost udziału innych grup: długotrwale bezrobotni (o 5,9 p.p.), powyżej 50
roku życia (o 2,0 p.p), kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka (1,9 p.p.), niepełnosprawni (1,1 p.p.), osoby samotnie wychowujących co
najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (o 0,7 p.p.).

Jak wynika z powyższej analizy, do najliczniejszych grup od kilku lat należą długotrwale bezrobotni oraz osoby bez wykształcenia średniego. Grupami, na
które należy także zwrócić szczególną uwagę w procesie aktywizacji są osoby bez kwalifikacji zawodowych oraz osoby powyżej 50 roku życia. Udział tych
grup w ogólnej liczbie osób bezrobotnych w stosunku do grudnia 2013 r. zmienił się o odpowiednio -1,5 p.p. oraz +2,0 p.p..
Kolejną 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
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Pracy. Bezrobociem rodzinnym wg stanu na 31.12.2014 r. objętych było 933 osoby (418 rodzin), czyli 23,4% ogółu zarejestrowanych w Sądeckim Urzędzie
Pracy co stanowi spadek o 375 osób (163 rodziny) w stosunku do stanu z końca 2013 roku. Pomimo pozytywnego zjawiska, jakim jest znaczny spadek udziału
osób z grupy bezrobocia rodzinnego w ogólnej strukturze bezrobotnych grupa ta nadal jest bardzo liczna oraz generuje wiele niekorzystnych zjawisk społecznych.
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 trzech latach.
Wykres I.3.2.3.

Źródło: Sądecki Urząd Pracy
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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 bytowogospodarcze i komunalne, ścieki przemysłowe i spływy obszarowe.
Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód.
Ocena wykazała, że wszystkie monitorowane jcwp silnie zmienione osiągnęły dobry potencjał ekologiczny. Naturalna część wód Poprad od Łomniczanki do ujścia osiągnęła
umiarkowany stan a jcwp Biczyczanka słaby stan. O ocenie decydowały przede wszystkim elementy biologiczne oraz elementy fizykochemiczne.

Klasa elementów
hydromorfologicznych

Klasa elementów
fizykochemicznych
fizykochemicznych specyficzne
zanieczyszczenia
syntetyczne i

8

9

10

11

12

13

14

15

PLRW200015214 Poprad - Stary
299
Sącz

15

N

II
I

I

II

PSD

UMIARKOWAN
Y

DOBRY

TAK

NIE

ZŁY

PLRW200012214 Łubinka - ujście
349
Nowy Sącz

12

T

II

II

II

NIE

NIE
DOTYCZY

PLRW200015214
Dunajec - Kurów 15
39

T

II

I

I

TAK

TAK

DOBRY

PLRW200012214 Biczyczanka 352
Nowy Sącz

N

IV

I

PSD

TAK

NIE

ZŁY

3

4

1 Poprad od Łomniczanki do ujścia

2 Łubinka

4 Biczyczanka

12

Silnie zmieniona lub
sztuczna jcwp (T/N)
Klasa elementów
biologicznych
7

1 2

Typ abiotyczny

6

Kod ocenianej
jcwp

Dunajec od Obidzkiego Potoku
do Zb. Rożnów

STAN
CHEMICZ
NY

5

L
Nazwa ocenianej jcwp
p

Nazwa
reprezentatywne
go punktu
pomiarowokontrolnego

3

STAN /
POTENCJAŁ
EKOLOGICZNY

Czy we
wszystkich
Czy jcw
ppk MOC
występuj
stwierdzono
e na
spełnienie
obszarze
wymagań
STAN
chronion
dodatkowyc
ym?
h?
(TAK/NIE
(TAK/NIE/N
)
IE
DOTYCZY)

DOBRY

II

DOBRY

SŁABY

DOBRY
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Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Klasyfikacja stanu chemicznego jednolitych części wód.
Stan chemiczny ocenia się na podstawie substancji priorytetowych, niebezpiecznych dla środowiska wodnego. Zgodnie z programem na lata 2013-2015 ocenę stanu
chemicznego wykonano na 2 spośród 4 monitorowanych jcwp. Na wszystkich częściach wód stwierdzono dobry stan chemiczny.

A)

B)

C)

Rysunek I.4.1. Ocena stanu jednolitych części wód:
A) – stan/potencjał jcwp, B)- stan chemiczny jcwp, C)- STAN WÓD

Stan wód jednolitych części wód.
Zgodnie z Wojewódzkim Programem Monitoringu Środowiska na lata 2013-2015 stan jcwp określono w 3 częściach wód. Na jednolitych częściach wód Poprad od Łomniczanki do
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ujścia i Biczyczanka stwierdzono zły stan. Pozostała jcwp osiągnęła dobry stan wód.

Typ abiotyczny
Silnie zmieniona lub sztuczna jcwp (T/N)

Klasyfikacja stanu ekologicznego i chemicznego rzek w ppk monitoringu obszarów chronionych
Ocena spełnienia wymogów dla
obszaru chronionego

STAN /
POTENCJAŁ
EKOLOGICZN
Y W PPK
MONITORING
U OBSZARÓW
CHRONIONYC
H

Obszary
chronione
będące
jednolitymi
częściami wód,
przeznaczonym
i do poboru
wody na
potrzeby
zaopatrzenia
ludności w
wodę
przeznaczoną
do spożycia

Obszary
chronione
wrażliwe na
eutrofizację
wywołaną
zanieczyszczeni
ami
pochodzącymi
ze źródeł
komunalnych

STAN W PPK
MONITORIN
GU
OBSZARÓW
CHRONIONY
CH

9

10

11

DOBRY

N

ZŁY

T

DOBRY

STAN
CHEMICZNY W
PPK
MONITORINGU
OBSZARÓW
CHRONIONYCH

Lp

Nazwa ocenianej jcwp

Kod ocenianej
jcwp

Nazwa punktu
pomiarowokontrolnego

1

2

3

4

1

Poprad od Łomniczanki do ujścia

PLRW2000152142
Poprad – Stary Sącz 15
99

N

3

Dunajec od Obidzkiego Potoku
do Zb. Rożnów

PLRW2000152143
Dunajec – Kurów
9

15

T DOBRY

DOBRY

4

Dunajec od Obidzkiego Potoku
do Zb. Rożnów

PLRW2000152143 Dunajec –
9
Świniarsko

15

T DOBRY

DOBRY

5

Biczyczanka

PLRW2000122143 Biczyczanka – Nowy
12
52
Sącz

5

6 7
UMIARKOWA
NY

N SŁABY

8

T

DOBRY

N

ZŁY

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
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Ocena jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.
Według oceny wykonanej za 2014 rok jakość wód Dunajca w ppk Świniarsko w zakresie wskaźników fizykochemicznych odpowiadała Kategorii A2, bakteriologicznych
Kategorii A3. Wody Dunajca w badanych ppk spełniają wymagania dla obszarów chronionych będących jednolitymi częściami wód, przeznaczonymi do poboru wody na potrzeby
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.
Ocena obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych
Spośród 3 ocenianych jcwp pod kątem obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych na dwóch
stwierdzono przekroczenia wartości granicznych tj. Poprad od Łomniczanki do ujścia i Biczyczanka. W ppk Kurów Dunajcu nie stwierdzono eutrofizacji pochodzenia komunalnego.
I.4.2.
Ocena jakości powietrza atmosferycznego
Strefa małopolska, do której należy miasto Nowy Sącz w 2014 roku pod kątem ochrony zdrowia ludzi została zakwalifikowana do klasy C**. Przekroczenia dotyczyły wskaźników:
pył zawieszony PM10 (zarówno poziom średnioroczny, jak i 24-godzinny), pył zawieszony PM 2,5 (poziom średnioroczny) oraz benzo(α)piren (poziom średnioroczny). Stężenia
pozostałych sklasyfikowanych wskaźników nie przekraczały wartości dopuszczalnych ani docelowych (klasa A1).
Tabela. I.4.2. Klasyfikacja strefy z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia
Nazwa
strefy

Kod
strefy

strefa
PL1203
małopolska

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy
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 2014 roku wystąpiły przekroczenia stężenia średniorocznego pyłu PM 2,5, którego wartość wynosiła 33 µg/m3 (wartość dopuszczalna powiększona o
margines tolerancji wynosi 26 µg/m3).
Stężenie średnioroczne pyłu PM10 w 2014r. wynosiło 42 µg/m3 (wartość dopuszczalna 40 µg/m3), a przekroczenia stężeń 24 – godzinnych pyłu PM10 w roku wystąpiły 96 razy.
**

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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(lokalizacja stacji pomiarowej przy ul. Nadbrzeżnej) przy dopuszczalnej ilości dni z przekroczeniami 35 w ciągu roku.
W roku 2014 wystąpiło również przekroczenie docelowego średniorocznego poziomu benzo(α)pirenu. Obliczona średnia roczna wartość benzo(α)pirenu pomierzonego w Nowym
Sączu wyniosła 10 [ng/m3] przy docelowej wartości wynoszącej 1 [ng/m3].
I.4.3. Ocena stanu klimatu akustycznego
Badania hałasu komunikacyjnego przeprowadzone w 2014 roku w punkcie pomiarowym zlokalizowanym na terenie miasta Nowy Sącz przy ul. Królowej Jadwigi 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 67,5 dB (przy wartości dopuszczalnej 68 dB), natomiast dla pory nocy tj. godz. 22.00-6.00 59 dB (przy
wartości dopuszczalnej 59 dB).
I.4.4. Ocena poziomów pól elektromagnetycznych
Badania poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzone na terenie miasta Nowego Sącza w roku 2014 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. Jagiellońskiej – wartość średnia 0,3 V/m; ul. Nawojowskiej – wartość średnia 0,3 V/m; ul.
Wiśniowieckiego – wartość średnia 0,3 V/m.
Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
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II. OBSZARY I CELE OPERACYJNE
OBSZAR ROZWOJU GOSPODARCZEGO

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
I INWESTYCJE

CEL OPERACYJNY I-1

Tworzenie mechanizmów wsparcia i warunków do rozwoju przedsiębiorczości i pozyskiwania inwestycji tworzących
nowe miejsca pracy.

INFRASTRUKTURA
NOWYCH TECHNOLOGII

CEL OPERACYJNY I-2

Wspieranie współpracy nauki z gospodarką w zakresie badań, innowacji i rozwoju nowych technologii.

INFRASTRUKTURA
SPOŁECZEŃSTWA
INFORMACYJNEGO

CEL OPERACYJNY I-3

Tworzenie warunków do korzystania z zastosowań teleinformatyki, multimediów i Internetu, co zagwarantuje udział
mieszkańców w procesie integracji z globalnym społeczeństwem informacyjnym.

GOSPODARKA
PRZESTRZENNA

CEL OPERACYJNY I-4

Racjonalne kształtowanie przestrzeni Miasta w celu stworzenia warunków dla rozwoju gospodarczego, zapewnienia
wysokich standardów życia - z uwzględnieniem ochrony wartości kulturowych i walorów przyrodniczych.

GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚCIAMI

CEL OPERACYJNY I-5

Wspomaganie rozwoju Miasta poprzez zintegrowane zarządzanie miejskimi zasobami nieruchomości gruntowych i
lokali użytkowych.

INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

CEL OPERACYJNY I-6

Poprawa stanu infrastruktury technicznej i jakości usług komunalnych.

Infrastruktura
wodno-kanalizacyjna

CEL OPERACYJNY I-6.1

Rozwijanie systemu poboru i dostarczania wody, oraz odbioru i oczyszczania ścieków.

Infrastruktura
energetyczna

CEL OPERACYJNY I-6.2

Tworzenie warunków do rozwijania systemów zaopatrzenia w energię cieplną, gazową i elektryczną na terenie
całego Miasta.

Infrastruktura
teleinformatyczna

CEL OPERACYJNY I-6.3

Podnoszenie konkurencyjności Miasta i jego szans rozwojowych z wykorzystaniem teleinformatyki.

Infrastruktura drogowa

CEL OPERACYJNY I-6.4

Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta i połączeń międzyosiedlowych.
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Infrastruktura
transportowa

CEL OPERACYJNY I-6.5

Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze mieszkańców.

Infrastruktura
mieszkaniowa

CEL OPERACYJNY I-6.6

Tworzenie warunków do poprawy stanu istniejących zasobów mieszkaniowych i dla rozwoju nowego budownictwa
mieszkaniowego, w tym społecznego – czynszowego, a także komunalnego i socjalnego.

INFRASTRUKTURA
OCHRONY ŚRODOWISKA

CEL OPERACYJNY I-7

Zapewnienie i rozwój infrastruktury ochrony środowiska.
OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO

CEL OPERACYJNY II-1.1

Poszerzenie zakresu i dostępności kształcenia wysokiej jakości dla wszystkich grup wiekowych - dzieci, młodzieży i
dorosłych na bazie dostosowanej do potrzeb edukacyjnych infrastruktury i zaplecza dydaktycznego.

CEL OPERACYJNY II-1.2

Dostosowywanie oferty edukacyjnej do aktualnych i prognozowanych potrzeb rynku pracy, w tym doskonalenie
zawodowe nauczycieli i współpraca z uczelniami wyższymi.

INFRASTRUKTURA
KULTURY
I OCHRONY
DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO

CEL OPERACYJNY II-2

Tworzenie warunków dla rozwoju instytucji kultury, oferty kulturalnej, innowacji w działalności kulturalnej,
upowszechniania dostępu do kultury i edukacji kulturalnej, a także - ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym
poprzez rewitalizację zespołów zabytkowych.

INFRASTRUKTURA
TURYSTYCZNA

CEL OPERACYJNY II-3

Wspieranie działań na rzecz zwiększenia atrakcyjności turystycznej Miasta.

INFRASTRUKTURA
SPORTU
I REKREACJI

CEL OPERACYJNY II-4

Tworzenie warunków dla rozwoju sportu, kultury fizycznej i rekreacji.

INFRASTRUKTURA
PROFILAKTYKI
I OCHRONA ZDROWIA

CEL OPERACYJNY II-5

Zapewnienie mieszkańcom, w tym osobom starszym i niepełnosprawnym - właściwego poziomu bezpieczeństwa
zdrowotnego poprzez rozwój profilaktyki i ochrony zdrowia.

INFRASTRUKTURA

CEL OPERACYJNY II-6.1

INFRASTRUKTURA
EDUKACJI
I SZKOLNICTWA
WYŻSZEGO

Pomoc społeczna: Zmniejszanie obszaru wykluczenia społecznego poprzez pomoc w łagodzeniu problemow
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SOCJALNA

życiowych osób i rodzin będących w trudnej sytuacji ekonomicznej i społecznej.
CEL OPERACYJNY II-6.2

Przeciwdziałanie bezrobociu: Aktywizacja społeczno – zawodowa osób pozostających bez pracy.
OBSZAR ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

INFRASTRUKTURA
SAMORZĄDOWA

CEL OPERACYJNY III-1

Poprawa jakości funkcjonowania administracji samorządowej.

INFRASTRUKTURA
OBYWATELSKA

CEL OPERACYJNY III-2

Budowanie zintegrowanej i obywatelsko świadomej wspólnoty lokalnej.

INFRASTRUKTURA
BEZPIECZEŃSTWA

CEL OPERACYJNY III-3

Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i porządku publicznego w Mieście.

WSPÓŁPRACA
TERYTORIALNA,
PONADLOKALNA
I MIĘDZYNARODOWA

CEL OPERACYJNY III-4

Rozwijanie współpracy z samorządami Sądecczyzny i Małopolski, w kraju i za granicą.

PROMOCJA MIASTA

CEL OPERACYJNY III-5

Zapewnienie systemowego podejścia do działań z zakresu promocji i budowy marki Nowego Sącza.
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III. PROGRAMY SEKTOROWE OBOWIĄZUJĄCE W 2014 R.
Uchwała Nr XLVIII/585/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie: uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
dla miasta Nowego Sącza".
Uchwała Nr XLIV/437/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/400/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2012 roku
w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza.
Uchwała Nr XXXVI/427/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Nowego Sącza na lata
2008 -2015.
Uchwała Nr XXXVIII/444/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009 - 2013 z późn. zm.
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 XLVI/502/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie: utworzenia "Gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem
i rodziną na lata 2009 - 2015 dla Miasta Nowego Sącza".
Uchwała Nr L/542/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowy Sącz
Zarządzenie Nr 72/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2011 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 Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2013 Nr XLI/415/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r.
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 LVI/531/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
Uchwała Nr IV/31/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowego Sącza na lata 2011 - 2014.
Uchwała Nr LIX/551/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta
Nowego Sącza na rok 2014.
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 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 LXV/623/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie: uchwalenia Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla
Miasta Nowego Sącza na lata 2014 - 2015.
Uchwała Nr LXVII/641/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. 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
Uchwała Nr LXVII/645/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
oraz planów miejscowych miasta Nowego Sącza.
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.
Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2014 Nr LXI/557/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r.
Uchwała Nr LXI/556/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.
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IV. DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH UNII EUROPEJSKIEJ I KRAJOWYCH W OBSZARACH CELÓW STRATEGII ROZWOJU
NOWEGO SĄCZA 2020††

Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Dane za okres od 01-01-2014r. do 31-12-2014r.
Wykaz projektów, które uzyskały zgodę na dofinansowanie ze środków UE
Data złożenia
wniosku
aplikacyjnego

Data
podpisania
umowy
o dofinanso
wanie

Cel strategiczny I – obszar rozwoju gospodarczego
CEL OPERACYJNY I -3 - Tworzenie warunków do korzystania z
zastosowań teleinformatyki, multimediów i Internetu, co
zagwarantuje udział mieszkańców w procesie integracji z
globalnym społeczeństwem informacyjnym.
Cel strategiczny II – obszar rozwoju społecznego
Cel operacyjny II-1.1 Poszerzenie zakresu i dostępności
kształcenia wysokiej jakości dla wszystkich grup wiekowych dzieci, młodzieży i dorosłych na bazie dostosowanej do potrzeb
edukacyjnych infrastruktury i zaplecza dydaktycznego.

26.11.2013 r. (przez
UMWM)

31.03.2014 r.

Nazwa projektu

„Małopolska Chmura
Edukacyjna wykorzystanie
nowoczesnych technik
informacyjnokomunikacyjnych
w procesie nauczania i
rozwoju kompetencji
kluczowych uczniów
szkół licealnych z terenu
WM – pilotaż”
Miasto jest partnerem
projektu

Wartość
dofinansowania
(w zł)

71 481,01 zł.
(dotacja dla
partnera projektu
– miasta Nowego
Sącza)

Wartość projektu
(w zł)

2 725 302,16 zł.

Cel operacyjny II-1.2 Dostosowywanie oferty edukacyjnej do
aktualnych i prognozowanych potrzeb rynku pracy, w tym
doskonalenie zawodowe nauczycieli i współpraca z uczelniami
wyższymi.
††

Źródło: Zespół ds. Funduszy Zewnętrznychw Urzędzie Miasta Nowego Sącza
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Cel strategiczny I – obszar rozwoju gospodarczego
CEL OPERACYJNY I-7 INFRASTRUKTURAOCHRONY ŚRODOWISKA

21.12.2013r.

30.12.2014r.

- Zapewnienie i rozwój infrastruktury ochrony środowiska

CEL OPERACYJNY I-6 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA - Poprawa
CEL OPERACYJNY I-7 INFRASTRUKTURAOCHRONY ŚRODOWISKA

85 000,00 zł

100 000,00 zł

6 339 314,02 zł.

10 015 092,34 zł.

2 500 000,00 zł

4 738 587,30 zł

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

Cel strategiczny I – obszar rozwoju gospodarczego

stanu infrastruktury technicznej i jakości usług komunalnych.

,,Opracowanie Planu
gospodarki
niskoemisyjnej dla
miasta Nowego Sącza”

8.04.2013r.

13.10.2014r.

- Zapewnienie i rozwój infrastruktury ochrony środowiska
Cel strategiczny II – obszar rozwoju społecznego
CEL OPERACYJNY II-6.1 – POMOC SPOŁECZNA - Zmniejszanie

„Przygotowanie
dokumentacji dla
projektu pn.
Rewitalizacja Wenecji
Sądeckiej oraz Parku
Strzeleckiego wraz z
przyległościami”

obszaru wykluczenia społecznego poprzez pomoc w łagodzeniu
problemów życiowych osób i rodzin będących w trudnej sytuacji
ekonomicznej i społecznej.
CEL OPERACYJNY II-4 INFRASTRUKTURA SPORTU I REKREACJI

Tworzenie warunków dla rozwoju sportu, kultury fizycznej i rekreacji.
CEL OPERACYJNY II-3 - INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA -

Wspieranie działań na rzecz zwiększenia atrakcyjności turystycznej
Miasta

30.06.2014 r.

03.11.2014 r.

CEL OPERACYJNY II-2 - INFRASTRUKTURA KULTURY I OCHRONY
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO - Tworzenie warunków dla rozwoju

instytucji kultury, oferty kulturalnej, innowacji w działalności
kulturalnej, upowszechniania dostępu do kultury i edukacji
kulturalnej, a także - ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym
poprzez rewitalizację zespołów zabytkowych
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„Internet na dobry
początek – wsparcie
osób w trudnej sytuacji
materialnej oraz
niepełnosprawnych
mieszkańców Nowego
Sącza”

Cel strategiczny I – obszar rozwoju gospodarczego
CEL OPERACYJNY I -3 - Tworzenie warunków do korzystania z
zastosowań teleinformatyki, multimediów i Internetu, co
zagwarantuje udział mieszkańców w procesie integracji z
globalnym społeczeństwem informacyjnym.
CEL OPERACYJNY I-6 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Poprawa

stanu infrastruktury technicznej i jakości usług komunalnych.
Cel strategiczny II – obszar rozwoju społecznego

8.03.2013r.

2.06.2014r.

0,00 zł.

762 763,00 zł.

CEL OPERACYJNY II-6.1 – POMOC SPOŁECZNA - zmniejszanie

obszaru wykluczenia społecznego poprzez pomoc w łagodzeniu
problemów życiowych osób i rodzin będących w trudnej sytuacji
ekonomicznej i społecznej.
CEL OPERACYJNY II-6.2 - Aktywizacja społeczno – zawodowa
osób pozostających bez pracy.
„Przygotowanie projektu
Centra Aktywnego
Wypoczynku, w tym
Trasy BiegowoRowerowe”
Miasto jest partnerem
projektu

Cel strategiczny I – obszar rozwoju gospodarczego

CEL OPERACYJNY I-4 - Racjonalne kształtowanie przestrzeni
Miasta w celu stworzenia warunków dla rozwoju gospodarczego,
zapewnienia wysokich standardów życia - z uwzględnieniem
ochrony wartości kulturowych i walorów przyrodniczych.
CEL OPERACYJNY I-6.4, Poprawa dostępności komunikacyjnej
Miasta i połączeń międzyosiedlowych

8.05.2014r. (przez
Fundację Sądecką)

8.05.2014r.

53 000,00 zł.
(wkład własny
miasta Nowego
Sącza – partnera
projektu)

998 557,40 zł.

Cel strategiczny II – obszar rozwoju społecznego
CEL OPERACYJNY II-4 - Tworzenie warunków dla rozwoju sportu,
kultury fizycznej i rekreacji.
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„Już pływam”

Cel strategiczny II – obszar rozwoju społecznego
CEL OPERACYJNY II-4 INFRASTRUKTURA SPORTU I REKREACJI
Tworzenie warunków dla rozwoju sportu, kultury fizycznej i
rekreacji.

6.04.2013r.

1.04.2014r.

SUMA

16 620,00 zł

48 115,00 zł

9 065 415,03 zł.

19 388 417,20zł.

PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARACH CELÓW STRATEGII‡‡
W okresie od 2 - 30 czerwca 2014r.odbywał się prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ponowny nabór projektów do Banku
Projektów Regionalnych (BPR) tj. przedsięwzięć, które potencjalnie mogą zostać wybrane do realizacji w ramach Subregionalnego Programu Rozwoju
2014-2020. Miasto Nowy Sącz złożyło propozycje realizacji następujących przedsięwzięć:
1. „Podnoszenie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych w Nowym Sączu oraz uzupełnienie bazy kształcenia zawodowego”, całkowita wartość projektu
19 917 554,00 zł., wartość dofinansowania 16 929 921,00 zł., wkład własny 2 987 633,00 zł.
2. „Wdrożenie gospodarki niskoemisyjnej w budynkach użyteczności publicznej, na terenie Miasta Nowego Sącza”, całkowita wartość projektu
12 550 000, zł., wartość dofinansowania 10 667 500,00 zł., wkład własny 1 882 500,00 zł.
3. „Budowa węzła przesiadkowego Nowy Sącz – Miasto wraz z przebudową dróg dojazdowych do węzła , całkowita wartość projektu 20,0 mln zł, wartość
Inne działania
dofinansowania 17,0 mln zł., wkład własny 3,0 mln zł.
kluczowe wskaźniki,
opis, komentarz dający 4. „Wykorzystanie potencjału endogenicznego Wenecji Sądeckiej i Parku Strzeleckiego oraz potencjału społecznego w celu zwiększenia zatrudnienia”,
pełniejszy obraz
całkowita wartość projektu 32,0 mln. zł, wartość dofinansowania 27,20 mln zł., wkład własny 4,80 mln zł.
aktywności w zakresie 5. ”Rozbudowa dróg powiatowych stanowiących połączenia Nowego Sącza, Limanowej i Gorlic z uzdrowiskami i miejscowościami aspirującymi do
realizacji celu
uzdrowisk, usprawniających połączenia komunikacyjne między nimi i przejściami granicznymi w Muszynce i Blechnarce poprzez przebudowę wraz z
strategicznego:
rozbudową drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz – Florynka – ulica Kamienna w Nowym Sączu”, całkowita wartość projektu 15,0 mln zł, wartość
dofinansowania 12,75 mln zł., wkład własny 2,25 mln zł.
6. „Usprawnienie komunikacji w kierunku południowym - tzw. Węgierska Bis”, całkowita wartość projektu 161,30 mln zł, wartość dofinansowania
137,105 mln zł., wkład własny 24,195 mln zł.
7. „Utworzenie Sądeckiej Strefy Aktywności Gospodarczej”, całkowita wartość projektu 8 010 000,00 zł, wartość dofinansowania 6 808 500,00 zł., wkład
własny 1 201 500,00 zł.
8. „Subregionalne Centrum Ekonomii Społecznej w Nowym Sączu”, całkowita wartość projektu 10 000 000,00 zł, wartość dofinansowania
1 500 000,00zł., wkład własny 8 500 000,00 zł.
W 2014r. rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Internet na dobry początek – wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz
niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza”:
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1. W wyniku przeprowadzonej w dn. od 23.06.2014r. do 31.07.2014r. oraz od 01.09.2014r. do 12.09.2014r. rekrutacji do udziału w projekcie
zakwalifikowano:
·
·
·
·

28 gospodarstw domowych uprawnionych do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
7 osób niepełnosprawnych,
12 rodzin zastępczych,
15 dzieci uzdolnionych;

2. Prowadzono postępowania przetargowe dot. Dostawy i montażu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, dostawy Internetu i
przeprowadzenia szkoleń informatycznych w ramach przedmiotowego projektu. W dn. 26 stycznia 2015 r. podpisano umowę z Wykonawcą na
realizację poszczególnych zadań:
·
·
·
·
·

Dostawa i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby gospodarstw domowych (62 zestawy komputerowe),
Dostawa i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby jednostek koordynujących (9 zestawów komputerowych,
30 komputerów przenośnych, 15 drukarek, 6 routerów),
Dostarczenie Internetu dla gospodarstw domowych oraz jednostek koordynujących znajdujących się na terenie miasta Nowego Sącza (69
lokalizacji),
Przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń,
Ubezpieczenie sprzętu komputerowego przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

W ramach projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna - wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych
w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu WM – pilotaż” w 2014r. zrealizowano:
1) 16 godzin zajęć on-line z informatyki w I LO w Nowym Sączu, w tym jeden wyjazd uczniów na zajęcia on-line z informatyki na AGH w Krakowie – w
zajęciach uczestniczy 20 BO;
2) 16 godzin zajęć on-line z biologii w I LO w Nowym Sączu, w tym dwa wyjazdy Beneficjentów Ostatecznych na zajęcia on-line z biologii na UJ w
Krakowie – w zajęciach uczestniczy 20 BO;
3) 12 godzin zajęć w ramach koła naukowego z chemii - w zajęciach uczestniczy 5 BO;
3) 15 godzin zajęć w ramach koła naukowego z matematyki - w zajęciach uczestniczy 6 BO;
4) 8 godzin zajęć w ramach koła naukowego z biologii - w zajęciach uczestniczy 5 BO;
5) 8 godzin zajęć w ramach koła naukowego z fizyki - w zajęciach uczestniczy 6 BO;
6) 8 godzin zajęć w ramach koła naukowego z przedsiębiorczości - w zajęciach uczestniczy 6 BO;
7) 12 godzin zajęć w ramach koła naukowego z informatyki - w zajęciach uczestniczy 6 BO;
8) 8 godzin zajęć w ramach koła naukowego ze społeczeństwa obywatelskiego - w zajęciach uczestniczy 5 BO;
9) 11 godzin zajęć w ramach koła naukowego z żywności i środowiska - w zajęciach uczestniczy 2 BO;
dla najzdolniejszych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Długosza w Nowym Sączu oraz zakupiono
niezbędne materiały dydaktyczne, w tym: fartuchy laboratoryjne (26szt.) , szkiełka mikroskopowe podstawowe (3kpl.), szkiełka mikroskopowe
nakrywkowe (5 kpl.), zestawy preparacyjne (10 szt.), misy preparacyjne (10 szt.), oraz komponenty do wykonania kremu podczas zajęć z chemii, a
także bezprzewodową stację pogodową.
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W ramach prowadzonego projektu pn. „Program poprawy jakości powietrza dla miasta Nowego Sącza – I etap” tzw. program Kawka w 2014r.
zrealizowano prace w budynkach miasta (wymiana pieców na nowoczesne gazowe - Szkoła Podstawowa nr 14 i Katolickie Niepubliczne Przedszkole im.
Ojca Pio) oraz udzielono dotacji dla mieszkańców miasta na wymianę przestarzałych, nie ekologicznych źródeł ciepła w tym:
- wymieniono stare piece węglowe na nowoczesne o wysokiej sprawności – 4 szt.,
- zlikwidowano piece/kotły/paleniska węglowe na piece gazowe – 89 szt.
- zamontowano instalacje kolektorów słonecznych – 22 szt.
Kontynuacja projektu będzie prowadzona w latach 2015 – 2016.
Dnia 12.12.2014 r. złożono projekt pn. "Rewaloryzacja i zabezpieczenie ruin zespołu zamkowego w Nowym Sączu” w ramach konkursu: „Ochrona
Zabytków Małopolski”, dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego. Całkowita wartość projektu: 57 408,86 zł. , wnioskowana
kwota: 34 445,32 zł., wkład własny: 22 963,54 zł.

Źródło: Zespół Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miasta Nowego Sącza
Tabela IV – 2 Spółki komunalne
Nazwa jednostki

Nazwa projektu

Program , z którego zostały pozyskane środki

Kwota
wydatkowanych
środków zewnętrznych
(PLN)

Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. w Nowym
Sączu

Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodnościekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi
terenami gmin sąsiednich

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

16.266.483,26 zł

Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne Sp. z o.o.
w Nowym Sączu

Wymiana taboru autobusowego wyposażonego w
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata
elementy Inteligentnych Systemów Transportowych
2007-2013 Działania 4.2 Zwiększenie roli transportu
zbiorowego w obsłudze regionu, Schemat A: Transport
miejski, współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
Ogółem:

3.754.898,40 zł

20.021.381,66

ŹRÓDŁO: SPÓŁKI JAK W TABELI
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Tabela IV-3 Jednostki organizacyjne

Samozatrudnienie Umiejętności
Praca
Nowy Sącz – Nowa Firma
SUPer Urząd II
„Expres do zatrudnienia”
„E-umiejętności
Twoja aktywność szansą na
sukces

POKL Poddziałanie 6.1.3

Kwota
wydatkowanych
środków
zewnętrznych
(PLN)
3.815.947,77

POKL Działanie 6.2
POKL Poddziałanie 6.1.2
POKL Poddziałanie 6.1.2
POKL Poddziałanie 9.6.2
EFS-POKL

54.456,11
157.296,96
23 699,11
60.230,24
1.132.295,74

Wyodrębnienie funduszu
Poręczeniowego GALICJA dla
Przedsiębiorców MŚP
Schematom Stop
Ulica klasy GP łącząca DK75
(skrzyżowanie Tamowskiej i
Witosa) z ul. Marcinkowicką
(droga powiatowa nr 25219) w
granicach Nowego Sącza przełożenie DK28 Zator
- Przemyśl

EFS-POKL

703.120,00

EFS-POKL
Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko Działania
8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN.T

464.892,56
20.93'7.142,60

Nazwa JST

Sądecki Urząd Pracy
Sądecki Urząd Pracy
Sądecki Urząd Pracy
Sądecki Urząd Pracy
Sądecki Urząd Pracy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Stowarzyszenie Rodzicielstwa zastępczego
„Bertlejem”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego
„Betlejem”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznerj
Miejski Zarząd Dróg

Nazwa projektu

Program
z jakiego zostały pozyskane środki

RAZEM: 27.349.081,09
ŹRÓDŁO: JEDNOSTKI JAK W TABELI POWYŻEJ
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Tabela IV-4 Wykaz projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych krajowych
Nazwa JST
Urząd Miasta Nowego Sącza
Urząd Miasta Nowego Sącza

Nazwa projektu

Sądecki Urząd Pracy
Sądecki Urząd Pracy
Sądecki Urząd Pracy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Indywidualizacja nauczania – wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych
Internet na dobry początek-wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz
Niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza
Małopolska Chmura Edukacyjna - wykorzystanie nowoczesnych technik
informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji
kluczowych uczniów szkol licealnych z terenu WM, pilotaż
Likwidacja niskiej emisji wspierająca Wzrost efektywności energetycznej i
rozwój rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1 Program
pilotażowy KAWKA
Samozatrudnienie, umiejętności, praca
Program aktywizacji osób do 30 roku (2013)
Program aktywizacji osób powyżej 50 roku (2013)
Program aktywizacji osób w szczególnej sytuacji na rynku określonych w art.
49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (2013)
Program aktywizacji osób w szczególnej sytuacji na rynku określonych w art.
49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (2013)
Program aktywizacji osób do 30 roku (2014)
Program aktywizacji osób w szczególnej sytuacji na rynku określonych w art.
49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (2014)
Program specjalny "Aktywni rodzice” dla osób posiadających na utrzymaniu
co najmniej 1w wieku do 6 lat
„Nowy Sącz - Nowa firma”
Program specjalny „Nowe perspektywy dla osób znajdujących się w
szczególnej sytuacji na rynku pracy”
„Express do zatrudnienia”
„E-umiejętności”
„Junior – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”
*Asystent rodziny I koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

„Pierwszy dzwonek”

Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne Spółka z o.o. w
Nowym Sączu
Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w
Nowym Sączu

,,Wymiana taboru autobusowego wyposażonego w elementy inteligentnych
systemów transportowych”

Urząd Miasta Nowego Sącza

Urząd Miasta Nowego Sącza

Sądecki
Sądecki
Sądecki
Sądecki

Urząd
Urząd
Urząd
Urząd

Pracy
Pracy
Pracy
Pracy

Sądecki Urząd Pracy
Sądecki Urząd Pracy
Sądecki Urząd Pracy
Sądecki Urząd Pracy
Sądecki Urząd Pracy
Sądecki Urząd Pracy

Podłączenie istniejących obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej – I etap”

EFS
EFRR

Kwota wydatkowanych
środków zewnętrznych (PLN)
30.467,25
8.686,16

POKL - EFS

2.159,26

Narodowy i Wojewódzki Fundusz
ochrony Środowiska i 6ospodarki Wodnej

794. 741,02

POKL Poddziałanie 6.1.3
Fundusz Pracy – rez. MPiPS
Fundusz Pracy - rez. MPiPS
Fundusz Pracy - rez. MPiPS

1.129.387,92
65.596,76
25.424,25
78.643,74

Fundusz Pracy - rez. MPiPS

224.590,00

Fundusz Pracy – rez. MPiPS
Fundusz Pracy - rez. MPiPS

164.978,55
716.276,20

Fundusz Pracy - rez. MPiPS

130.688,79

POKL 2007-2013 Działanie 6.2
Fundusz Pracy – rez. MPiPS

12.327,71
85.753,83

POKL 2007-2013 Działanie 6.1.1
POKL 2007-2013 Działanie 9.6.2
PFRON
Rządowy Program Wspierania Rodziny i Systemu
Pieczy Zastępczej
Program wspierania dla uczniów z rodzin
wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego
w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych
MRPO 2007- 20l3 Działanie 4.2
Zwiększenie roli transportu zbiorowego w
obsłudze regionu Schemat : Transport Miejski
Program KAWKA

4.182,19
10.628,87
31.219,52
85.793,00

Program, z jakiego zostały pozyskane środki

Ogółem:

110.147,89

424.298,30

94.450,48

4.230.441,69
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V. MONITORING REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ OPERACYJNYCH W UKŁADZIE OPISOWYM I WSKAŹNIKOWYM.
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INWESTYCJE

CEL OPERACYJNY I-1

Tworzenie mechanizmów wsparcia i warunków do rozwoju
przedsiębiorczości i pozyskiwania inwestycji tworzących nowe
miejsca pracy.

Wydział ds. Przedsiębiorczości w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

1. Podmiot:

I–1.1. Usprawnienie obsługi administracyjnej przedsiębiorców poprzez:
Ÿ

prowadzenie przez pracowników Wydziału ds. Przedsiębiorczości UMNS kompleksowej pomocy w wypełnianiu i składaniu dokumentów związanych ze zgłoszeniem
oraz prowadzeniem działalności gospodarczej do CEIDG.

Ÿ

stały wzrost jakości obsługi przedsiębiorców oparty na podnoszeniu kwalifikacji pracowników Wydziału ds. Przedsiębiorczości UMNS. W 2014 roku pracownicy
wydziału uczestniczyli w szkoleniach z tematyki związanej z rejestracją działalności gospodarczej oraz pomocy publicznej.

Ÿ

rozpowszechnianie informacji nt. możliwości skorzystania z formularza do umawiania wizyt w Wydziale ds. Przedsiębiorczości UMNS w zakresie spraw załatwianych
w CEIDG. Formularz umawiania wizyt dostępny jest na internetowym serwisie Nowego Sącza www.nowysacz.pl (zakładka GOSPODARKA, katalog REZERWACJE WIZYT).

I–1.2. System wsparcia dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej poprzez:
·

rozpowszechnianie wydanego w 2013 roku V wydania poradnika dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej pn. „MOJA FIRMA
w Nowym Sączu”. W poradniku omówione zostały niezbędne formalności, wymagane przepisami prawa, jakich musi dokonać osoba fizyczna, aby założyć działalność
gospodarczą. Wskazano również informacje o miejscach w Nowym Sączu, gdzie przyszły przedsiębiorca może uzyskać pomoc doradczą i finansową na założenie oraz rozwój
firmy. Piąte wydanie poradnika opracowane zostało na przełomie dwóch okresów programowania Unii Europejskiej, w trakcie negocjacji i uzgodnień w zakresie podziału
środków w latach 2014-2020. Istniała również możliwość pobrania V wydania poradnika w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.nowysacz.pl/poradniki.
Dodatkowo w celu rozpowszechnienia informacji o V wydaniu poradnika Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości zamieścił na stronie www.inkubator.nowysacz.pl link do
elektronicznej jego wersji, w ten sam sposób poradnik promuje Sądecki Urząd Pracy.
Dotychczasowe wydania poradnika są do pobrania w wersji elektronicznej z internetowego serwisu Nowego Sącza (zakładka GOSPODARKA, katalog PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORADNIKI).

Ÿ

redagowanie istniejącego internetowego serwisu informacyjnego dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, w tym m.in.
„Systemu informacji o usługach skierowanych do przedsiębiorców”. Działanie to wynika z realizacji Nowosądeckiego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości. Zmierza do
zwiększenia dostępności i wiedzy na temat usług skierowanych do przedsiębiorców oraz uporządkowania tej oferty. System dostępny jest na internetowym serwisie Nowego
Sącza www.nowysacz.pl (zakładka GOSPODARKA, katalog USŁUGI SKIEROWANE DO PRZEDSIĘBIORCÓW).

Ÿ

promocja instrumentów rynku pracy stosowanych przez Sądecki Urząd Pracy oraz instrumentów wsparcia Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości,
Małopolskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. oraz innych podmiotów działających na rzecz wspierania lokalnej przedsiębiorczości. Promocja odbywa się poprzez
publikacje na internetowym serwisie Nowego Sącza (zakładka GOSPODARKA, katalog PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – WSPARCIE FINANSOWE).
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I–1.3. System wsparcia dla osób prowadzących działalność gospodarczą poprzez:
·

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. Podstawowym argumentem przemawiającym za przyjęciem stawek
preferencyjnych była ochrona oraz zachowanie zanikającego rzemiosła, trwale wpisanego w unikalny klimat i tradycję miasta. W 2014 roku z tej formy wsparcia skorzystało
11 przedsiębiorców. Powierzchnia nieruchomości objęta stawką preferencyjną podatku od nieruchomości w 2014 roku wyniosła łącznie 466,05 m2. Ubytek w dochodach
własnych gminy z tyt. zastosowania preferencyjnych stawek podatku od nieruchomości w 2014 roku stanowił kwotę 2 556,35 zł.

Ÿ

redagowanie istniejącego internetowego serwisu informacyjnego dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, w tym m.in.
„Systemu informacji o usługach skierowanych do przedsiębiorców”. Działanie to wynika z realizacji Nowosądeckiego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości. Zmierza do
zwiększenia dostępności i wiedzy na temat usług skierowanych do przedsiębiorców oraz uporządkowania tej oferty. System dostępny jest na internetowym serwisie Nowego
Sącza www.nowysacz.pl (zakładka GOSPODARKA, katalog USŁUGI SKIEROWANE DO PRZEDSIĘBIORCÓW).

Ÿ

rozpowszechnienie wydanego w 2013 roku III wydania informatora dla przedsiębiorców pn. „Przewodnik Sądeckiego Przedsiębiorcy”. Przewodnik zawiera informacje
o instytucjach działających na terenie Nowego Sącza, gdzie przedsiębiorca może załatwić sprawy związane z prowadzoną działalnością oraz uzyskać bezpłatne usługi
doradcze i informacyjne. W wersji papierowej dostępny był na terenie Nowego Sącza w placówkach Urzędu Skarbowego, ZUS, UMNS, Nowosądeckiego Inkubatora
Przedsiębiorczości oraz organizacji gospodarczych wspierających rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Można go również pobrać w wersji elektronicznej z internetowego
serwisu Nowego Sącza (zakładka GOSPODARKA, katalog PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - PORADNIKI).

Ÿ

promocję instrumentów rynku pracy stosowanych przez Sądecki Urząd Pracy oraz instrumentów wsparcia Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości,
Małopolskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. oraz innych podmiotów działających na rzecz wspierania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Promocja odbywa się
poprzez publikacje na internetowym serwisie Nowego Sącza (zakładka GOSPODARKA, katalog PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – WSPARCIE FINANSOWE).

Ÿ

realizację programów pomocowych wprowadzających zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Nowego
Sącza. W 2014 roku ze zwolnienia od podatku od nieruchomości korzystało 7 przedsiębiorców, natomiast prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości nabyło 3
nowych przedsiębiorców.

I–1.4. Pozyskiwanie inwestycji tworzących nowe miejsca pracy (zachęty inwestycyjne) poprzez:
Ÿ

realizację programów pomocowych wprowadzających zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Nowego
Sącza. W 2014 roku funkcjonowały na terenie Nowego Sącza trzy programy pomocowe w tym obszarze.

Ÿ

współpracę Wydziału ds. Przedsiębiorczości UMNS przy opracowaniu „Charakterystyki zasobów ludzkich dla miasta Nowego Sącza” poprzez przygotowanie informacji
o profilu inwestycyjno – gospodarczym Nowego Sącza. Zadanie realizowane było w ramach podpisanego przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza porozumienia
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. Przekazane dane zostały wykorzystane do utworzenia dokumentacji zawierającej najważniejsze informacje z punktu widzenia
inwestora oraz stanowiły uzupełnienie oferty inwestycyjnej miasta w ramach ww. porozumienia.

Ÿ

włączenie do granic podstrefy Nowy Sącz kolejnych terenów o łącznej powierzchni 3,8288 ha (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej, Dz.U. z 2014 poz. 726), tj.:
1. teren miasta Nowego Sącza – 1,1147 ha, niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w dzielnicy Zabełcze o przeznaczeniu pod zabudowę produkcyjną. Objęcie
działki strefą stworzy dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej na tym terenie oraz przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy. Teren ten
znajduje się w ofercie sprzedaży: www.nowysacz.pl/tereny-inwestycyjne
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2. teren firmy MEBLE BUGAJSKI Sp. z o.o. – 2,7141 ha. Firma wybuduje nowy zakład do produkcji mebli tapicerowanych. W wyniku realizowanej inwestycji utworzonych
zostanie co najmniej 30 nowych miejsc pracy, przy nakładach inwestycyjnych o wartości co najmniej 20 mln zł. Przewidywalny termin zakończenia inwestycji to
30 czerwca 2015 r.
·

aktualizację istniejących informatorów tematycznych skierowanych do inwestorów, w tym: oferta inwestycyjna miasta Nowego Sącza (folder zawierający niezbędne
informacje o potencjale inwestycyjno – gospodarczym miasta), ścieżka inwestycyjna miasta Nowego Sącza (przewodnik pokazujący krok po kroku jak należy się poruszać
wśród przepisów i regulacji prawnych odnośnie przygotowania i pozyskania stosownej dokumentacji, by szybko i skutecznie doprowadzić do sfinalizowania zamierzenia
budowlanego). Publikacja „Ścieżka inwestycyjna miasta Nowego Sącza” udostępniona jest na internetowym serwisie Nowego Sącza (zakładka GOSPODARKA, katalog
OFERTA INWESTYCYJNA – ETAPY PROCESU INWESTYCYJNEGO).

Ÿ

redagowanie rocznych raportów o stanie gospodarczym Nowego Sącza. Do UMNS wpływają zapytania z zakresu stanu gospodarki Nowego Sącza od podmiotów
zainteresowanych zlokalizowaniem inwestycji na terenie miasta lub okolic. Raporty te stanowią materiał do analizy porównawczej rozwoju regionu na przestrzeni danego
okresu. W 2014 roku opracowano raport za 2013 rok. Raporty dostępne są w formie elektronicznej na internetowym serwisie Nowego Sącza (zakładka GOSPODARKA,
katalog OFERTA INWESTYCYJNA – RAPORT O STANIE GOSPODARCZYM).

I–1.5. Udział w pracach Komisji Wspólnej Samorządu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza.
Komisja jest ciałem opiniodawczo – doradczym samorządu terytorialnego w zakresie prowadzenia polityki rozwoju gospodarczego Sądecczyzny. Celem jej działania jest
wymiana informacji oraz uzgadnianie opinii i stanowisk w sprawach związanych z rozwojem gospodarczym regionu. Składa się z 12 przedstawicieli, w tym 6 ze strony
samorządu terytorialnego i 6 ze strony samorządów gospodarczych. Ze strony samorządu terytorialnego w pracach Komisji uczestniczą przedstawiciele Powiatu Nowosądeckiego
oraz Miasta Nowego Sącza, natomiast ze strony samorządów gospodarczych – organizacje przedsiębiorców z terenu Powiatu Nowosądeckiego oraz miasta Nowego Sącza (tj.:
przedstawiciele Sądeckiej Izby Gospodarczej, Kongregacji Kupieckiej Zrzeszenia Handlu i Usług, Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, Nowosądeckiej Izby Turystycznej
oraz Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości). Obsługę prac Komisji prowadzi Wydział ds. Przedsiębiorczości UMNS.
W 2014 roku zorganizowano 1 posiedzenie Komisji Wspólnej. Posiedzenie odbyło się 23 października 2014r. Głównym przedmiotem obrad było omówienie tematów, które
powinny się znaleźć w obszarze działania przyszłych władz samorządowych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza. Było to ostatnie posiedzenie II kadencji Komisji
Wspólnej. Informacje o działalności Komisji Wspólnej oraz protokoły z jej posiedzeń są dostępne na internetowym serwisie Nowego Sącza (zakładka GOSPODARKA, katalog
KOMISJA WSPÓLNA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I SAMORZĄDÓW GOSPODARCZYCH DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO I MIASTA NOWEGO SĄCZA).
I–1.6. Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez pomoc i likwidowanie barier
w trakcie tworzenia i funkcjonowania firm na lokalnym rynku.
Ÿ

Działania podejmowane w tym kierunku przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości (NIP) 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. W 2014 roku w NIP funkcjonowało 31 firm, 9 firm rozpoczęło okres
„inkubowania”.

Ÿ

Firmy inkubowane mogły nieodpłatnie korzystać z profesjonalnej pomocy finansowo – księgowej i poradnictwa w zakresie rozwoju swojej działalności oraz z promocji
na stronie internetowej NIP;

Ÿ

NIP świadczył dla klientów 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;

Ÿ

Realizacja oraz monitoring Nowosądeckiego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości (NPRP). Uchwałą Nr XXVII/263/2012 z 24 kwietnia 2012r. Rada Miasta Nowego
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Sącza przyjęła Nowosądecki Program Rozwoju Przedsiębiorczości. NPRP jest przedsięwzięciem realizowanym przez władze Nowego Sącza, ukierunkowanym na stymulowanie
rozwoju społeczno - gospodarczego miasta. Głównym argumentem przemawiającym za opracowaniem programu była możliwość planowego, opartego na dobrej podstawie
analitycznej, realizowania działań ukierunkowanych na tworzenie korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości, z pożytkiem dla środowiska lokalnego. NPRP jest
skonkretyzowaniem celów strategicznych zawartych w Strategii Rozwoju Nowego Sącza do 2020. W Programie został wyznaczony cel główny oraz cele szczegółowe.
Osiągnięcie tych celów będzie możliwe dzięki włączeniu się i zaangażowaniu podmiotów z różnych środowisk: pracowników samorządu, przedsiębiorców, szkół i uczelni oraz
instytucji otoczenia biznesu. W 2014 roku Koordynatorzy 17 działań ujętych w programie sporządzili raport oceny z ich realizacji, natomiast Koordynator programu,
w oparciu o otrzymane sprawozdania, sporządził raport z realizacji NPRP za 2013 rok. Raport składa się z dwóch części. Pierwsza część raportu przedstawia sytuację
społeczno-gospodarczą miasta Nowego Sącza. Celem tej części raportu jest przedstawienie kondycji społeczno-gospodarczej miasta poprzez wskazanie najważniejszych
danych o podmiotach gospodarczych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na dynamikę oraz strukturę wielkościową i sektorową (według sekcji PKD 2007). Obejmuje również
wybrane dane sfery społecznej Miasta, z uwzględnieniem zagadnień demograficznych, rynku pracy oraz edukacji. Źródłem informacji są dane Głównego Urzędu
Statystycznego, dane własne UMNS oraz miejskich jednostek organizacyjnych. Druga część raportu stanowi zestawienie raportów z realizacji działań sporządzonych przez
koordynatorów działań, z uwzględnieniem analizy osiągniętych wartości docelowych wskaźników określonych w poszczególnych działaniach. Ta część raportu obejmuje
ocenę realizacji działań ujętych w programie przez pryzmat kryterium skuteczności, które jest weryfikowane osiągnięciem wartości docelowych wskaźników.
I–1.7. Poręczenia kredytowe.

Lp.

Tabela I – 1.1.7. Struktura procentowa udzielonych w 2014 roku poręczeń
wg podmiotów udzielających kredyty / poręczenia
Kwota
Kwota
Wyszczególnienie
Ilość
%
poręczenia
pożyczki/kredytu
(w zł)
(w zł)
Instytucje finansujące:

I.

Banki

II.

Fundusze Pożyczkowe
Razem

9

77,72

1 761 000,00

2 955 000,00

12

22,28

504 700,00

984 500,00

21

100,00

2 265 700,00

3 939 500,00

Źródło: Małopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych
I–1.8. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na wspieranie przedsiębiorczości i doradztwo.
1/ Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości (NIP) – projekt pn. „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”.
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Dzięki projektowi
NIP przyczynił się do wspierania kształcenia zawodowego w Nowym Sączu. Projekt dotyczy 9 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Nowego Sącza, prowadzących
kształcenie zawodowe i obejmuje ponad trzydzieści kursów nadających dodatkowe uprawnienia oraz doskonalących w zawodzie, jak również zajęcia pozalekcyjne w ramach
rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia umiejętności językowych w zakresie języka zawodowego, zastosowania technologii
informacyjno-komunikacyjnych w uczeniu się oraz doskonalenia myślenia matematycznego. Ponadto wyposażenie szkół w specjalistyczny sprzęt techniczny oraz dydaktyczny
niezbędny do realizacji zajęć i przygotowania uczniów do praktyk branżowych.
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2/ Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości - doradztwo oraz szkolenia dla małych i średnich przedsiębiorstw.
W 2014 roku z doradztwa i informacji na temat dostępnych funduszy strukturalnych oraz informacji o szkoleniach i seminariach odbywających się w kraju, przeznaczonych dla
przedsiębiorców z różnych branż, osób bezrobotnych, pracujących i uczących się, skorzystało ok. 230 osób. Zakres informacji obejmował tematykę:
§
§
§
§

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.

I-1.9. Promocja przedsiębiorczości, kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz rozpowszechnianie wiedzy o przedsiębiorstwach działających na
Sądecczyźnie.
·

Wydział ds. Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza aktywnie uczestniczy w wydarzeniach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, organizowanego po raz piąty
w Małopolsce. W 2014 roku w biurze wydziału odbyły się dwa spotkania z młodzieżą z sądeckich szkół ponadgimnazjalnych pod nazwą „Lekcja przedsiębiorczości”.
W lekcjach udział wzięli uczniowie klasy Ia i Ic Zespołu Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu pod opieką wicedyrektor szkoły – Pani Agnieszki
Bugajskiej oraz uczniowie klasy IPW i Ia Zespołu Szkół Nr 2 im. Sybiraków pod opieką nauczyciela – Pani Anny Ciapały. Zajęcia zostały podzielone na dwie części teoretyczną i warsztatową. W części teoretycznej uczniowie poznali ideę Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, zapoznali się z działaniami jakie podejmują władze
Nowego Sącza, aby stworzyć przyjazny klimat dla powstawania i rozwoju firm w mieście. Zaprezentowano również projekty prowadzone przez wydział, a skierowane do
uczniów sądeckich szkół. Projekty te mają na celu, poprzez dobrą zabawę i ciekawe spotkania, kształtować aktywną i przedsiębiorczą postawę wśród młodych ludzi. Podczas
spotkania uczniowie dowiedzieli się również, w czym przedsiębiorcom – pracodawcom oraz osobom zakładającym firmę może pomóc urząd pracy. Doradca zawodowy
z Sądeckiego Urzędu Pracy Pani Anita Kałyniuk zachęcała młodzież w przyszłości, kiedy już będą prowadzili własną firmę, do korzystania z różnorodnych form wsparcia
pozostających w ofercie urzędu. W warsztatowej części spotkania młodzież zmierzyła się z procedurą rejestracyjną firmy w ramach tzw. „jednego okienka”. Pracownicy
wydziału udostępnili uczniom stanowiska komputerowe, aby mogli oni samodzielnie zarejestrować wymyśloną przez siebie firmę, a tym samym poznać praktyczne
możliwości wykorzystania rejestru publicznego (CEIDG), gdzie rejestrowane są firmy osób fizycznych.
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to największa międzynarodowa inicjatywa. Jej głównym celem jest promocja przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działań na rzecz
lokalnych społeczności. Każdego listopada, w Polsce począwszy od 2010 roku, organizacje, instytucje i firmy organizują bezpłatne szkolenia, warsztaty, debaty i konkursy
pomagające poszerzyć wiedzę z przedsiębiorczości.

·

Urząd Miasta Nowego Sącza, poprzez Wydział ds. Przedsiębiorczości, wspólnie z Wyższą Szkołą Biznesu - NLU w Nowym Sączu oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Integracji
Środowisk Akademickich „ORION” w Nowym Sączu już po raz drugi realizował projekt pod hasłem "Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość". Projekt, realizowany
w okresie listopad 2013 – kwiecień 2014, skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Nowego Sącza. Inicjatywa ta została objęta honorowym
patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza. Misją wydarzeń była promocja przedsiębiorczości, kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz rozpowszechnianie wiedzy
o przedsiębiorstwach działających w naszym regionie wśród młodzieży. Organizatorzy zaproponowali uczniom cykl otwartych wykładów, konkurs pn. „Nowy Sącz – dobry
klimat dla biznesu” oraz spotkania z przedsiębiorcami. W ramach II edycji projektu odbyło się:
- 18 lekcji przedsiębiorczości prowadzonych przez zaproszonych do sądeckich szkół przedsiębiorców: Panią Mariolę Pawlak Dyrektor Centrum Rehabilitacji „TUKAN”, Pana
Jana Załubskiego Prezesa Zarządu ZET Transport Sp. z o.o., Pana Marka Kaletę Prezesa Zarządu KALMAR Sp. z o.o., Pana Krzysztofa Pawłowskiego Prezydenta Wyższej
Szkoły Biznesu – NLU w Nowym Sączu, Pana Wiesława Pióro Dyrektora Obsługi Posprzedażowej w firmie WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A., Pana Wojciecha Krupę
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właściciela firmy Apeiron, Pana Józefa Pyzika Prezesa Zarządu Kongregacji Kupieckiej Zrzeszenia Handlu i Usług w Nowym Sączu,
- 6 otwartych sobotnich wykładów związanych z przedsiębiorczością, marketingiem i reklamą,
- konkurs „Nowy Sącz – dobry klimat dla biznesu”.
Podczas lekcji przedsiębiorczości zaproszeni goście opowiadali o początkach swojej działalności, jej trudnych momentach, popełnionych błędach i wyzwaniach jakie stawia im
przyszłość, a także o odniesionych sukcesach w prowadzonej działalności gospodarczej. Dodatkowo w trakcie spotkań przeprowadzono badania ankietowe wśród młodzieży.
Ich wyniki wskazują na duże zainteresowanie uczniów uczestnictwem w takich spotkaniach oraz potrzebę ich organizacji w przyszłości. Spotkania takie są motywacją
i inspiracją dla młodych ludzi do poszerzania wiedzy z zakresu przedsiębiorczości.
Tematem wykładów była przedsiębiorczość, w tym m.in. jej podstawowe zagadnienia, aspekty teoretyczne i praktyczne tworzenia kampanii promocyjnej, jak również
przedsiębiorczość w praktyce np. jak założyć działalność gospodarczą. Wykłady z zakresu marketingu, promocji i reklamy były prowadzone pod kątem wykorzystania
nabytych umiejętności w przygotowaniu prac do konkursu pn. „Nowy Sącz – dobry klimat dla biznesu”. Wykłady prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli
akademickich Wyższej Szkoły Biznesu – NLU w Nowym Sączu oraz specjalistów/praktyków posiadających doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla młodzieży szkolnej.
Przedmiotem konkursu natomiast było zaprojektowanie kampanii promocyjnej miasta zachęcającej do prowadzenia działalności gospodarczej w Nowym Sączu.
Na zakończenie II edycji projektu odbyła się gala podsumowująca projekt, połączona z ogłoszeniem wyników konkursu. Ogłoszenie wyników poprzedził wykład
przedsiębiorcy zajmującego 25 miejsce na liście najbogatszych Polaków wg ostatniego rankingu Forbes’a – Pana Kazimierza Pazgana - Prezesa Zarządu KONSPOL HOLDING
Sp. z o.o., właściciela firm grupy KONSPOL zajmujących się produkcją pasz, hodowlą, ubojem i przetwórstwem kurcząt oraz transportem. Młodzież pytała gościa jakie były
początki firmy i jakie były najtrudniejsze momenty, jak Prezes spędza wolny czas i co stoi u podstaw decyzji, czy wprowadzać nowe maszyny, czy zatrudniać pracowników.
Prezes podzielił się swoją refleksją, że obecna sytuacja nie jest łatwa dla przedsiębiorców, zachęcał jednak młodych ludzi do aktywności i realizowania swoich pomysłów,
które z perspektywy czasu mogą okazać się genialne.
Projekt „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość.” W październiku 2014r. został laureatem ogólnopolskiego konkursu „Innowacyjny Samorząd 2014” w kategorii
„Wspieranie przedsiębiorczości, organizowanego przez Związek Powiatów Polskich.
·

„Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”, obszar „Rozwój
przedsiębiorczości”. W ramach ww. obszaru włączono organizacje pozarządowe do realizacji zadań w zakresie kształtowania postaw przedsiębiorczych w różnych
środowiskach, w szczególności wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych. W 2014 roku prezydent miasta Nowego Sącza dofinansował dwa projekty
z pominięciem otwartego konkursu w trybie tzw. „małych grantów”. Środki finansowe na wsparcie zadań publicznych zostały przyznane dwóm organizacjom tj. Fundacji
Pomyśl o przyszłości na projekt „Sądecka Specjalność” i Stowarzyszeniu Sądecki Elektryk na projekt „Własna firma – pomysł na życie”.
W 2014r. zabezpieczono środki w budżecie miasta na 2015 rok na realizację zadań w obszarze „Rozwój przedsiębiorczości” pn. „Kształtowanie aktywnej
i przedsiębiorczej postawy wśród młodzieży” oraz „Popularyzacja lokalnych zasobów i wyróżników w obszarze przedsiębiorczości”.

I-1.10. Pozostałe działania.
§

Wydział na bieżąco redaguje, monitoruje i aktualizuje kalendarz imprez gospodarczych, o których organizacji wydział posiada wiedzę. Działanie to wynika z realizacji
Nowosądeckiego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości oraz obejmuje opracowanie bazy danych o stałych wydarzeniach gospodarczych (imprezy, konferencje, targi pracy,
itp.) odbywających się w Nowym Sączu i powiecie nowosądeckim. Kalendarz udostępniony jest na internetowym serwisie miasta Nowego Sącza (zakładka GOSPODARKA,
katalog KALENDARZ IMPREZ GOSPODARCZYCH).
Źródło: Wydział ds. Przedsiębiorczości w Urzędzie Miasta Nowego Sącza
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INFRASTRUKTURA
NOWYCH TECHNOLOGII
INFRASTRUKTURA
SPOŁECZEŃSTWA
INFORMACYJNEGO
INFRASTRUKTURA
TELEINFORMATYCZNA

CEL OPERACYJNY I2

Wspieranie współpracy nauki z gospodarką w zakresie badań, innowacji i rozwoju nowych technologii.

CEL OPERACYJNY I- Tworzenie warunków do korzystania z zastosowań teleinformatyki, multimediów i Internetu, co
3
zagwarantuje udział mieszkańców w procesie integracji z globalnym społeczeństwem informacyjnym.
CEL OPERACYJNY IPodnoszenie konkurencyjności Miasta i jego szans rozwojowych z wykorzystaniem teleinformatyki.
6.3

Podmiot:

Wydział Organizacyjny – Referat Informatyki w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

III-1.2. Wyposażenie infrastrukturalne.
1. Wdrożono:
a.

Nowosądecką Kartę Seniora

b. Zmodernizowano stanowiska pracy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Urzędzie Stanu Cywilnego pod kątem nowego systemu pl.ID
2. Przy współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o.o. rozbudowano połączenia światłowodowe o kolejną lokalizację przyłączając Wydział
Komunikacji i Transportu przy ul. Wyspiańskiego 22 do sieci Urzędu Miasta Nowego Sącza.
3. Współpracowano z jednostkami administracji rządowej przy projektach pl.ID - „Źródło” (dla Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego) oraz wykonawcami aplikacji
alternatywnych, CEIDG.
4. Zakupiono nowy sprzęt IT (drukarki, komputery itp.) m.in. wymieniono 41 komputerów ze 120 szt. które powinny być wycofane z eksploatacji jako starsze niż 7 lat i
niespełniające minimalnych standardów technicznych.
5. Podtrzymywano pracę systemu bezprzewodowego dostępu do Internetu dla mieszkańców miasta.
6. Wdrożono nowy system antywirusowy zapewniający równoważny poziom bezpieczeństwa a jednocześnie zmniejszający obciążenie stacji roboczych. Ogranicza to
ryzyko utraty danych, w znaczącym stopniu ogranicza przestoje związane z awariami oprogramowania – stacji roboczych przez szkodliwe oprogramowanie.
Zabezpiecza UMNS przed utrata danych. Wpływa na komfort i bezpieczeństwo pracy pracowników, co przekłada się na szybszą realizację spraw. Konsola
administracyjna ułatwia zarządzanie stacjami roboczymi i serwerami, pozwala na bieżąco monitorować stan zagrożeń w sieci oraz w razie potrzeby podejmować
działania wyprzedzające.
7. Wdrożono aktualizację systemu ESOD, poprawiona funkcjonalność związana z wymianą informacji z ePUAP.
8. Uzupełniono podpisy elektroniczne kwalifikowane dla kluczowych pracowników Urzędu. Możliwość realizacji zadań sprawozdawczych oraz wymiany korespondencji z
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jednostkami nadrzędnymi w formie elektronicznej (np. system EAP).
9. Wdrożono nową wersję aplikacji EAP – Edytor Aktów Prawnych zgodną z wymaganiami jednostki nadrzędnej. Umożliwia przesyłanie w wersji elektronicznej uchwał,
lokalnych aktów prawnych do jednostki nadrzędnej w celu opublikowania w dzienniku urzędowym. Znacznie przyspiesza proces publikacji aktów.
10. Wdrażano projekty GIS oraz EduS@acz (platforma edukacyjna i oświatowa).
11. Wdrażano wirtualizację systemów – wpłynie to na minimalizację prawdopodobieństwa wystąpienia przerw w dostępie do usług.

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

CEL OPERACYJNY I-4

Racjonalne kształtowanie przestrzeni Miasta w celu stworzenia warunków dla rozwoju
gospodarczego, zapewnienia wysokich standardów życia - z uwzględnieniem ochrony
wartości kulturowych i walorów przyrodniczych.

Wydział Architektury i Budownictwa – Referat Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Tabela I-4.1. UCHWALONE MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ
ZMIANY MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Uchwała w sprawie uchwalenia
miejscowego planu
Lp.
zagospodarowania
przestrzennego
Uchwała Nr LXIX/656/2014
1. Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 21 lipca 2014 r.
2.
3.

Wyszczególnienie mpzp

Obszar mpzp
ha

%

75,5

1,31

OGÓŁEM: 75,5

1,31

W sprawie zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy
Sącz-10”
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Tabela I-4.3. ZMIANY MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W TRAKCIE SPORZĄDZANIA
Obszar zmiany mpzp

Wyszczególnienie zmiany
mpzp

Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

1.

„Nowy Sącz 43”

Uchwała Nr LXIV/612/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2014

ha
24,80

%
0,43

2.

„Nowy Sącz 13”

Uchwała Nr LXIV/611/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 marca 2014

73,47

1,28

3.

„Nowy Sącz 24”

Uchwała Nr LXIX/657/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014

189

3,28

4.

„Nowy Sącz 31”

Uchwała Nr LXIX/658/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014

84

1,46

5.

„Nowy Sącz 28”

Uchwała Nr LXX/666/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014

19,94

0,35

391,21

6,8

1

OGÓŁEM
„Studium uwarunkowań i
Uchwała Nr LXVII/646/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 czerwca 2014 w sprawie
kierunków zagospodarowania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego
przestrzennego miasta Nowego Sącza”
Sącza”

Źródło: Wydział Architektury i Budownictwa – Referat Planowania Przestrzennego
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GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚCIAMI

CEL OPERACYJNY I-5

Wspomaganie rozwoju Miasta poprzez zintegrowane zarządzanie miejskimi zasobami nieruchomości
gruntowych i lokali użytkowych.

Wydział Geodezji i Mienia w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

1. Podmiot:

2. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości
gruntowych stanowiących przedmiot prawa własności Gminy.

3. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych wraz z
prawami związanymi.

4. Sprzedaż lokali mieszkalnych z zasobu nieruchomości Miasta
Nowy Sącz w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców
(umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego):

5. Sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych
stanowiących przedmiot prawa własności Gminy.

6. Ilość decyzji zatwierdzających podział nieruchomości:

Ilość

Łączna powierzchnia

Łączna kwota

5

0,9007 m2

1 572 335,00 zł

Ilość

Łączna powierzchnia

Łączna kwota

-

-

-

Ilość

Łączna powierzchnia

Łączna kwota

3

129,04 m2

136 741,00 zł

Ilość

Łączna powierzchnia

Łączna kwota

3

0,3616 m2

500 460,00 zł

136

7. Służebności gruntowe przejazdu i przechodu na
10
nieruchomościach wchodzących w skład zasobu nieruchomości –
ilość aktów notarialnych:

8. Darowizny – co?/ile?/komu?

0

9. Umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących
przedmiot własności Gminy i Skarbu Państwa oraz ugody w
sprawie korzystania z nieruchomości gruntowych stanowiących
przedmiot własności Gminy oraz Skarbu Państwa – ilość:

Umowy dzierżawy: 130

Ugody: 66
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10. Zawiadomienia o wypowiedzeniu i aktualizacji opłat z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących
przedmiot prawa własności Miasta Nowy Sącz – ilość:

0

11. Zawiadomienia o wypowiedzeniu i aktualizacji opłat z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących
przedmiot prawa własności Skarbu Państwa – ilość:

0

12. Zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego dla
nieruchomości - ilość:

182

13. Decyzje administracyjne dotyczące wypłaty odszkodowania
za przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Nowy Sącz
nieruchomości pod drogi publiczne – ilość:

54

14. Decyzje administracyjne w sprawie zwrotu podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej – ilość:

39

15. Decyzje administracyjne w sprawie przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
wchodzących w skład zasobu nieruchomości Miasta Nowy Sącz
oraz Skarbu Państwa – ilości :
16. Wnioski do Zespołu Zamówień Publicznych Urzędu Miasta o
udzielenie zamówienia publicznego dotyczące wyłonienia
podmiotów wykonujących wyceny i podziały geodezyjne
nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości
Miasta Nowy Sącz i Skarbu Państwa v- ilość:

24

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

-

Miasto Nowy Sącz

Skarb Państwa

8

19

Źródło: Wydział Geodezji i Mienia w Urzędzie Miasta Nowego Sącza
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INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

CEL OPERACYJNY I-6

1. Podmiot:

Poprawa stanu infrastruktury technicznej i jakości usług komunalnych.

Wydział Architektury i Budownictwa w Urzędzie Miasta Nowego Sącza
Tabela I-6.1.1. Infrastruktura techniczna - decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego, podział ze względu na rodzaj inwestycji
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

I-6.1. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego – wybrane wskaźniki :

CEL OPERACYJNY I-6

CEL OPERACYJNY I-6.2
CEL OPERACYJNY I-6.3
CEL OPERACYJNY I-6.4

2,6,8,9,13,31,33,39,40,
42,43,48,41,61,64
4,7,10,11,12,14,15,16,17
,18,20,22,23,24,25,26,27
,28,29,34,36,37,41,44,
45,46,49,55,56,58
1,3,5,30,33,35,57,62,63,
65,66,67
59,60
-

CEL OPERACYJNY I-6.4

-

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

CEL OPERACYJNY I-6.1

Infrastruktura energetyczna – sieci gazowe

CEL OPERACYJNY I-6.2

Infrastruktura energetyczna – sieci elektryczne

CEL OPERACYJNY I-6.2

Infrastruktura
Infrastruktura
Infrastruktura
Infrastruktura
wzdłuż drogi
3. Wykres I-6.1.1. Udział poszczególnych typów
decyzji (w%) wg Tabeli I-6.1.1.

energetyczna – oświetlenie uliczne
teleinformatyczna
drogowa
drogowa regulacja potoku

NR WYDANEJ
DECYZJI
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1. wod-kan
2. sieć gazowa
3. sieć elektryczna
4. ośw. uliczne

4. Tabela I-6.1.2. Udział decyzji dotyczących
infrastruktury technicznej w decyzjach o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULI CP)
ogółem (w %) wydanych w 2014 roku

5. Wykres I-6.1.2. Udział decyzji dotyczących
infrastruktury technicznej w decyzjach o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULI CP)
ogółem (w %) wydanych w 2014 roku

Suma decyzji dotyczących infrastruktury
technicznej
Inne
Decyzje o ULI CP
Wnioski o wydanie ULI CP

59
9
68
77

1. infrastruktura techniczna
2.inne

Źródło: Wydział Architektury i Budownictwa w Urzędzie Miasta Nowego Sącza
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Tabela I-6.1.2. Infrastruktura techniczna - decyzje o pozwoleniu na budowę,
podział ze względu na rodzaj inwestycji
INFRASTRUKTURA
ILOŚĆ DECYZJI
CEL OPERACYJNY I-6
NR WYDANEJ DECYZJI
TECHNICZNA
W 2014
Infrastruktura wodno44,55,76,249,271,297,
12
CEL OPERACYJNY I-6.1
329,349,350,476,483, 606
kanalizacyjna

Tabela I-6.1.2. Infrastruktura techniczna - decyzjach
o pozwoleniu na budowę , podział ze względu na
rodzaj inwestycji

Infrastruktura
energetyczna – sieci
gazowe

Infrastruktura
energetyczna – sieci
elektryczne
Infrastruktura
energetyczna –
oświetlenie uliczne
Infrastruktura
teleinformatyczna
Infrastruktura drogowa

CEL OPERACYJNY I-6.2

1,3,17,21,22,53,65,102,140,
165,172,173,202,215,220,22
4,230,251,253, 267,287,
319,
322,342,352,354,358,378,38
1,383, 399,422,
423,424,425,432,438,441,45
0,454,467,470,497,514,526,
528,542,543,545,556,576,
612,655,694,696

55

CEL OPERACYJNY I-6.2

263,320,330,365,402,539,
621,670

8

CEL OPERACYJNY I-6.2

258

1

CEL OPERACYJNY I-6.3

-

-

CEL OPERACYJNY I-6.4

1

1
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1. wod kan
2. sieć gazowa

Wykres I-6.1.3. Udział poszczególnych typów decyzji o
pozwoleniu na budowę (w %) wg Tabeli I-6.1.2.

3.sieć elekktryczna
4.ośw. uliczne
5. infr. drogowa

Tabela I-6.1.3. Udział decyzji dotyczących
infrastruktury technicznej w decyzjach o pozwoleniu
na budowę ogółem (w %) wydanych w 2014 roku

Wykres I-6.1.4. Udział decyzji dotyczących
infrastruktury technicznej w decyzjach o pozwoleniu
na budowę ogółem (w %) wydanych w 2014 roku

Suma decyzji dotyczących infrastruktury technicznej
Inne
Decyzje o pozwoleniu na budowę
Wnioski o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

77
636
713
691

1. infrastruktura techniczna
2. inne

Źródło: Wydział Architektury i Budownictwa w Urzędzie Miasta Nowego Sącza
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Podmiot: Wydział Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Remont pomieszczeń świetlicy integracyjnej dla dzieci romskich i polskich przy ul. Jana Pawła w Nowym Sączu –
koszt realizacji zadania wyniósł 9.840,00 zł.
W 2014 roku Wydział Inwestycji i Remontów zawarł 101 umów na realizację zadań.
Ogółem zrealizowane zostały zadania o wartości ogólnej 3.955.336,33 zł

I-6.2. Realizacja zadań inwestycyjnych – wybrane wskaźniki

w tym:
- zadania inwestycyjne

- 2.759.430,25 zł

- remonty budynków komunalnych

-

424.532,09 zł

- remonty budynków oświatowych

-

734.192,44 zł

- remonty budynków pomocy społecznej - DPS

-

37.181,55 zł

OGÓŁEM

3.955.336,33 zł

Środki finansowe wydatkowane w 2014 r. pochodziły z Budżetu Miasta oraz innych źródeł.
- środki własne
2.988.019,81 zł
- środki zewnętrzne
967.316,52 zł
Środki zewnętrzne pochodziły z:
Źródło zewnętrzne:
SPPW
WOŚiGW
RAZEM

Wielkość środków (zł)
859.841,59 zł
107.474,93 zł
967.316,52 zł

Zewnętrzne źródła finansowania stanowiły 24,46% wydatkowanych środków na realizację zadań.

Źródło: Wydział Inwestycji i Remontów
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Infrastruktura wodnokanalizacyjna

CEL OPERACYJNY I-6.1

Rozwijanie systemu poboru i dostarczania wody, oraz odbioru i oczyszczania ścieków.

1. Podmiot:

Sądeckie Wodociągi Sp. z.o.o. w Nowym Sączu

2. Charakterystyka zaopatrzenia w wodę:

Wodociąg Publiczny w Nowym Sączu zasilany jest wodę z trzech kierunków magistralami Ø 350 i 400 mm z ujęcia
w Świniarsku, oraz Ø 600 mm z ujęcia w Starym Sączu. Usytuowane w północnej oraz południowo – wschodniej części miasta
zbiorniki zapasowo –wyrównawcze wody czystej „Roszkowice”, „Poręba” i „Zawada” o łącznej pojemności 8 200 m3, zapewnia
utrzymanie stabilnego ciśnienia wody w rejonie jego zasięgu oraz pozwala na retencję wody pitnej.

3. Liczba zaopatrywanych odbiorców ogółem:

75 000

4. Liczba zaopatrywanych gospodarstw domowych:

7 536

5. Liczba odbiorców przyłączonych do sieci ogółem:

75 000

6. Liczba gospodarstw domowych przyłączonych do sieci:

7 536

7. Maksymalny czas przyłączenia do sieci:

1 dzień (wykonanie przyłącza)

8. Łączna ilość dostarczonej wody:

2 974,1 tyś m3 (Miasto Nowy Sącz)

9. Łączna ilość odebranych ścieków:

3 147,3 tyś m3 (Miasto Nowy Sącz)
Inwestycje wykonywane systemem własnym i zleconym: 5 4 4 2 5 6 8 , 0 0 zł netto, w tym:

10. Inwestycje – lokalizacje, zakres robót, wartość
ogółem, liczba odbiorców

1.
2.
3.
4.

Wymiana sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym wymiana sieci w ul. Paderewskiego oraz w ul. Źródlanej,
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Radzieckiej,
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Orkana i Pułaskiego,
Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Dąbrówki,
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5. Budowa sieci wodociągowej w ul. Popradzkiej i Gospodarskiej (II etap),
6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bohaterów Orła Białego,
7. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Nawojowej,
8. Przeniesienie stacji zlewnej w Biegonicach,
9. Zakup maszyn i urządzeń oraz aparatury niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Oczyszczalni ścieków w Nowym Sączu,
Stacji Uzdatniania Wody w Starym Sączu i Świniarsku oraz eksploatacji sieci wodociągowo – kanalizacyjnej,
Modernizacja starych studni na ujęciu wody w Starym Sączu,
10. Dokumentacje projektowe konieczne do realizowania przyszłych zadań inwestycyjnych, w tym: Biegonice, Dąbrówka,
ul. Gwiaździsta, os. Helena, Żeleźnikowa Wielka i Nawojowa,
11. Modernizacja wentylacji i klimatyzacji w budynku socjalno – biurowym Spółki,
12. Rozbudowa systemu sterowania, monitoringu i zarządzania sieci wodociągowo – kanalizacyjnej,
13. Rozbudowa systemu komputerowego.
Remonty wykonywane systemem własnym i zleconym: 2 6 9 3 9 3 0 , 0 0 zł netto, w tym:

11. Remonty wykonywane systemem własnym i zleconym
– lokalizacje, zakres robót, wartość ogółem, liczba
odbiorców:

1. Usuwanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz remonty sieci wod-kan (usuwanie złamań wodociągu, wymiana zasuw
i hydrantów, doszczelnianie złączy kielichowych, remont i wymiana przyłączy wodociągowych, wymiana włazów żeliwnych
i przykanalików, gospodarka wodomierzowa),
2. Remonty budynków, obiektów i urządzeń,
3. Remont samochodów i sprzętu specjalistycznego,
4. Naprawa nawierzchni jezdni i chodników po wykonaniu prac awaryjno-remontowych,
5. Remonty obiektów znajdujących się na terenie bazy Spółki.
Projekt nr 1 pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami
gmin sąsiednich” obejmuje obszar czterech Gmin: Nowego Sącza, Starego Sącza, Kamionki Wielkiej i Nawojowej.
W ramach projektu realizowane są zadania:
Ø Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody w Starym Sączu – unowocześnienie technologii poboru i uzdatniania wody
z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technologicznych
Ø Modernizacja 2 km sieci wodociągowej w Nowym Sączu
Ø Modernizacja 8 km sieci kanalizacyjnej w Nowym Sączu
Ø Budowa około 70 km sieci wodociągowych (wraz z budową 2 pompowni, 3 hydroforni oraz 2 zbiorników wyrównawczych)
Ø Budowa około 174 km kanalizacji sanitarnej (wraz z budową 47 pompowni)
Ø Wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków Biegonice w Nowym Sączu oraz budowa na jej terenie punktu zlewnego

12. Realizacja projektu nr 1
pn. „Modernizacja
i rozbudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej
Miasta Nowego Sącza z przyległym terenami gmin
sąsiednich” oraz projektu nr 2 pn. „Rozbudowa
wodociągów
i
kanalizacji
w
Gminie
Nowy
Sącz
i Stary Sącz” (kluczowe wskaźniki i wartości, stopień
Projekt przewiduje, że sieć kanalizacyjna zostanie doprowadzona do około 18 900 mieszkańców, w tym:
zaawansowania realizacji projektu) UWAGA:
STAN
Ø 8 600 mieszkańców Nowego Sącza
PRZEDSIĘWZIĘCIA na dzień 31.12.2014 r.
Ø 4 000 mieszkańców gminy Stary Sącz
Ø 3 500 mieszkańców gminy Kamionka Wielka
Ø 2 800 mieszkańców gminy Nawojowa
oraz sieć wodociągowa zostanie doprowadzona do około 8 000 mieszkańców, w tym:
Ø 5 800 mieszkańców Nowego Sącza
Ø 2200 mieszkańców gminy Nawojowa
Informacja dotycząca robót budowlanych wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. :
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Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Kontrakt 1 pn. „Budowa sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej etap I” – przetarg został rozstrzygnięty w czerwcu
2010 r. W ramach przetargu na Kontrakt 1 możliwe było składanie ofert częściowych (4 części). Umowa z Wykonawcą
części I, II i IV firmą Mostostal S.A. została podpisana w dniu 15 lipca 2010 r. Umowa z Wykonawcą części III firmą
ABM Solid S.A. została podpisana w dniu 9 lipca 2010 r.
Postęp rzeczowo - finansowy (%) na 31.12.2014 r.:
Część I - zadanie zakończone i rozliczone.
Cześć II - zadanie zakończone i rozliczone.
Cześć III - zadanie zakończone i rozliczone.
Cześć IV - zadanie zakończone i rozliczone.
Kontrakt 2A pn. „Budowa sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej etap II – Część A” – przetarg został rozstrzygnięty
w styczniu 2011 r. W ramach przetargu na Kontrakt 2A możliwe było składanie ofert częściowych (4 części).
Umowa z Wykonawcą wszystkich czterech części firmą F.R.B. INTER-BUD Sp. z o.o. S.K.A, została podpisana w dniu
23 marca 2011 r.
Postęp rzeczowo - finansowy (%) na 31.12.2014 r.:
Część I - 90,10%
Cześć II - 95,74%
Cześć III - 77,96%
Cześć IV - 98,61%
Kontrakt 2B pn. „Budowa sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej etap II – Część B” – przetarg został rozstrzygnięty
w lutym 2013 r. W ramach przetargu na Kontrakt 2B możliwe było składanie ofert częściowych (5 części).
Umowa z Wykonawcą części I, II i III firmą Krzysztof Machnik Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "MACHNIK",
została podpisana w dniu 7 maja 2013 r. Umowa z Wykonawcą części IV i V firmą FEWATERM Sp. z o.o. S.K, została
podpisana w dniu 30 kwietnia 2013 r.
Postęp rzeczowo - finansowy (%) na 31.12.2014 r.:
Część I - 59,71%
Cześć II - 100,00%
Cześć III - 85,05%
Cześć IV - 52,35%
Cześć V - 31,93%
Kontrakt 3 pn. „Modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej” – przetarg został rozstrzygnięty w październiku
2010 r. W ramach przetargu na Kontrakt 3 możliwe było składanie ofert częściowych (2 części) osobne umowy zostały
podpisane na każdą część. Umowa z Wykonawcą części I firmą WOD-KAN Sp. z o.o. została podpisana w dniu
2 grudnia 2010 r. Umowa z Wykonawcą części II firmą INFRA S.A. została podpisana w dniu 2 grudnia 2010 r.
Część I - zadanie zakończone i rozliczone.
Cześć II - zadanie zakończone i rozliczone.
Kontrakt 4 pn. „Modernizacja i rozbudowa SUW miasto Stary Sącz” – przetarg został rozstrzygnięty w listopadzie 2010 r.
Umowa z Wykonawcą firma INSTAL KRAKÓW S.A. została podpisana w dniu 5 stycznia 2011 r. - zadanie zakończone
i rozliczone.
Kontrakt 5 pn. „Likwidacja oczyszczalni ścieków Biegonice” – zadanie zakończone i rozliczone.

Całkowita wartość Projektu wynosi 337 923 698,00 PLN, w tym podatek VAT w wysokości 62 499 484,00 PLN
Źródła finansowania:
1. dofinansowanie z Fundusz Spójności wynosi 171 330 186,00 PLN
2. kredyt inwestycyjny na pokrycie wkładu własnego wynosi 101 000 000,00 PLN
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3.

środki własne 3 424 214,00 PLN

Projekt nr 2 pn. „Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w gminie Nowy Sącz i Stary Sącz” obejmuje obszar dwóch Gmin:
Nowego Sącza i Starego Sącza.
W ramach projektu realizowane są zadania:
Ø Budowa około 34 km sieci wodociągowych (wraz z budową pompowni, oraz zbiorników wyrównawczych)
Ø Budowa około 33 km kanalizacji sanitarnej (wraz z budową pompowni)
Projekt przewiduje, że sieć kanalizacyjna zostanie doprowadzona do około 3 770 mieszkańców, w tym:
Ø 2 320 mieszkańców Nowego Sącza
Ø 1 450 mieszkańców Starego Sącz
oraz sieć wodociągowa zostanie doprowadzona do około 3 410 mieszkańców, w tym:
Ø 1 960 mieszkańców Nowego Sącza
Ø 1 450 mieszkańców Starego Sącza
Informacja dotycząca robót budowlanych wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. :
Ø

Ø

Kontrakt 1 pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Przysietnica z odcinkiem
do Barcic Gmina Stary Sącz” – przetarg został rozstrzygnięty w lipcu 2014 r. Umowa z Wykonawcą firmą PPUH „WOLIMEX”
Eugeniusz Wojak, została podpisana w dniu 16 września 2014 r.
Postęp rzeczowo - finansowy (%) na 31.12.2014 r. - 6,95%
Kontrakt 2 pn. „Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Helena Gmina
Nowy Sącz” – przetarg został rozstrzygnięty we wrześniu 2014 r. Umowa z Wykonawcą firmą Krzysztof Machnik
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "MACHNIK", została podpisana w dniu 23 października 2014 r.
Postęp rzeczowo - finansowy (%) na 31.12.2014 r. - 0,00%

Całkowita wartość Projektu wynosi 78 114 981,33 PLN, w tym podatek VAT w wysokości 14 463 257,20 PLN
Źródła finansowania:
1. dofinansowanie z Fundusz Spójności wynosi 41 342 513,68 PLN
2. obligacje przychodowe na pokrycie wkładu własnego wynosi 21 967 652,45 PLN
3. środki własne 341 558,00 PLN

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

Jakość dostarczanej wody spełnia wszystkie obowiązujące w tym zakresie normy. Spółka posiada Certyfikat ISO/IEC 17025:2005
przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji dla Laboratorium Badawczego w zakresie: „Badania właściwości mikrobiologicznych
wody i fizykochemicznych wody i ścieków. Przyznany certyfikat jest wyrazem potwierdzenia kompetencji technicznych oraz
funkcjonowania organizacji i systemu zarządzania w sposób zgodny z wymogami norm i standardów ogólnoświatowych, co
gwarantuje bezstronność, niezależność i zapewnia wysoka jakość świadczonych usług w zakresie badań.

Źródło: Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. w Nowym Sączu
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Infrastruktura
energetyczna

CEL OPERACYJNY I-6.2

1. Podmiot:

Tworzenie warunków do rozwijania systemów zaopatrzenia w energię cieplną, gazową i elektryczną na
terenie całego Miasta.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

2. Wielkość mocy cieplnej zamówionej przez odbiorców:

68,257 MW

3. Roczna produkcja energii cieplnej:

4. Ilość kotłowni:

441 304,99 GJ

17 (+ 5 dodatkowych wchodzących w skład zespołu kotł. Millennium oraz kotł. Sikorskiego )

5. Łączna moc zainstalowanych kotłów:

94,407 MW

6. Roczne zużycie miału węglowego:

21 143,59 Mg

732 664 m3

7. Roczne zużycie gazu:

8. Moc i udział kotłowni Millenium w ogólnej wielkości
produkcji ciepła:

Moc – 71,7 MW ,

9. Moc i udział kotłowni Sikorskiego w ogólnej wielkości
produkcji ciepła:

Moc

– 14,4 MW ,

Produkcja – 343 786,00 GJ - 77,9 %

Produkcja – 66 623,98 GJ - 15,1 %
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10. Moc i udział kotłowni Stary Sącz w ogólnej wielkości
produkcji ciepła:

Moc

–

2,2 MW ,

Produkcja – 8 221,00 GJ -

2,8 %

11. Moc i udział kotłowni gazowej – osiedlowej Wólki:

Moc

–

2,7 MW ,

Produkcja – 12 232,28 GJ -

1,8 %

12. Moc i udział pozostałych kotłowni:

Moc

–

3,5 MW ,

Produkcja – 10 441,73 GJ - 2,4 %

Węglowy S.A. Uzasadnienie - dobra jakość dostarczanego opału pewność dostaw, a co za tym idzie możliwa prawidłowa gospodarka zapasami
13. Źródło zaopatrzenia w miał węglowy i uzasadnienie:
opału oraz konkurencyjne ceny

14. Całkowita długość sieci cieplnej:

48,69 km

15.Udział wykonania sieci sposobem tradycyjnym:

19,62 km - 40,3 %

16. Udział wykonania sieci z rur preizolowanych:

29,07 km - 59,7 %

17. Ważniejsze zadania inwestycyjne:

Najważniejsze zadania inwestycyjne wykonane w 2014 r. to:
a) Modernizacja zespołu kotłowni MI i MII, na którą składa się:
- Zamontowano obijaki pyłu na kotłach nr 2,3,4.Zrobiono zsypy pod ekonomizerami.
- Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie instalacji odpylania spalin z pyłów z dostosowaniem do nowych standardów emisyjnych dla MII w procedurze
"zaprojektuj i wybuduj". Wykonano projekt budowlany dla instalacji odpylania spalin.
- Ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej budowlano- wykonawczej przebudowy sieci kanałowej 4-ro przewodowej na sieć
preizolowaną 2-przewodową wraz z przyłączem do istniejących budynków. – oś. Westerplatte
- Opracowano dokumentację projektową budowlano- wykonawczej przebudowy sieci kanałowej 4-ro przewodowej na sieć preizolowaną 2-przewodową wraz
z przyłączem do istniejących budynków. Wymieniono sieć kanałową czteroprzewodową na sieć z rur preizolowanych Dn100÷Dn25, L~4903mb. Zakupiono i
zamontowano 6 węzłów cieplnych dla budynków wielorodzinnych i 11 węzłów dla budynków jednorodzinnych. – oś. WP.
- Uzyskano pozwolenie na budowę.Wykonano nową sieć rozdzielczą zgodnie z projektem. Zakupiono węzeł cieplny do bud. Sienkiewicza 44. Zlikwidowano
kotłownię gazową w bud. Sienkiewicza 55
- Dla budynku mieszkalnego przy ul. Długosz 71 zakupiono i zamontowano węzeł cieplny dla celów co i ccw o mocy 90/50kW
b) Modernizacja kotłowni Sikorskiego:
- Wykonano w procedurze zaprojektuj i wybuduj układ oczyszczania spalin z pyłów z dostosowaniem do nowych standardów emisyjnych. Wykonano
pomiary.
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- Zakupiono i zamontowano agregat zasilania awaryjnego GPW 85IZ wraz z podłączeniem do rozdzielni n/n. Rozruch i sprawdzenie zasilania awaryjnego w
różnych konfiguracjach.
c) Modernizacja kotłowni w Starym Sączu
- W trakcie opracowania aktualizacja dokumentacji projektowej kotłowni gazowej w Starym Sączu.
d) Modernizacja sieci ciepłowniczej na oś Wólki:
- Wykonano dokumentację projektową na wymianę sieci czteroprzewodowej. Wymieniono sieć kanałową na sieć z rur preizolowanych o długości
177 mb i średnicy CO- Dz50; cwu -Calpex DUO 50+32/126
e) Ponadto:
- Kontynuacja zadania budowy garaży dla sprzętu ciężkiego - Zamontowano bramy wjazdowe, stolarkę i wentylatory dachowe. Wyprofilowano wjazdy i
wykonano odwodnienie obiektu. Wykonano instalację oświetleniową i alarmową. Dokonano odbioru technicznego.
- Wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę. Dokonano podziału działek pod zamianę.Dokonano podziału działek pod zamianę. Zakupiono działkę
nr 32/23 Zakupiono udział we wspólnej drodze na działce nr 32/24 Wykonano drogę dojazdową do wymiennikowni Lwowska
- Zakup samochodów, sprzętu, komputerów i urządzeń.
18. Nakłady inwestycyjne ogółem:

2.009,72 tyś. zł
Do najważniejszych zadania remontowych wykonanych w roku 2014 zaliczyć należy:
Zespół kotłowni Millennium
- remont kotłów WR 10 i WR 5 : remont i regeneracja ścian obmurzy kotłów, ścian grodziowych, lejów spustowych żużla, sklepień zapłonowych, wykonanie
nowych wylewek płyt warstwownicowych, wykonanie wykładziny bazaltowej lejów podrusztowych, wykonanie uszczelnień na przejściach rur części ciśnieniowej
kotłów
- remont urządzeń i instalacji technologicznej kotłowni w skład którego wchodzi: remont instalacji odgazowania, remont zbiornika wody odgazowanej, remont
armatury regulacyjnej i zabezpieczającej, remont pomp obiegowych sieciowych, kotłowych i ekonomizera, remont izolacji termicznej, wymiana zaworów
sieciowych w kierunku SM „Siła”.
- remont instalacji nawęglania i odżużlania: remont koryt odżużlaczy, wózków zrzutowych opału, zgarniaczy taśmociągowych, zespołów centrujących oraz
zespołów napędowych.
- remont instalacji odpylania spalin: remont kanałów spalin i urządzeń odpylających, remont wentylatorów wyciągowych.
- remont instalacji technologicznej sieci ciepłowniczej wraz z wymiennikowniami grupowymi i indywidualnymi : remont pomp i armatury,
- remonty budowlane budynku kotłowni, wymiennikowni, węzłów i komór ciepłowniczych na sieciach : remont kapitalny dachu nad kotłownią Millennium II,
remont pomieszczeń sanitarnych, warsztatowych, hali kotłów i pompowni, remont placów i dróg na terenie kotłowni i wymiennikowni oraz wiat magazynowych
i samochodowych.
b) Kotłownia Sikorskiego
- remont rusztów i odżużlaczy kotłów WR 2,5 , remont instalacji odprowadzenia spalin, remont armatury przykotłowej. Remont sieci ciepłowniczej wraz z węzłami
i wymiennikowniami . Prace remontowe budynku kotłowni i pomieszczenia agregatu.
c) Pozostałe kotłownie
- Oprócz wyżej wymienionych ważniejszych zadań remontowych, przeprowadzone zostały prace konserwacyjno – przeglądowe na wszystkich kotłowniach,
sieciach ciepłowniczych oraz wymiennikowniach grupowych i indywidualnych oraz na węzłach cieplnych zapewniające ich utrzymanie w pełnej sprawności
technicznej.
a)

19. Ważniejsze zadania remontowe:

20: Nakłady remontowe ogółem:

2.675,43 tyś. zł

Źródło: MPEC sp. z o.o. w Nowym Sączu
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I-6.2.2. Energetyka gazowa – Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Odział Zakład Gazowniczy w Jaśle

1. Podmiot:

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład w Jaśle

2. Dystrybucja - liczba układów pomiarowych:

3. Zrealizowane inwestycje (opis) w 2014 r.:

25960 szt. (ilość gazomierzy)

·
·
·
·
·

4. Planowane inwestycje strategiczne (opis):

Bieżące przyłączanie odbiorców indywidualnych i prowadzących działalność gospodarczą na terenie Nowego Sącza
Przekroczenie rzeki Dunajec (przewiert sterowany) w obrębie ul. Dunajcowej.
Przekroczenie rzeki Dunajec (przewiert sterowany) w celu zasilenia gmin Chełmiec i Podegrodzie
W trakcie opracowania projekt gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200/150 relacji Piątkowa - Biegonice – w celu poprawy
warunków zasilania m. Nowy Sącz oraz możliwości gazyfikacji osiedla Zawada i południowych obszarów

·
5. Maksymalny czas przyłączenia:

Przebudowa gazociągu stalowego DN65 na gazociąg polietylenowy dn225 ul Grunwaldzkiej długość około 150 m .

·

niezgazyfikowanych m. Nowy Sącz
Projekt przebudowy gazociągów osiedle Barskie około 9200m.

Standardowym terminem przyłączenia odbiorcy indywidualnego jest okres do 6 miesięcy od podpisania przez klienta
umowy przyłączeniowej.

W 2014r wykonano:
6. Łączna długość wykonanych sieci:

·
·

7. Liczba odbiorców przyłączonych do sieci:

8569 m nowej sieci rozdzielczej.
3171 m nowych przyłączy gazowych

10 151szt. (punkty wyjścia z systemu)

-

-

Źródło: Polskaa Spółka Gazownicza sp. z o.o. Tarnowie Oddział Zakład w Jaśle

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

64

Dokument Systemu Zarządzania Jakością

Nr:

I-G3-1

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

Mapa I-6.2. Energetyka gazowa

Źródło: Polska Spółka Gazownicza sp. z o.o. Tarnowie Oddział Zakład w Jaśle
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I-6.2.3. Elektroenergetyka

1. Podmiot:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie, Rejon Dystrybucji NOWY SĄCZ

2. Łączna ilość dostarczonej energii elektrycznej:

312,0

3. Łączna wartość inwestycji sieciowych:

3,820 mln PLN

4. Ilość wykonanych stacji transformatorowych:

3 szt.

5. Łączna długość wykonanych linii kablowych SN:

3,3 km

6. Łączna długość wykonanych linii kablowych nn:

8,5 km

7. Liczba odbiorców przyłączonych do sieci:

692

8. Łączna moc przyłączeniowa:

9. Dane dotyczące sieci dystrybucyjnej:

7,7 MW

Tabela I-6.2.3. Dane dotyczące sieci dystrybucyjnej na terenie Miasta Nowego Sącza
Stacje transformatorowe SN/nn
229 szt.
Linie SN
353,2 km
Linie nn
1109,7 km
Odbiorcy energii elektrycznej na terenie Nowego Sącza - komunalni i komercyjni 33556
Łączna moc przyłączeniowa u odbiorców na terenie Nowego Sącza
377,7 MW

Źródło: TAURON – DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Krakowie, Rejon Dystrybucji NOWY SĄCZ
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Infrastruktura drogowa

CEL OPERACYJNY I-6.4

Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta i połączeń międzyosiedlowych.

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Podmiot:

Tabela I-6.4.1. Zadania zrealizowane w 2014 r.
Zadanie
Ulica klasy GP łącząca DK75
(skrzyżowanie ul. Tarnowskiej
i Witosa) z ul. Marcinkowicką
(droga powiatowa nr 25219)
w granicach Nowego Sącza –
przełożenie DK 28 Zator –
Przemyśl. (Obwodnica
Północna po terenie miasta
Nowego Sącza)

Przebudowa ulicy
Paderewskiego w Nowym
Sączu

Wartość zamówienia
(w tys. PLN.)/m2
98 499/1 szt.

2 469/10624 m2

Zakres robót
Rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane, nadzór inwestorski i materiały promocyjne. W roku 2014 wykonano kanalizację
deszczową z: rur żelbetowych f 1000 mm dł. 111,8 m, rur betonowych f 800 mm dł. 211,56 m, f 600 mm dł. 25,41 m , f 500 mm
dł. 386,28 m, f 400 mm dł. 557,22 m , f 300 mm dł. 15,64 m oraz 387,03 m przykanalików z rur betonowych f 200 mm. Zamontowano 5 szt. seperatorów. Przebudowano sieć gazową, elektryczną i teletechniczną. Wykonano 74390 m3 nasypów. Trwają roboty
montażowe na mostach:
przeprawa przez Dunajec – wykonano pale wielkośrednicowe, zabetonowano korpus przyczółków oraz filarów podpór, zabetonowano ustrój nośny 236 m metodą na rusztowaniach stacjonarnych i 311 m metodą nasuwania;
przy ul. Marcinkowickiej w dwóch mostach wykonano pale wielkośrednicowe pod przyczółki , przyczółki i zabetonowano ustrój płytowy;
Przy moście ul. Tarnowskiej wykonano pale wielkośrednicowe, korpusy przyczółków, ułożono 106 prefabrykowanych belek typu T
oraz zabetonowano płytę mostową. Zapłacono za nadzór inwestorski za roboty zafakturowane oraz za materiały promocyjne.
Termin zakończenia inwestycji i oddania do użytku 30.07.2015 r.
Przełożono kabel SN kolidujący z przebudową ulicy: odkopano kable i ułożono kable jednożyłowe o masie do 5,5 kg/m z przykryciem
cegłami pełnymi o wymiarach 25x12x6,5 długości 25 m , nasypano warstwy piasku gr. 10 cm na kable na długości 50,0 m, ułożono rury ochronne f 110 mm długości 5,0 m.
Sfrezowano nawierzchnię bitumiczną gr. 10 cm na powierzchni 5 148,06 m2 i gr. 13 cm na powierzchni 5 375,94 m2 , rozebrano
podbudowę z kruszywa kamiennego gr. 22 cm na powierzchni 10 362,0 m2 , chodnika z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce
piaskowej na powierzchni 1407,0 m2 , z asfaltu lanego gr. 4 cm na powierzchni 1820,0 m2, z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce
piaskowej na powierzchni 1505,1 m2, 2473 m krawężnika betonowego15x30 na podsypce cementowo-piaskowej, 710,5 m obrzeża
betonowego 8x30 na podsypce piaskowej, 148,38 m3 ławy betonowej z wywiezieniem gruzu na odległość 5 km.
Wykonano stabilizację podłoża cementem gr. 30 cm podbudowę z kruszywa łamanego gr. 20 cm, warstwę wiążącą nawierzchni z
mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 7 cm, warstwę ścieralną nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 5 cm na
powierzchni 10624,0 m2 , wykonano 2 szt. studzienek ściekowych z kręgów betonowych f 500 mm z osadnikiem bez syfonu z 22 m
przyłączem z rur PVC f 200 mm, wyregulowano 76 szt. studzienek rewizyjnych, 2 szt. studzienek ściekowych, 32 szt. studzienek
ściekowych wraz z wymianą wpustów. Ułożono 4270,3 m2 chodnika z kostki brukowej gr. 6cm i 1075,3 m2 z kostki brukowej gr. 8
cm na podbudowie z tłucznia gr. 10 cm, 2473 m krawężnika betonowego 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej i ławie
betonowej, 710,5 m obrzeża betonowego 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej. Zamontowano 1 szt. masztu
sygnalizacyjnego, 2 szt. konsoli sygnalizatorów ulicznych, oraz ułożono 106 m kabla. Wyregulowano 33 szt. studzienek
teletechnicznych, 17 szt. zaworów wodociągowych i gazowych, 10 szt. studzienek rewizyjnych oraz przebudowano 32 m kolektora
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Rozbudowa ulicy Nadbrzeżnej
w Nowym Sączu

2 511/6089 m2

Przełożenie kabli
teletechnicznych w ulicy
Biegonickiej w Nowym Sączu

61/189 m

Budowa połączenia ulicy
Nawojowskiej z ulicą
Kusocińskiego w rejonie STBS
– I etap

1 143/1943,1 m2

Budowa drogi oraz chodników
połączenia ulicy Browarnej z
ulicą Rokitniańczyków w
Nowym Sączu

90/518,7 m2

deszczowego z rur betonowych f 600 mm.
190 468 zł przeniesiono na wydatki niewygasające Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza nr V/35/2014 z dnia 30.12.2014 r. Za
pozostałą kwotę 2 511 127,- zł wykonano 22 m kanału opadowego z rur PCV f 500 mm, 282 m przykanalików z rur PCV f 200 mm
i 4 szt. studzienek ściekowych. Ułożono 6089 m2 warstwy wiążącej i 3089 m2 warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki
mineralno-bitumicznej, 7154 m2 podbudowy bitumicznej gr. 7 cm, z kruszywa łamanego gr. 20 cm i stabilizacji podłoża, 1165 m2
nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie betonowej gr. 20 cm i kruszywa naturalnego gr. 30 cm na zatoce
autobusowej i parkingach, 3729 m2 nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm i 763,8 m2 z kostki brukowej gr. 6 cm na podbudowie z
kruszywa łamanego gr. 20 cm na ścieżce rowerowej i chodnikach, 1249 m krawężnika betonowego 15x30 na podsypce cementowopiaskowej i ławie betonowej, 1740 m obrzeża betonowego 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej, 2023 m
ścieku ulicznego na ławie betonowej oraz przełożono 994 m krawężnika 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej i ławie
betonowej, 650 m obrzeża betonowego 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej. Wykonano oznakowanie
poziome linie ciągłe, segregacyjne i inne na pow. 428,5 m2 , zamontowano 82 szt. znaków drogowych na słupkach, wykonano 319
m ogrodzeń, wyregulowano 22 szt. studni rewizyjnych, 13 szt. zaworów wodociągowych i gazowych, 13 szt. studni teletechnicznych.
Ułożono 121 m kabli jednożyłowych sieci SN, 222 m rur ochronnych z rur PCV f 160 mm, 84 m kabli sieci NN, 170 m rur
ochronnych z rur PCV f 110 mm, zawieszono 650 m kabla teletechnicznego.
Wykonano 107,5 m kanalizację kablową z rur PCV dwuotworowych, 2 szt. studni kablowych rozdzielczych SK-2, wciągnięto kabel
w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej XzTKMXpw50`4`0,5 dł. 119,0 m i 2x119,0m XzTKMXpw25`4`0,5 ,
zamontowano 4 szt. złącze zalewanych w kanalizacji na kablach o powłokach termoplastycznych, złącze przelotowe, kabel 50 par i 2
szt. kabel 100 par oraz wykonano pomiary końcowe. Energetyka - ułożono 70,0 m kabla na warstwie piasku, zamontowano 2 szt.
mufy ZMR4, zdemontowano i zamontowano 2 szt. słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanej , 2 szt. wysięgników rurowych
do 15 kg na słupie, 2 szt. opraw oświetlenia na wysięgniku. Zapłacono za nadzór inwestorski nad robotami.
Roboty wykonano i odebrano w 2013 r , natomiast zapłata nastąpiła w 2014 r.
Wykonano 282 m/ 1943,1 m2 odcinek ulicy łączącej ulicę Kusocińskiego z wjazdem na osiedle TBS o nawierzchni z betonu
asfaltowego gr. 4 cm w-wa wiążąca, 8 cm w-wa ścieralna na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm i kruszywa
stabilizowanego spoiwem gr. 40 cm, 516,59 m2 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm i kruszywa stabilizowanego spoiwem gr. 40 cm,
zatokę autobusową - 107,10 m2 - o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i
podbudowie z betonu gr. 20 cm i kruszywa stabilizowanego spoiwem gr. 35 cm, 294,2 m2 zjazdów o nawierzchni z betonu
asfaltowego gr. 4 cm w-wa wiążąca, 6 cm w-wa ścieralna na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm i kruszywa
stabilizowanego spoiwem gr. 35 cm, 1379,78 m2 chodników o nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3
cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm i kruszywa naturalnego gr. 10 cm. Ułożono 629,3 m krawężnika betonowego
wibroprasowanego 15x30 na ławie betonowej z oporem 22,23 m 3 , 789,1 m obrzeża betonowego 8x25 na ławie betonowej 37,88 m 3
, 122,5 m ścieku przykrawężnikowego 2-rzędowego i 195,5 m 4-rzędowego z kostki brukowej gr. 6cm. Zamontowano 14 szt znaków
drogowych ostrzegawczych i informacyjnych na 12 szt. słupkach oraz wymalowano 109,0 m2 linii segregacyjnych i przejść dla
pieszych . Wykonano 665,0 m2 zieleńców. Wykonano 181 m kanału opadowego z rur PCV f 300 mm na podsypce piaskowej gr. 20
cm i obsypano piaskiem na wysokość 30 cm ponad wierzch rury, 79 m przykanalików z rur PCV f 150 mm, 7 szt. studni
rewizyjnych z kręgów żelbetowych f 1000 mm, 10 szt. studzienek ściekowych f 500 mm z osadnikiem bez syfonu.
Wykonano roboty ziemne w ilości 524 m3, jezdnię na dł. 96,8 m na pow. 518,7 m2 o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 30 cm i kruszywa łamanego gr. 15 cm, nawierzchnię z
asfaltu lanego gr. 6 cm na pow. 48,4 m2, 5 szt. studzienek rewizyjnych. 46,2 m2 chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce
piaskowej i kruszywa łamanego gr.15 cm. Ułożono 146,6 m krawężnika betonowego 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej i
ławie betonowej, 18,4 m obrzeża betonowego 30x8 na podsypce piaskowej i ławie betonowej, 21,1 m2 ścieku z kostki brukowej gr. 6
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Budowa kanału opadowego w
ulicy Mizgałów w Nowym
Sączu

144/300,6 m

Przebudowa chodnika ulicy
I Brygady na odcinku od ulicy
Freislera do ronda Al.
Piłsudskiego w Nowym Sączu

61/635 m2

Przebudowa chodnika ul.
Kazimierza Wielkiego na
odcinku od ulicy
Franciszkańskiej do Rynku w
Nowym Sączu

67/820 m2

Przebudowa chodnika ulicy
Browarnej od ulicy
Rokitniańczyków przy bloku
nr 32 w Nowym Sączu
Przebudowa chodnika ulicy
Szwedzkiej od ulicy
Dunajewskiego do ulicy
Pijarskiej w Nowym Sączu
Przebudowa chodnika ulicy
B.A. Konstanty - kontynuacja
do ulicy Ogrodowej w Nowym
Sączu
Przebudowa chodnika ulicy
Zdrojowej od ulicy
Głowackiego do ulicy Na
Rurach w Nowym Sączu

30/204,2 m2

20/89 m2

65/560 m2

73/598,3 m2

cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej.
Wykonano roboty ziemne w ilości 1066,1 m3, umocniono wykopy wypraskami pełnymi i ażurowymi o łącznej powierzchni 1953,3
m2, ułożono 274,5 m kanału z rur PP f 500 mm, 6,5 m kanału z rur PP f 400 mm, 19,6 m kanały z rur PP f 300 mm na podłożu z
materiałów sypkich gr. 15 cm w ilości 413, 0 m2, obsypano rurociągu kruszywem gr. 30 cm ponad powierzchnię rury w ilości 269,6 m3
wykonano 11 szt. studni rewizyjnych z kręgów betonowych f 1000 mm, 18,8 m przykanalików z rur PP f 200 mm na podłożu z
materiałów sypkich gr. 15 cm w ilości 18,8 m2, obsypano rurociągu kruszywem gr. 30 cm ponad powierzchnię rury w ilości 6,44 m3,
wykonano 5 szt. studni ściekowych kręgów betonowych f 500 mm, wykonano typowy betonowy wylot 0,65 m3, zabezpieczony
zamkniętą stalową klapą zwrotną, ubezpieczono skarpy i dno potoku ażurową kratą melioracyjną 123x82x240 na podsypce z pospółki
gr. 5 cm w ilości 16,0 m2, zadarniono skarpy pasami darniny w ilości 16,0 m2 oraz wyplantowano skarpy w ilości 16,0 m2. Wykonano
dolną warstwę podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 20 cm w ilości 140,0 m2 oraz górną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego
w ilości 140,0 m2 , stabilizację podłoża spoiwem hydraulicznym gr. 30 cm w ilości 52,0 m2 , górną warstwę podbudowy z kruszywa
łamanego gr. 15 cm w ilości 52,0 m2 , pobocze z kruszywa łamanego gr. 8 cm w ilości 20,0 m2, ułożono nawierzchnię z mieszanek
mineralno-bitumicznych warstwę wiążącą gr. 6 cm i warstwę ścieralną gr. 4 cm w ilości 140,0 m2.
Wykonano roboty ziemne w ilości 127 m3, wycięto 2 szt. drzew śr. 16-25 cm, 635,0 m2 chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm na
podsypce piaskowej, podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 20 cm, przełożono 79,2 m2 chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm na
podsypce piaskowej i kruszywa naturalnego gr.20 cm, 33,4 m obrzeża betonowego 20x6 na podsypce piaskowej i ławie betonowej.
Ułożono 20,0 m krawężnika betonowego 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej, 634,0 m obrzeża betonowego
30x8 na podsypce piaskowej i ławie betonowej, 995,1 m2 zieleńców. Wyregulowano 2 szt. studzienek telekomunikacyjnych,
zamontowano 2 szt. do znaków na przejściu dla pieszych.
Rozebrano 820,0 m2 chodnika, 145,0 m krawężnika betonowego 15x30, 85,0 m obrzeży 8x30, wyrównano 41,0 m3 istniejącą
podbudowę tłuczniem kamiennym. Wykonano 820,0 m2 chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej. Ułożono 145,0
m krawężnika betonowego 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej, 85,0 m palisady na podsypce cementowopiaskowej i ławie betonowej, remont cząstkowy 50,0 m2 kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej, 100 m2
zieleńców. Wyregulowano 3 szt. studzienek rewizyjnych, 3 szt. zaworów wodociągowych i gazowych, 4 szt. studzienek
telekomunikacyjnych.
Rozebrano 204,2 m2 chodnika, 101,0 m krawężnika betonowego 15x30, 89,9 m obrzeży 8x30. Wykonano 204,2 m2 chodnika z
kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej. Ułożono 101,0 m krawężnika betonowego 15x25 na podsypce piaskowej i ławie
betonowej, 89,9 m obrzeża 20x6 na podsypce piaskowej i ławie betonowej.
Rozebrano 89,0 m2 chodnika, 55,0 m krawężnika betonowego 15x30, wyrównano 9,0 m3 istniejącą podbudowę tłuczniem
kamiennym. Wykonano 89,0 m2 chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej. Ułożono 55,0 m krawężnika
betonowego 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej. Wyregulowano 2 szt. studzienek rewizyjnych, 2 szt.
studzienek telekomunikacyjnych.
Rozebrano 560,0 m2 chodnika, 97,0 m krawężnika betonowego 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej, wyrównano 56,0 m3
istniejącą podbudowę tłuczniem kamiennym. Wykonano 560,0 m2 chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej.
Ułożono 97,0 m krawężnika betonowego 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej, 400,0 m obrzeża betonowego
30x8 na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej, 200 m2 zieleńców.
Rozebrano 598,32 m2 chodnika, 241,5 m krawężnika betonowego 15x30, 99,5 m obrzeży 8x30. Wykonano 598,3 m2 chodnika z
kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej. Ułożono 241,5 m krawężnika betonowego 15x25 na podsypce piaskowej i ławie
betonowej, 99,5 m obrzeża 20x6 na podsypce piaskowej i ławie betonowej.
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Przebudowa ulic:
Baczyńskiego, Czecha, Matejki
na odcinku od ulicy Długosza
do ulicy Młyńskiej, Łącznik,
Tetmajera, Klemensiewicza w
Nowym Sączu

223/3751,6 m2

Inwestycje związane z
likwidacją skutków klęsk
żywiołowych tj.:
- Budowa mostu na potoku
Dąbrówka w ciągu ulicy
Zyndrama w Nowym Sączu
Budowa wiat przystankowych

170/1 szt

54/13 szt.

Baczyńskiego – wykonano 598 m2 podbudowy z kruszywa łamanego gr. 8 cm i 203 m2 gr. 20 cm,
212 m2 poboczy z tłucznia kamiennego gr. 7 cm, ułożono 801 m2 nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 6 cm;
Czecha - wykonano 786 m2 podbudowy z kruszywa łamanego gr. 8 cm , 351 m2 poboczy z tłucznia
kamiennego gr. 7 cm, ułożono 812 m2 nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 6 cm;
Matejki - wykonano 140 m2 poboczy z tłucznia kamiennego gr. 7 cm, 1 szt. studzienki ściekowej
wraz z 4 m przyłączem z rur PVC f 200 mm, ułożono 123,5 m krawężnika betonowego 15x22 na
podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej, 812 m2 nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 6 cm, wyregulowano 18 szt.
studzienek kanalizacyjnych i ściekowych ;
Łącznik - wykonano 733,6 m2 podbudowy z kruszywa łamanego gr. 8 cm , 305 m2 poboczy z tłucznia kamiennego gr.7 cm, ułożono 733,6
m2 nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 6 cm, wyregulowano 4 szt. studzienek kanalizacyjnych;
Klemensiewicza- ułożono 318 m2 nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 6 cm,
45,5 m2 nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm, wykonano 28,9 m2 remontu chodnika z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce piaskowej
wyregulowano 7 szt. studzienek kanalizacyjnych;
Tetmajera - wykonano 275 m2 podbudowy z kruszywa łamanego gr. 8 cm , 109 m2 poboczy
z tłucznia kamiennego gr.7 cm, ułożono 275 m2 nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
gr. 6 cm.
32 355 zł przeniesiono na wydatki niewygasające Uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza nr V/35/2014 z dnia 30.12.2014 r. Za
pozostałą kwotę 170 371,- zł rozebrano 215 m2 nawierzchni bitumicznej gr. 7 cm, 25,8 m przepustów rurowych f 120 cm , 1,5 m3
ław i murów. Wykonano most żelbetowy o wymiarach w świetle 4x1,26 m i wymiarach zewnętrznych 4,8x9,3x2,75 m posadowiony
na płycie fundamentowej gr. 30 cm, płytę mostu gr. 35 cm i ściany gr. 40 cm . Do wykonania dojazdy do mostu i roboty
wykończeniowe. Termin zakończenia robót 30.04.2015 r
Zamontowano 13 szt. wiat przystankowych w ulicach: Tarnowskiej - 1 szt., Lwowskiej-Piątkowa - 1 szt., Paderewskiego - 4 szt.,
Nowochruślickiej - 1 szt., Lwowskiej - 1 szt., Nawojowskiej - 1 szt., Falkowskiej - 1 szt., Zielonej - 1 szt., Węgierskiej -1 szt.,
Krakowskiej - 1 szt.

Źródło: Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu
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Tabela I-6.4.2. Zarządzanie drogami powiatowymi w 2014 r.
Zadania
Utrzymanie dróg powiatowych ogółem:
utrzymanie porządku na drogach powiatowych w okresie zimowym
malowanie przejść dla pieszych, parkingów, linii segregacyjnych,
utrzymanie oznakowania pionowego
montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
utrzymanie sygnalizacji świetlnej
utrzymanie mostów (okresowe przeglądy)
weryfikacja wskaźników rezultatu dla zrealizowanego projektu
przebudowa ulicy Królowej Jadwigi wraz z budową kanalizacji
deszczowej oraz podział działki ul. Lwowskiej
remonty ulic powiatowych asfaltem lanym i asfaltobetonem oraz
remonty nawierzchni bitumicznych
remonty chodników
remont mostów

Wykonanie w PLN
4 405 068,84
448 742,77
80 341,18
355 646,14
248 032,30
441 013,27
15 990,00
3 212,00

Stopień realizacji zaplanowanych wydatków w %
99,5
99,7
98,3
97,4
100
100
100
100

2 601 177,26

99,6

111 437,27
99 476,65

99,9
100

Źródło: Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Tabela I-6.4.3. Zarządzanie drogami gminnymi w 2014 r.
Zadania
Utrzymanie dróg gminnych ogółem
remonty i modernizacja dróg, mostów, w tym:
remonty częściowe ulic masą bitumiczną, asfaltem lanym i asfaltobetonem
remonty nawierzchni żwirowych
remont odwodnienia ulic
remontów chodników
poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Chełmiec i Miasta Nowego Sącza poprzez
remont ul. Starowiejskiej
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg z przeznaczeniem na:
zimowe utrzymanie ulic, odśnieżanie, usuwanie gołoledzi
utrzymanie rowów, przepustów i ścieków
utrzymanie oznakowania pionowego
montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu

Wykonanie w PLN
5 163 726,11
3 421 530,60
2 207 532,46
217 888,70
65 207,24
894 901,04
36 001,16

Stopień realizacji zaplanowanych wydatków w %
99,2
99,9
99,8
100
99,9
100
99,7

1 742
379
9
360
187

97,8
94,9
99,7
98,7
100

195,51
660,64
070,39
291,60
821,50
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utrzymanie sygnalizacji świetlnej
malowanie przejść dla pieszych, parkingów, linii segregacyjnych
regulacja stanu prawnego działek zajętych pod ulice
utrzymanie mostów ( okresowe przeglądy)
utrzymanie strefy płatnego parkowania
polisa OC dróg
dzierżawa placu składowego MPC

29
49
27
24
641
26
6

067,19
440,70
550,00
556,95
580,04
863,00
293,50

99,9
98,9
100
99,8
98,0
100
100

Źródło: Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Tabela

- Likwidacja skutków klęsk żywiołowych w 2014r.

Zadania

Wykonanie w
zł

Likwidacja skutków klęsk żywiołowych w tym:
remont ulic
utrzymanie przepustów, rowów, czystości jezdni oraz usuwanie karpiny z przyczółków i filarów mostów
inwestycje - budowa mostu na potoku Dąbrówka w ciągu ul. Zyndrama w Nowym Sączu

219 971,31
10 047,88
39 552,50
170 370,93

Stopień realizacji
zaplanowanych wydatków
w%
75,9
88,9
81,2
74,1*

Źródło: Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu
Tabela I-6.4.4. Inwestycje drogowe związane z budową dróg powiatowych i gminnych w 2014 r.
Zadania
Inwestycje drogowe ogółem
budowa dróg powiatowych i krajowych, w tym:
Rozbudowa ulicy Nadbrzeżnej w Nowym Sączu
Przebudowa ulicy Paderewskiego w Nowym Sączu
Przełożenie kabli teletechnicznych w ulicy Biegonickiej w Nowym Sączu
Ulica klasy GP łącząca DK 75 z ul. Marcinkowicką w Nowym Sączu – przełożenie DK-28 Zator-Przemyśl
budowa dróg gminnych, w tym:
Budowa połączenia ul. Nawojowskiej z ul. Kusocińskiego w rejonie STBS – I etap
Budowa drogi oraz chodników połączenia ul. Browarnej z ul. Rokitniańczyków w Nowym Sączu
Budowa kanału opadowego ulicy Mizgałów w Nowym Sączu
Przebudowa chodnika ul. I Brygady na odcinku od ul. Freislera do ronda Al. Piłsudskiego w Nowym Sączu
Przebudowa chodnika ul. Kazimierza Wielkiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do Rynku w Nowym Sączu

Wykonanie w
zł

Stopień realizacji
zaplanowanych wydatków
w%

35 125 514,11
2 511 126,99
2 468 889,42
60 696,05
30 084 801,65
1 916 032,32
1 142 670,00
90 156,39
144 220,73
61 068,02
67 417,65

69,8
92,9*
100
100
66,9**
99,7
100
97,3
100
99,6
99,9
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Przebudowa chodnika ul. Browarnej od ul. Rokitniańczyków – przy bloku nr 32 w Nowym Sączu
Przebudowa chodnika ul. Szwedzkiej od ul. Dunajewskiego do ul. Pijarskiej w Nowym Sączu
Przebudowa chodnika ul. B. A. Konstanty – kontynuacja do ul. Ogrodowej w Nowym Sączu
Przebudowa chodnika ul. Zdrojowej od ul. Głowackiego do ul. Na Rurach w Nowym Sączu
Przebudowa ulic: Baczyńskiego, czecha, Matejki na odcinku od ul. Długosza do ul. Młyńskiej, Łącznik,
Tetmajera, Klemensiewicza w Nowym Sączu
likwidacja skutków klęsk żywiołowych, w tym:
Budowa mostu na potoku Dąbrówka w ciągu ul. Zyndrama w Nowym Sączu

29
19
64
73
222

998,79
717,49
768,31
018,83
996,11

170 370,93
170 370,93

100
98,6
99,6
97,4
100
74,1
74,1*

Źródło: Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu
Uwaga: * niski stopień realizacji zaplanowanych wydatków wynika z przesunięcia terminu zakończenia i rozliczenia robót budowlanych inwestycji pn: ”Rozbudowa ul. Nadbrzeżnej”
oraz „Budowa mostu na potoku Dąbrówka w ciągu ul. Zyndrama” na dzień 30.04.2015 r;
** Roboty wykonane zgodnie z harmonogramem, faktury wystawiono dnia 31.12.2014 r , zapłata nastąpi w 2015 r.

Tabela

- Lokalny transport zbiorowy w 2014r.

Zadania

Wykonanie w
zł

Lokalny transport zbiorowy w tym:
zakup materiałów i wyposażenia przystanków
remont i montaż wiat, remont chodników na przystankach, oznakowanie pionowe i poziome przy przystankach
utrzymanie porządku i czystości na przystankach
montaż wiat

551 646,15
35 381,25
329 746,41
132 312,39
54 206,10

Stopień realizacji
zaplanowanych wydatków
w%
99,7
98,9
99,9
99,9
98,6

Źródło: Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu
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Infrastruktura transportowa

CEL OPERACYJNY I-6.5

Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze mieszkańców.

1. Podmiot:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Nowym Sączu

2. Współczynnik gotowości technicznej i komentarz:

Współczynnik gotowości technicznej wypracowany w roku 2014 osiągnął wysokość 90,95%.
wykorzystaniu posiadanego taboru.

3. Współczynnik wykorzystania taboru i komentarz:

Współczynnik wykorzystania taboru za rok 2014 ukształtował się na poziomie 79,15%. Poziom tego wskaźnika jest nieznacznie
niższy niż w roku ubiegłym.

4. Ilość obsługiwanych linii komunikacyjnych:

W roku 2014 Spółka obsługiwała łącznie 36 linii komunikacyjnych, w tym 34 linie całoroczne oraz 2 linie sezonowe, które kursują w
okresie od 1 kwietnia do 31 października do miejscowości Żeleźnikowa Wielka przez Nawojową.

5. Ilość nowych linii komunikacyjnych i komentarz:

W roku 2014 w związku z przystąpieniem Gminy Podegrodzie do Porozumienia Międzygminnego utworzono nową linię 49 do
Podegrodzia przez Brzezną i Stary Sącz, ponadto uruchomiono linię 8 na trasie Nowy Sącz – Popowice przez Stary Sącz oraz linię 43
na trasie Nowy Sącz – Moszczenica Wyżna. Dokonano reorganizacji linii 3, 10, 18, 28, 42. Drobnych zmian w rozkładzie jazdy
dokonano na liniach 11 i 24, natomiast linia 8 uległa likwidacji.

6. Długość czynnych tras komunikacyjnych:

Długość czynnych tras komunikacyjnych wynosiła 258,6 km.

7. Długość linii komunikacyjnych ogółem:

Długość linii komunikacyjnych ogółem – 430,3 km.

8. Łączny przebieg na liniach komunikacyjnych i komentarz:

W ciągu całego roku 2014 autobusy wykonały łączny przebieg na liniach komunikacyjnych 3 766,6 tys. km. W stosunku do roku
2013 nastąpił wzrost w przebiegu o 153,8 tys. km

9. Łączny koszt przejechanych kilometrów:

Łączny koszt przejechanych kilometrów w roku 2014 wyniósł 22 773,5 tys. zł.

Poziom wskaźnika świadczy o pełnym
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10. Dodatkowy przebieg i komentarz:

W ogólnej liczbie przebiegu znajdują się także kilometry wykonane wskutek objazdów spowodowanych czasowym wyłączeniem ulic z
ruchu oraz kilometry dojazdowe autobusów wykonane z powodu awarii, w ilości 33 724 km. Z uwagi na szeroki zakres remontów
ulic w roku 2014 jest to znaczny wzrost w stosunku do roku 2013.

11. Koszt dodatkowych kilometrów:

Koszt dodatkowych kilometrów wykonanych wskutek objazdów szacuje się na poziomie 204,0 tys. zł.

12. Ilość pasażerów i komentarz:

Ilość pasażerów przewiezionych środkami komunikacji miejskiej w roku sprawozdawczym wyniosła 12 143 tys., co stanowi spadek
w stosunku do roku ubiegłego o 2,3%.

13. Uśredniona wartość przejazdów bezpłatnych (w proc.):

Od kilku lat utrzymuje się w strukturze przewozów duży udziału przejazdów bezpłatnych oraz ulgowych i zmniejszaniu się ilości i
wielkości udziału przejazdów za biletami pełnopłatnymi. Uśredniona wartość przejazdów bezpłatnych dla całej sieci komunikacyjnej
wynosi 28,2% w stosunku do przejazdów płatnych.

Zestawienie wartości brutto sprzedaży biletów z podziałem na rodzaje biletów za okres 12
miesięcy 2014

14. Zestawienie wart ości brutto sprzeda ży biletów:

.
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15. S t r u k t u ra p r ze w o z ów w g rod za j u b i l e t ó w ( w y k re s,
p ro c.)

Analizując strukturę przewożonych pasażerów z punktu widzenia korzystania z różnych rodzajów biletów zaznaczyć należy, że
niezmiennie od kilku lat największą popularnością cieszą się bilety miesięczne i bilety jednorazowe. Nastąpił wzrost przewożonych
pasażerów korzystających z biletów okresowych miesięcznych o 1,5% i niewielki spadek pasażerów korzystających z biletów
jednorazowych, karnetów i pozostałych biletów okresowych. Nieznacznie w strukturze zaznaczyły swoją obecność bilety 24
godzinne i rodzinne weekendowe. Dużą grupę stanowią przejazdy bezbiletowe (bezpłatne) i obejmują ponad ¼ część całości
wykonywanych przewozów.

16. Sprzedaż biletów w l. 2013-2014 wg cen netto (wykres)
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17. Ilość obsłużonych zgłoszeń zapotrzebowania na przewozy
osób niepełnosprawnych:

W ciągu roku 2014 obsłużyliśmy 2 148 zgłoszeń zapotrzebowania na przewozy osób niepełnosprawnych.

18. Ilość przewiezionych osób niepełnosprawnych:

Łącznie przewieziono 4 001 osób niepełnosprawnych, o 314 osób więcej niż w roku 2014

19. Ilość przewiezionych osób niepełnosprawnych (dot. osób na
wózkach inwalidzkich):

Na wózkach inwalidzkich przewieziono 1334 osoby, jest to wzrost do roku 2013 o 430 osób.

20. Całkowity roczny przebieg związany z przewozem osób
niepełnosprawnych i komentarz:

Całkowity roczny przebieg samochodu związany z przewozem osób niepełnosprawnych wyniósł 24 987 km, co w porównaniu z
rokiem ubiegłym wykazuje wzrost o 793 km.

21. Ilość samochodów przystosowanych do przewozu osób
niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich:

Spółka świadczyła usługi przewozowe dla osób niepełnosprawnych samochodem marki FORD przystosowanym do przewozu osób
niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. W miesiącu maju 2014 Spółka zakupiła nowy samochód marki OPEL przystosowany do
przewozu osób niepełnosprawnych, który zastąpił dotychczas używany samochód FORD. Zakupu dokonano w ramach Programu
„Wyrównanie różnic między regionami II” obszar D. Spółka otrzymała 60% dofinansowania z PFRON. Świadczenie usług odbywa się
w oparciu o zamówienia przyjmowane telefonicznie i realizowane jest we wszystkie dni tygodnia.

22. Projekt pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w
Nowym Sączu wraz z wymianą taboru autobusowego" – opis
realizacji, podstawowe wskaźniki

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno – komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Nowym
Sączu wraz z wymianą taboru autobusowego” obecnie jest monitorowany w zakresie trwałości projektu zgodnie z wytycznymi
Instytucji Zarządzającej.
Zakończono realizację Projektu pn. „Wymiana taboru autobusowego z wyposażeniem w elementy Inteligentnych Systemów
Transportowych”, który został rozliczony wnioskiem końcowym z dnia 16 czerwca 2014r. W dniach 22-31.07.2014r. Instytucja
Zarządzająca przeprowadziła kontrolę w zakresie zamówień publicznych. Z otrzymanej informacji pokontrolnej wynika, iż w oparciu
o skontrolowane dokumenty w obszarze zamówień publicznych nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących korektą finansową.

23. Projekt pn. „Wymiana taboru autobusowego z wyposażeniem
w elementy Inteligentnych Systemów Transportowych” – opis,
realizacji.

W dniach 24-25.09.2014 Instytucja Zarządzająca przeprowadziła kontrolę na zakończenie realizacji projektu. Z otrzymanej
informacji pokontrolnej wynika, iż:
- W zakresie skontrolowanych dokumentów w obszarze merytorycznym potwierdza się prawidłową realizację projektu;
- W zakresie skontrolowanych dokumentów w obszarze finansowym potwierdza się prawidłową realizację projektu;
- Całkowita wartość projektu wynosi 8 819 764,00 zł, z czego dofinansowanie opiewało na kwotę 4 747 478,56 zł.
Od roku 2015 do 2019 roku Projekt będzie podlegał kontroli i monitorowaniu w zakresie trwałości projektu zgodnie z wytycznymi
Instytucji Zarządzającej.
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2.

3.

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

4.

5.

6.

Zmierzając do dostosowania dotychczasowego brzmienia umowy o świadczenie usług komunikacyjnych z dnia 22.02.1996 r.
zawartej pomiędzy Miastem Nowy Sącz a Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Nowym Sączu do
przepisów Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10.2007 r. dotyczącego usług
publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego, oraz ustawy z dnia 16.12.2010 r. o Publicznym
transporcie zbiorowym strony umowy w dniu 8. 01.2014r. zawarły Aneks nr 12.
W dniu 16 lipca 2014r. Prezydent Miasta Nowego Sącza działający w imieniu Miasta Nowy Sącz przeniósł na rzecz Spółki
własność nieruchomości położonej w Nowym Sączu, stanowiącej działkę nr 68/4 w obrębie 91 o powierzchni 0,3537 ha
zabudowanej przystankami autobusowymi i wiatami oraz trzema pawilonami handlowymi i punktem obsługi klientów MPK,
objętej księgą wieczystą nr Kw Nr NS1S/00043295/0. Wartość nieruchomości zgodnie z operatem szacunkowym określono
na kwotę 1 166 800 zł. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwałą nr 14/2014 z dnia 16 lipca 2014r. dokonało
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wysokości 8 000 000 zł do wysokości 9 166 800 zł. Podwyższenie kapitału
zakładowego stanowi przysporzenie powiększające wartość majątku Spółki będące rekompensatą w rozumieniu ustawy z
dnia 16 grudnia 2010 o publicznym transporcie zbiorowym z uwzględnieniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 23 października 2007r. Rekompensata przysługuje Spółce z tytułu wykonywanych na rzecz Miasta Nowy Sącz,
usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego, na podstawie umowy o świadczenie usług. W związku z niedopłatą
rekompensaty, stwierdzoną w opiniach audytorskich, w roku 2011 w kwocie 823 400 zł oraz w roku 2012 w kwocie 592 935
zł, co daje razem kwotę 1 416 335 zł, przeniesienie własności przedmiotowej działki uzupełnia tę rekompensatę.
W dniach od 19.08.2014 do 30.09.2014 Spółka przeprowadziła I edycję „Konkursu na najlepszego kierowcę nowosądeckiej
komunikacji miejskiej” pod patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza. Głównym celem tego przedsięwzięcia było
wyłonienie kierowcy, który zdaniem klientów komunikacji miejskiej zasługuje na tytuł Najlepszego Kierowcy Nowosądeckiej
Komunikacji Miejskiej 2014 roku, jak również promocja transportu publicznego, jako zrównoważonego sposobu
przemieszczania się, przyczyniającego się do poprawy jakości życia w mieście poprzez redukcję ruchu samochodowego i
związanych z nim uciążliwości oraz budowanie pozytywnego wizerunku Spółki. Oceniana była kultura osobista w kontakcie z
pasażerami, umiejętność jazdy w warunkach miejskich, prezencja oraz czystość pojazdu. Głosować można było przez
internet, SMS oraz przez wysłanie kartki pocztowej. Łącznie oddano 27 669 głosów. Wyłoniono 10 laureatów a tytuł
Najlepszego Kierowcy Nowosądeckiej Komunikacji miejskiej w roku 2014 zdobył Pan Andrzej Gancarczyk. W dniu
21października 2014 w siedzibie Spółki odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu.
W miesiącu wrześniu 2014r zgodnie umową o świadczenie usług komunikacyjnych Organizator Transportu przeprowadził
audyt prawidłowości ustalania rekompensaty dla Operatora w roku 2013. Audyt wykonała firma „COMPER“ FORNALCZYK I
WSPÓLNICY Spółka Jawna z Łodzi. W wyniku przeprowadzonego audytu nie stwierdzono nadmiernej rekompensaty
prowadzącej do nielegalnej pomocy publicznej, a łączna niedopłata rekompensaty za rok 2013 wyniosła 1 290 601,45 zł
Spółka została laureatem tytułu „Dobry Pracodawca 2014”. Przyznane wyróżnienie zostało odebrane w dniu 3 marca 2015r.
w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

Źródło: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Nowym Sączu
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Podmiot:

Wydział Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

I-6.5.4. Rejestracja pojazdów – wykres lub tabela:
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Komentarz do wykresu jw.

Nadal w zakresie działania Referatu Rejestracji Pojazdów głównymi zadaniami wykonywanymi
pozostają:
1. Rejestracja pojazdów
2. Czasowa rejestracja pojazdów poprzez wydanie pozwolenia czasowego i tymczasowych tablic
rejestracyjnych (na wniosek właściciela).
3. Przyjmowanie zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu, zmianie stanu faktycznego
wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.
4. Przyjmowanie zawiadomień o wprowadzeniu w pojazdach zarejestrowanych zmian
konstrukcyjnych.
5. Wyrejestrowanie pojazdów
6. Czasowe wycofania pojazdu z ruchu i przywracania do ruchu pojazdu czasowo wycofanego.
7. Zwracanie zatrzymanych przez Policję dowodów rejestracyjnych lub odpowiadających im
dokumentów po ustaniu przyczyn ich zatrzymania.
8. Wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych,
nalepek kontrolnych, kart pojazdów,
9. Wydawanie decyzji administracyjnej na nabicie numerów podwozia, nadwozia lub ramy oraz
wykonania tabliczki znamionowej.
10. Wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym pojazdu adnotacji.
11. Kierowanie pojazdu na wykonanie dodatkowych badań technicznych.
12. Wydawanie zaświadczeń na żądanie strony z akt prowadzonych w sprawach rejestracji
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pojazdów.
13. Kontrola spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
14. Potwierdzanie zgodności danych na żądanie innych organów rejestrujących pojazdy oraz
skreślanie pojazdów z ewidencji.
15. Współdziałanie z innymi organami i instytucjami (Policją, Sądem, Prokuraturą) w zakresie spraw
związanych z rejestracją pojazdów.
16. Wprowadzanie i przetwarzanie danych w podsystemie "POJAZD".
17. Sporządzanie raportów związanych z prowadzoną ewidencją pojazdów,
18. Powiadamianie przez System elektroniczny (SMS, e-mail) o odbiorze dokumentów,
19. Tworzenie papierowej dokumentacji związanej z rejestracją pojazdów oraz wszelkimi
zgłaszanymi zmianami,
20. Realizowanie wniosków kierowanych w systemie elektronicznym przez platformę e-puap,
21. Udzielanie informacji dot. prowadzonej ewidencji.
Powyższe wykresy prezentują ilościowe zestawianie podstawowych wyników pracy Referatu Rejestracji
Pojazdów.

I-6.5.5. Uprawnienia i nadzór – wykres lub tabela:

* od dnia 19 stycznia 2013 r. została zmieniona forma wydawania praw jazdy. Obecnie jest to czynność materialnotechniczna – zgodnie z trescia ustawy z dn. 05.01.2013 o kierujacych pojazdami (Dz. U. nr 30 poz 151 z późn. zm..)
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W 2014 roku Referat Uprawnień i Nadzoru wydał 142 skierowań na badania lekarskie i 168 skierowań na
badania psychologiczne na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.
Referat Uprawnień i Nadzoru Wydziału Komunikacji i Transportu przeprowadził kontrole ośrodków
szkolenia kierowców funkcjonujących na terenie Nowego Sącza (w 2014 roku przeprowadzono 29
kontrole .

Komentarz do wykresu jw.

Referat Uprawnień i Nadzoru na bieżąco dokonywał wpisu instruktorów do ewidencji, wydając im
stosowne uprawnienia do wykonywania czynności instruktora (w 2014 r. – 10), oraz wydawał
zaświadczenia potwierdzające wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia
kierowców (w 2014 r. – 1), a także dokonywał zmiany zaświadczeń w rejestrze..
Ponadto na podstawie danych uzyskanych z Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w zakresie
informacji o wynikach egzaminu państwowego uzyskanych przez osoby, które ukończyły szkolenie w
danym ośrodku szkolenia kierowców, za I i II półrocze 2014 roku, została sporządzona analiza
statystyczna średniej zdawalności wyników egzaminu państwowego na prawo jazdy za pierwszym
podejściem. Analiza ta została udostępniona do publicznej wiadomości na stronach internetowych
Miasta Nowego Sącza.

I-6.5.6. Transport drogowy i stacje kontroli pojazdów

Bieżące kontrole przedsiębiorców, którym Prezydent Miasta Nowego Sącza udzielił licencji na
wykonywanie transportu drogowego osób/rzeczy, licencji na wykonywanie transportu drogowego
taksówką, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób. Ogółem w okresie
sprawozdawczym przeprowadzono 20 kontroli drogowych (współpraca z Policją oraz Inspekcją
Transportu Drogowego) na terenie miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego.

Kontrole – komentarz

W ramach sprawowanego nadzoru na stacjami kontroli pojazdów przeprowadzono także kontrole
przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów: 2014 r. – 14 kontroli.

Tabela III - 1.1.1. Licencje i zezwolenia w 2014 r.
L.p.
Licencje i zezwolenia

Rodzaj dokumentu

Ilość wydanych licencji,
zezwoleń, postanowień
2014r.

1.

Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką

2.

Licencja na wykonywanie transportu drogowego rzeczy

3

3.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika

3
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4.

Licencja na wykonywanie transportu drogowego osób

5.

Zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu osób

1
14

Postanowienia dot. uzgodnień na wykonywanie regularnego
45
przewozu Osób (Marszałek)
Do ważniejszych zadań Zespołu ds. Transportu Drogowego i Stacji Kontroli Pojazdów zrealizowanych na
obszarze Miasta Nowego Sącza w okresie sprawozdawczym należy zaliczyć:
1. Realizacja zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego w Nowym Sączu, w tym
realizacja umowy z Operatorem Publicznego Transportu Zbiorowego – Miejskim
Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Nowym Sączu oraz zawartych porozumień z
Gminami ościennymi, w tym zawarcie nowego porozumienia z Gminą Podegrodzie.
2. Wsparcie w realizacji projektu pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznokomunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Nowym Sączu wraz z wymianą taboru
autobusowego.
3. Współtworzenie i wdrożenie projektu: „Nowosądecka Karta Seniora”.
4. Opracowanie projektu i wdrożenie Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie ustalenia
wysokości opłat za usunięcie lub przemieszczenie pojazdu z drogi oraz umieszczenie pojazdu na
parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1, art. 130a ust. 1 i 2 ustawy
Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 30 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie
drogowym towarów niebezpiecznych.
5. Opracowanie projektu i wdrożenie Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie przyjęcia
Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Nowego Sącza.
6. Opracowanie Analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób zgodnie z art. 22a
ust. 3 i 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.
1414, z późn. zm.).
6.

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

Źródło: Wydział Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miasta Nowego Sącza
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Infrastruktura mieszkaniowa

CEL OPERACYJNY I-6.6

Tworzenie warunków do poprawy stanu istniejących zasobów
mieszkaniowych i dla rozwoju nowego budownictwa mieszkaniowego, w
tym społecznego – czynszowego, a także komunalnego i socjalnego.

Wydział Gospodarki Komunalnej – Referat Lokalowy w Urzędzie Miasta Nowego Sącza
(bez zasobu nieruchomości Skarbu Państwa)

1. Podmiot:

980

2.Ilość lokali mieszkalnych pozostających w zarządzaniu WGK
3. Ilość lokali niemieszkalnych:

160

4.Ilość komercyjnych lokali użytkowych:

110

5. Łączna powierzchnia komercyjnych lokali użytkowych:

7.131,15

6. Zmniejszenie ilości lokali mieszkalnych

8

7. Zwiększenie ilości lokali mieszkalnych:

1

8. Ilość sprzedanych komercyjnych lokali użytkowych:

0

9. Ilość pozyskanych komercyjnych lokali użytkowych:

0

10. Ilość zawartych umów na najem komercyjnych lokali
użytkowych w 2014 r.:

11. Podstawowe dane dot. zasobu mieszkaniowego:

12 ( 8 – w drodze przetargu na czas nieoznaczony, 4 – na czas oznaczony, 0 – inne przypadki
określone uchwałą RM)
Tabela I – 6.6.1.1. Wyszczególnienie

2014r.

Ilość lokali mieszkalnych w budynkach zleconych do zarządzania i
wynajmowanych od podmiotów zewnętrznych

980

W tym we wspólnotach mieszkaniowych oraz lokale wynajmowane

576

Powierzchnia użytkowa ogółem lokali mieszkalnych

43.324,81

W tym we wspólnotach mieszkaniowych oraz lokale wynajmowane

24.426,03

Powierzchnia użytkowa ogółem lokali niemieszkalnych

11.443,95
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W tym we wspólnotach mieszkaniowych

12. Liczba osób oczekujących na najem lokalu
z mieszkaniowego zasobu Miasta:

13. lokale mieszkalne i
pomieszczenia tymczasowe
przeznaczone do wynajmu

w tym:

na czas nieoznaczony
na czas oznaczony
pomieszczenia tymczasowe
odzyskane do zasiedlenia w
istniejącym zasobie

Liczba osób oczekujących na najem lokalu z mieszkaniowego
zasobu Miasta wg stanu na dzień 31.12.2014r.
w tym:

147

na najem lokalu na czas nieokreślony

38

na najem lokal socjalnego
w tym: w związku z koniecznością realizacji wyroku sądowego
o eksmisję z prawem do lokalu socjalnego
18
36
15
0

108
50

15
0

nowo wybudowane lub nabyte

14. Ilość wydanych skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu
mieszkalnego, skutkujących załatwieniem sprawy mieszkaniowej,
ogółem:

5.608,47

Ilość wydanych skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu
mieszkalnego, skutkujących załatwieniem sprawy mieszkaniowej,
ogółem
W tym:
najem na czas nieokreślony

126

17

najem na czas określony
27

w tym na realizację wyroków sądowych o eksmisje z prawem do lokalu
socjalnego

27
Inne: umowy najmu lokali socjalnych na kolejny okres oraz przywrócenie
umów najmu po wygaśnięciu przesłanek do ich rozwiązania itp.
Tabela I – 6.6.1.3. Wyszczególnienie

15. Odszkodowania wypłacane w trybie art. 18 ust. 5 ustawy o o.
p. l.

82
2014r.

Orzeczenia i ugody sądowe - ilość

2

ugody pozasądowe - ilość

7

Wartość wypłaconych odszkodowań - ogółem w tys. złotych

42,36

w tym dla osób prawnych

16,98

w tym dla osób fizycznych

25,38
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Tabela I – 6.6.1.4. Tytuł

16. Sprawy wniesione do sądu

Ilość wniesionych do sądu spraw związanych z
dochodzeniem zaległych należności czynszowych i
innych opłat związanych z użytkowaniem lokali
Ilość wniesionych do sądu spraw związanych z
dochodzeniem zaległych należności z tytułu
odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokali
innych opłat związanych z użytkowaniem lokali
Ilość wniesionych pozwów o eksmisję z lokali
mieszkalnych wynajmowanych przez miasto Nowy
Sącz
Ilość spraw sądowych o eksmisję, w których miasto
uczestniczy jako interwenient uboczny
Tabela I – 6.6.1.5. Wyszczególnienie czynności
windykacyjnych

17. Czynności windykacyjne:

2014r.
30

56

12
10
2014r.

Ilość złożonych wniosków o rozłożenie na raty należności

40

Ilość pozytywnie załatwionych wniosków

21

Źródło: Wydział Gospodarki Komunalnej – Referat Lokalowy w Urzędzie Miasta Nowego Sącza
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Wydział Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

1. Podmiot:

Tabela I – 6.6.2.2. Zestawienie zrealizowanych zadań remontowych budynków komunalnych w 2014 roku
Wydatkowana kwota w
2014

Roboty (rbm)

Środki finansowe
własne

Inne źródła środków
finansowych

Dotyczy remontów budynków
komunalnych, m.in.: wymiany pokryć
dachów, remontów elewacji, instalacji
elektrycznych, wymiany stolarki okiennej

424.532,09

412.785,59

424.532,09

-

-

razem

424.532,09

412.785,59

424.532,09

-

-

Lp.

1.

Nazwa zadania

Źródło: Wydział Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Podmiot
8. Wielkość środków wydatkowanych na
remonty, konserwacje i przeglądy techniczne
budynków wspólnot mieszkaniowych
zarządzanych przez Spółkę:
9. Wielkość środków wydatkowanych na
remonty, konserwacje i przeglądy techniczne
budynków w zasobach własnych Spółki:
10. Inne działania, kluczowe wskaźniki, opis,
komentarz dający pełniejszy obraz aktywności
w zakresie realizacji celu strategicznego:

Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Nowym Sączu
277 710,30 zł

129 108,94 zł
Podniesienie bezpieczeństwa i wygody mieszkańców poprzez wybudowanie ogrodzenia osiedla przy
ul. Kusocińskiego, urządzanie nowych miejsc parkingowych, remonty placów zabaw, uruchomienia
autobusowej komunikacjo publicznej na osiedlach. Dla poprawy jakości zarządzania na
nieruchomościach, zakupiono i wdrożono nowe programy do obsługi technicznej; wprowadzono
szereg działań w celu pozyskania nowych terenów inwestycyjnych służących realizacji celu
strategicznego Społki tj. budowy nowych mieszkań.

Źródło: Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Nowym Sączu
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INFRASTRUKTURAOCHRONY ŚRODOWISKA

1. Podmiot:

CEL OPERACYJNY I-7

Zapewnienie i rozwój infrastruktury ochrony środowiska.

Wydział Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

2. Redukcja zanieczyszczeń odprowadzanych do
atmosfery

3. Poprawa jakości wód powierzchniowych
i podziemnych

Poprawa jakości powietrza poprzez udzielanie dotacji na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach
mieszkalnych w ramach realizacji Programu poprawy jakości powietrza dla Nowego Sącza. Etap I program pilotażowy
„KAWKA” – obszar 1: dotacje dla osób fizycznych i innych podmiotów nie będących przedsiębiorcami. W 2014 r.
rozliczono i dofinansowano wnioski 103 beneficjentów.
Czynny udział głównego specjalisty WOŚ w kontrolach inicjowanych przez SM, celem ograniczenia spalania odpadów
w kotłach opalanych paliwem stałym.
Zorganizowanie wraz z Małopolskim Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska konferencji poświęconej
poprawie jakości powietrza w Subregionie Sądeckim.
Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych poprzez udzielenie z budżetu Miasta Nowego Sącza dotacji dla
132 osób fizycznych, na wykonanie podłączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.
Zewidencjonowanie procentu równoważnej liczby mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej na terenie miasta
Nowego Sącza celem realizacji postanowień Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

3. Ochrona powierzchni ziemi

Ochrona powierzchni ziemi poprzez dofinansowanie 25 osobom fizycznym kosztów usunięcia i unieszkodliwienia
materiałów budowlanych zawierających azbest.

4. Warunki określone podmiotom korzystającym ze
środowiska w decyzjach administracyjnych

Warunki określane podmiotom korzystającym ze środowiska, w wydawanych przez WOŚ decyzjach
administracyjnych, zapewniają poprawę stanu środowiska naturalnego oraz nie dopuszczanie do jego dalszej
degradacji poprzez ograniczanie:
ü ilości wytwarzanych odpadów - 38 decyzji
ü redukcję zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery – 6 pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do
powietrza
ü poprawę jakości odprowadzanych ścieków – 31 pozwolenia wodnoprawne
ü określenie poziomu hałasu – 1 decyzja
ü decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach – 12.

5. Ochrona terenów zielonych

Ochrona terenów zielonych poprzez decyzje zezwalające na usunięcie drzew i/lub krzewów pod warunkiem
posadzenia w zamian innych drzew i/lub krzewów – 206.
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6. Zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców
poprzez prowadzenie edukacji ekologicznej

Zwiększenie świadomości ekologicznej poprzez:
·
zorganizowanie w szkołach podstawowych i przedszkolach serii szkoleń o tematyce ekologicznej w ramach VII
edycji akcji „Zbierasz zużyte baterie – chronisz środowisko” – 33 spotkania.
·
przygotowanie i przeprowadzenie cyklu 9 prelekcji w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu na tematy
ekologiczne (kwiecień – grudzień 2014 r.).
·
włączenie się do akcji: „Kochasz dzieci nie pal śmieci”, „Dzikie wysypiska”, „Posprzątaj po swoim psie”,
„Segreguj z głową” poprzez zakup ulotek (3000 szt.) oraz plakatów (400 szt.).
·
zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów ekologicznych w 3 szkołach podstawowych oraz happening-u
na płycie rynku w ramach akcji edukacyjnej „Kochasz dzieci, nie pal śmieci”.
·
sfinansowanie spektaklu teatralno – ekologicznego dla dzieci, który odbył się 23.08.2014 r.
·
zakup przedmiotów z surowców ekologicznych oraz ich propagowanie podczas akcji ekologicznych.

Źródło: Wydział Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Wydział Gospodarki Komunalnej – Referat Komunalny w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

1. Podmiot:
2. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Nowego
Sącza – kluczowe działania i wskaźniki, opis/komentarz:

Wydatkowano: 1 004 620,08 zł

3. Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Nowego Sącza –
kluczowe działania i wskaźniki, opis/komentarz:

Wydatkowano: 1 529 092,95 zł

4.1. Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt psów W 2014 r. do schroniska przewieziono 35 psów z terenu miasta.
z terenu miasta Nowego Sącza oraz ich utrzymanie w schronisku Kwota wydatkowana 115 657,61 zł.
– kluczowe działania i wskaźniki, opis/komentarz:
4.2. Wykonywanie zabiegów eutanazji oraz szczepienia
przeciw wściekliźnie psów przebywających w schronisku
Wydatkowano: 6952,40 zł
kluczowe działania i wskaźniki, opis/komentarz:
4.3. Wykonywanie usługi polegającej na wyłapywaniu
bezdomnych psów na terenie Miasta Nowego Sącza i
przewożeniu ich do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz
zabieraniu z ulicy rannych, bezdomnych zwierząt i przewożenia
W 2014 r. na terenie Miasta wyłapano 75 bezdomnych psów.
ich do lecznicy weterynaryjnej - kluczowe działania i wskaźniki,
opis/komentarz:
4.4. Wykonanie usług weterynaryjnych w zakresie zwalczania
zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie miasta kluczowe
działania i wskaźniki, komentarz:
4.5. Wykonywanie usługi weterynaryjnej polegającej na
jednorazowym wszczepieniu transpondera psom z terenu Miasta
Nowego Sącza oraz umieszczaniu danych na temat

Wydatkowano : 27415,00 zł.

W 2014 r. zaczipowano 31 psów.
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zaczipowanego psa w komputerowej bazie danych kluczowe
działania i wskaźniki, komentarz:
5. Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta
Nowego Sącza kluczowe działania i wskaźniki, komentarz:
6. Porządkowanie terenów wzdłuż poboczy dróg oraz
konserwacja systemów odwadniających osuwiska - kluczowe
działania i wskaźniki, komentarz:

1)
2)

Administrowanie cmentarzami: 329 982,48 zł.
Kontynuacja remontu obelisku i steli nagrobkowych na cmentarzu wojennym z I wojny światowej nr 350, będącym
kwaterą na cmentarzu komunalnym przy ul. Rejtana: 75 000,00 zł.

Wydatkowano : 61 000,00 zł

7. Bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej na terenie
Miasta Nowego Sącza- kluczowe działania i wskaźniki,
komentarz:

Wydatkowano : 186 000,00 zł

8. Odwadnianie terenów miejskich, konserwacja i utrzymanie
rowów odwadniających w stanie drożności na terenie miasta

Bieżące utrzymanie i konserwacja rowów odwadniających poprzez: koszenie i odmulanie- wydatkowano : 49.919,55 zł

9. Dostawa koszy ulicznych na odpady kluczowe działania i
wskaźniki, komentarz:

Zamontowano 70 sztuk ozdobnych koszy ulicznych na odpady - wydatkowano : 50 595,00 zł

10. Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów wzdłuż brzegów
rzeki Kamienicy, rzeki Dunajec i potoku Łubinka oraz na
terenach miejskich - kluczowe działania i wskaźniki, komentarz:
11. „Wystawka” - zbiórka komunalnych odpadów
wielkogabarytowych w tym zużytego wielkogabarytowego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego kluczowe działania i
wskaźniki, komentarz:

Wydatkowano : 48 600,00 zł

Zebrano: 172,57 ton odpadów

12. Realizacja estetyzacji Miasta - kluczowe działania i
wskaźniki, komentarz:

Wystrój miasta w okresach świątecznych: w okresie wielkanocnym ustawianie palmy na płycie rynku ( wydatkowano:
15 990,00 zł), w okresie bożonarodzeniowym szopka na Plantach Miejskich ( wydatkowano: 15 867,00 zł )

13. Dostawa drzew i krzewów - kluczowe działania i wskaźniki,
komentarz:

Wydatkowano: 53 790,00 zł na dostawę ozdobnych drzew w ilości 67 szt. i krzewów w ilości: 3 600 szt.

14. Nadzór eksploatacyjny nad systemami nawodnienia
kluczowe działania i wskaźniki, komentarz:

Wydatkowano: 17 220,00 zł

15. Ustawienie szalet przenośnych na czas trwania imprez
plenerowych kluczowe działania i wskaźniki, komentarz:

Wydatkowano: 2 200,00 zł

16. Dostawa roślin, sadzonek kwiatów - kluczowe działania i
wskaźniki, komentarz:

Wydatkowano : 4 638,00 zł
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17. Dostawa ławek parkowych - kluczowe działania i wskaźniki,
komentarz:

Dostawa ławek parkowych w ilości 12 szt. , wydatkowano kwotę: 9 480,00 zł

18. Dostawa humusu z przeznaczeniem na tereny zieleni
miejskiej - kluczowe działania i wskaźniki, komentarz:

Dostawa humusu na tereny zieleni miejskiej nie została zrealizowana z powodu braku zapotrzebowania

19. Wykonanie obsady kwietników, inne prace z zakresu
utrzymania zieleni - kluczowe działania i wskaźniki, komentarz:

Wykonano obsady kwietników i dywanów kwiatowych w ilości: 2080m2 w ramach utrzymania zieleni na terenie Miasta
Nowego Sącza

20. Dostawa kory sosnowej i ziemi ogrodniczej - kluczowe
działania i wskaźniki, komentarz:

Dostawa kory w ilości 80 000 l i ziemi w ilości 50 000 l, wydatkowano kwotę : 27 000,00 zł.

21. Wykonanie prac remontowych, bieżących przeglądów i
napraw urządzeń zabawowych na terenach miejskich -kluczowe
działania i wskaźniki, komentarz:
22. Odbieranie przeterminowanych leków z wyznaczonych aptek
na terenie Miasta Nowego Sącza - kluczowe działania i
wskaźniki, komentarz:

Okresowa –roczna kontrola placów zabaw i boisk sportowych: 6 500,00 zł
Bieżące utrzymanie 36 placów zabaw i 3 boisk sportowych: 62 115,00 zł
Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. I Brygady: 59 840,00 zł
Odebrano 709 kg odpadów przeterminowanych leków z wyznaczonych aptek na terenie Miasta Nowego Sącza

23. Organizacja i ogłoszenie konkursu pt.: „Miasto Nowy Sącza –
miastem kwiatów i zieleni” - kluczowe działania i wskaźniki,
komentarz:.

Celem konkursu jest: powrót do tradycji – „Nowy Sącz – Miastem kwiatów i zieleni”.
Podniesienie stanu sanitarno – higienicznego i estetycznego Miasta, podniesienie kultury osobistej mieszkańców oraz
poczucia współodpowiedzialności za wygląd estetyczny, właściwe zagospodarowanie i czystość otoczenia, pobudzenie
aktywności i inicjatyw mieszkańców w dbałości o środowisko naturalne oraz tworzenie nowego wizerunku Miasta. Kategorie
konkursu: ogrody przydomowe, balkony, tereny zielone jednostek organizacyjnych (szkół, zakładów pracy, instytucji itp.),
tereny zielone osiedli.
Rozstrzygniecie konkursu ma charakter uroczysty, zwycięzcom wręczane są nagrody a pozostałym biorącym.

24. Inne działania, kluczowe wskaźniki, opis, komentarz dający
pełniejszy obraz aktywności w zakresie realizacji celu
strategicznego:
Realizacja zadania pt. „Odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości na terenie miasta Nowego Sącza oraz
zagospodarowanie odpadów komunalnych”

Wydatkowano: 8 958 600 zł

Źródło: Wydział Gospodarki Komunalnej – Referat Komunalny w Urzędzie Miasta Nowego Sącza
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1. Podmiot:

NOVA Sp. z o.o. w Nowym Sączu

1/ Unieszkodliwianie odpadów

Zakład Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120 przyjął w 2014 r. 27 813,08 Mg odpadów. Głównym miejscem ich pochodzenia był teren Miasta Nowego Sącza –
16 272,06 Mg, co stanowi ok. 58,51% ogółu dostarczonych odpadów. 11 148,71 Mg odpadów pochodziła z gmin powiatu nowosądeckiego, a 392,31 Mg odpadów spoza powiatu. Z terenu miasta
Tabela I-7.2.1. Udział odpadów przyjętych do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Sączu w 2014 roku ze względu na miejsce pochodzenia.
Pochodzenie odpadów

Udział [ % ]

Nowy Sącz

58,51

Chełmiec

10,88

Bobowa

0,03

Gródek n/Dunajcem
Gorlice
Grybów

2,46
0,03
0,08

Kamionka Wielka

2,23

Korzenna

3,65

Laskowa

1,32

Łabowa

0,28

Łużna

0,02

Łososina Dolna

2,07

Nawojowa

3,36

Piwniczna

0,64

Podegrodzie

4,39

Uście gorlickie

0,03

Stary Sącz

8,91

Muszyna

0,02

Rytro

1,07
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Wykres I-7.2.2. Pochodzenie odpadów przywożonych do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Sączu w 2014 r.

3/ Świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów
Na Dzień 31.12.2014r. NOVA Sp. z o.o. posiadała:
·

34 umowy zawarte z firmami i instytucjami na zbiórkę odpadów

·

9 zawartych umów na zbiórkę odpadów z gminami Regionu Sądecko-Gorlickiego (wg WPGO) w tym z Miastem Nowy Sącz

Ponadto Spółka uczestniczyła w zbiórce odpadów wielkogabarytowych organizowanych dwa razy do roku przez Miasto Nowy Sącz i Gminy ościenne.
4/ Wybrane aspekty ekonomiczne o znaczeniu dla ochrony środowiska.
Rozbudowa instalacji odgazowania składowiska opadów z energetycznym wykorzystaniem gazu składowiskowego w układzie kogeneracji.
5/ Edukacja ekologiczna
W ramach prowadzonej edukacji ekologicznej i upowszechniania wiedzy wśród dzieci i młodzieży z zakresu ochrony środowiska, w roku szkolnym 2013/2014, Spółka we współpracy z Wydziałem Edukacji oraz Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza w maju 2013 r. zakończyła VII edycję akcji pod hasłem: „Zbierasz zużyte baterie - chronisz środowisko”. Patronat nad akcją objął Prezydent Miasta Nowego Sącza. Wzorem poprzedniej
edycji, w szkołach i przedszkolach zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne wspomagane prezentacja multimedialną z uczniami na ww. temat oraz zostały rozmieszone plakaty informacyjne i ulotki edukacyjne. W akcji
uczestniczyło 14 szkół i 16 przedszkoli, łącznie 5776 uczestników. W trakcie trwania akcji zebrano łącznie 2662,9 kg zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych. Uczestnikom akcji przyznano nagrody ufundowane przez
Spółkę NOVA oraz Urząd Miasta Nowego Sącza w dwóch kategoriach: I kategoria – Przedszkola oraz II kategoria – Szkoły podstawowe. VIII edycję Akcji rozpoczęto w październiku 2014 r. i będzie trwała do maja 2015 roku.
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Uczestnictwo w VIII edycji zgłosiło 16 szkół podstawowych i 21 przedszkoli.
6/ Zamierzenia na kolejne lata
W kolejnych latach planowane jest:
- doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego,
- dalszy wzrost jakości świadczonych usług,
- dalsza rozbudowa ZZO w zakresie:
a. modernizacji modułowej linii sortowniczej,
b. rozbudowy istniejącego systemu kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z biogazu składowiskowego wraz z przebudową układu zasilania w biogaz oraz rozbudowa istniejącego systemu biologicznego
przetwarzania frakcji biodegradowalnej,
- kontynuacja działalności edukacyjnej w zakresie ochrony środowiska.
- nawiązanie współpracy z uczelniami wyższymi, w celu wdrażania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych, zwiększenia kompetencji w obszarze innowacji, upowszechniania wyników badań naukowych i pomysłów
realizowanych przez Uczelnie i Spółkę NOVA.
Źródło: Nova Sp. z o.o. w Nowym Sączu

1. Podmiot:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu

Opiniowanie projektów planów zagospodarowania
przestrzennego

W roku 2014 r. zaopiniowano 2 projekty zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w oparciu
o prognozę oddziaływania na środowisko dołączoną do projektów planów /w roku 2013 – 2/.

Uzgodnienia przed wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

W roku 2014 rozpatrzono 2 wnioski Prezydenta Miasta /w roku 2013 – 3/. Przedłożone wnioski analizowano pod
kątem rodzaju i zasięgu uciążliwości /szkodliwości/ na środowisko i zdrowie ludzi. W roku 2014 wydano także 10
opinii sanitarnych /w roku 2013 – 9/ w sprawie przeprowadzenia /lub nie oceny o oddziaływaniu inwestycji na
środowisko.

Opiniowanie dokumentacji projektowej inwestycji
nowoprojektowanych oraz dokumentacji projektowej
dotyczącej zmiany sposobu użytkowania danego obiektu
lub jego części.

W roku 2014 wydano 9 opinii sanitarnych /w roku 2013 – 5/. Opiniując projekty zwracano szczególną uwagę na
właściwy pod względem sanitarno-higienicznym układ funkcjonalny pomieszczeń oraz zastosowanie odpowiednich
pod względem zdrowotnym materiałów budowlanych.

Kontrole inwestycji w trakcie ich realizacji

W roku 2014 przeprowadzono 157 kontroli sanitarnych /w roku 2013 – 223/. Przeprowadzone kontrole miały na
celu stwierdzenie zgodności realizowanych inwestycji z zaopiniowaną pod względem wymagań sanitarnohigienicznych dokumentacją projektową oraz stwierdzenie zachowania wymagań sanitarno-higienicznych
w przypadku zmiany użytkownika obiektów lub poszerzenia zakresu prowadzonej działalności. Powyższe
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czynności nie wykazały aby w realizacji kontrolowanych inwestycji występowały przypadki naruszeń wymagań
higienicznych i zdrowotnych mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia przyszłych użytkowników.

Uczestnictwo w odbiorach końcowych realizowanych
inwestycji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny uczestniczy w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych.
W roku 2014 wydano w tym zakresie 150 decyzji lub opinii sanitarnych /w roku 2013 – 202/. Podczas
przeprowadzania czynności kontrolnych zwracano uwagę na zgodność wykonywania inwestycji z zaopiniowaną
dokumentacją projektową, zastosowane materiały budowlane oraz zachowanie wymagań sanitarno-higienicznych
w uruchamianych obiektach.
Realizując w/w ustawowe obowiązki i zadania w zakresie zdrowia publicznego zwracano szczególną uwagę na
rozwiązania techniczne mające na celu m.in. zabezpieczenie ludności przed nadmiernym hałasem, zabezpieczenie
ludzi i środowiska przed wpływem zanieczyszczonego powietrza atmosferycznego oraz ochronę zdrowia ludzi
poprzez zastosowanie właściwych materiałów budowlanych i instalacyjnych, zagwarantowanie właściwych
warunków pracy i pobytu w pomieszczeniach /właściwa funkcja, parametry pomieszczeń/.
Ogółem w roku 2014 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu wydał 875 (w roku 2013
– 902) opinii sanitarnych/zajętych stanowisk.
Do przedsięwzięć czy inwestycji opiniowanych/uzgadnianych w roku 2014 pod względem sanitarno-zdrowotnym
należały m.in. drogi z urządzeniami towarzyszącymi, sieci kanalizacji sanitarnych, obiekty przemysłowe
i handlowe, stacje paliw, podmioty lecznicze, sportowe. Działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego już na
etapie planowania inwestycji czy projektowania /niejednokrotnie powodujące nałożenie na inwestora określonych
wymogów sanitarno-higienicznych/ mają na celu ochronę zdrowia publicznego i środowiska.

Podsumowanie:

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

Działalność zapobiegawczego nadzoru sanitarnego w 2014 r. ukierunkowana była na zapewnienie właściwego
stanu sanitarno-zdrowotnego w realizowanych obiektach takich jak obiekty żywieniowo-żywnościowe, podmioty
lecznicze, zakłady świadczące usługi dla ludności i inne zakłady pracy, a także zagwarantowanie, aby
projektowane obiekty, w szczególności obiekty przemysłowe nie oddziaływały szkodliwie i w sposób uciążliwy na
ludzi zamieszkałych i przebywających w ich sąsiedztwie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu
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INFRASTRUKTURA EDUKACJI
I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Podmiot:

CEL OPERACYJNY II-1.1

Poszerzenie zakresu i dostępności kształcenia wysokiej jakości dla wszystkich grup
wiekowych - dzieci, młodzieży i dorosłych na bazie dostosowanej do potrzeb edukacyjnych
infrastruktury i zaplecza dydaktycznego.

Wydział Edukacji w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

II – 1.1.1. Stan realizacji zadań edukacyjnych w jednostkach oświatowych.§§

§§

Źródło: Wydział Edukacji
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1/ Przedszkola
Tabela II – 1.1.1.1. Miejskie przedszkola

Mając na uwadze poszerzenie zakresu i dostępności kształcenia wysokiej jakości dla wszystkich grup wiekowych – w roku 2014 oferta edukacyjna – liczba
przedszkoli – w zakresie wychowania przedszkolnego zwiększyła się o 1 przedszkole w stosunku do roku poprzedniego. Ogółem na terenie miasta w 2014 r.
funkcjonowało 31 przedszkoli, w tym 22 przedszkola niepubliczne, do których uczęszczało 1845 dzieci w 78 oddziałach ( spadek o 41 dzieci, natomiast liczba
oddziałów wzrosła o 3, zatem poprawiły się warunki funkcjonowania dzieci w przedszkolach). Do 9 przedszkoli publicznych ( w Zespole Przedszkoli – są dwa
przedszkola: MP nr 10 i MP nr 11 – Specjalne), w tym 1 specjalnego uczęszczało 674 dzieci do 29 oddziałów ( liczba dzieci zmniejszyła o 15, liczba oddziałów na
poziomie roku poprzedniego). Do punktu przedszkolnego i zespołu wychowawczo – przedszkolnego – 4 oddziałów uczęszczało 85 dzieci. Natomiast do 39 oddziałów
„0” w szkołach podstawowych uczęszczało 841 dzieci ( liczba dzieci zwiększyła się o 16, liczba oddziałów zmniejszyła się o 1. Potrzeby w tym zakresie były w pełni
zaspokojone. Zatrudnieni w przedszkolach nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje, niektórzy z nich mają kilka specjalności. Chcąc być konkurencyjnym przy tak
dużej liczbie przedszkoli, przedszkola zmuszone są nadal weryfikować i wzbogacać swoją ofertę edukacyjną poprzez organizację różnego rodzaju dodatkowych
zajęć, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, takich jak: zajęcia rytmiczno – muzyczne, gimnastyka korekcyjna, korekcja wad wymowy, nauka języków
obcych, kółka: plastyczne, redakcyjne, teatralne, taneczno – ruchowe, religia, hipoterapia, zespół taneczno – regionalny, kółko orgiami, nauka pływania i zabawy w
wodzie. W finansowaniu dodatkowych zajęć partycypowali rodzice dzieci biorących udział w tych zajęciach.
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W ramach otrzymanej dotacji celowej z MEN dla przedszkoli publicznych: 1) zorganizowano bezpłatną naukę języka angielskiego – z dniem 1 września 2014 r.
podwojono liczbę godzin – dwa zajęcia na grupę, 2) z dniem 1 września zaplanowano dodatkowe zajęcia z rytmiki, 3) podjęto działania prowadzące do stworzenia
nowych dodatkowych miejsc dla dzieci przedszkolnych – planowane uruchomienie z nowym rokiem 2015 oddziałów przedszkolnych dla 50 dzieci w Szkole
Podstawowej nr 20.
Ponadto przedszkola zarówno publiczne jak i niepubliczne nadal biorą aktywny udział w różnych ogólnopolskich programach i uzyskują certyfikaty. Biorą również
udział w różnego rodzaju konkursach, przeglądach piosenki i innych wydarzeniach odbywających się w środowisku, zajmując czołowe miejsca i uzyskując nagrody
oraz wyróżnienia np. w spartakiadzie sportowej przedszkoli sądeckich, w wielu regionalnych konkursach, w corocznej akcji ekologicznej „Zbierasz zużyte baterie –
chronisz środowisko”, dzieci zbierają plastikowe nakrętki, makulaturę, uczestniczą w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Należą do klubu „Czytającego Przedszkola”.
Uczestniczą w akcji charytatywnej „Góra grosza”. Przedszkola realizują również programy autorskie, np. „Książka przyjacielem przez całe życie”, czy „Budowanie
dziecięcych systemów wartości”. Działalność wszystkich przedszkoli oceniana jest wysoko.
2/ Szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne.
Nie uległa również zmianie liczba publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Nadal funkcjonowało 16 szkół podstawowych, w
tym 2 specjalne, 9 gimnazjów, w tym 1 specjalne oraz 11 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, w tym 2 szkoły specjalne dla uczniów o specjalnych potrzebach. W
skład zespołów szkół ponadgimnazjalnych wchodzi 25 szkół ponadgimnazjalnych: 8 liceów ogólnokształcących dla młodzieży, dwa LO dla Dorosłych – w tym jedno
zaoczne (są to szkoły przekształcone w 2012 r. z liceów uzupełniających dla dorosłych), 8 techników i 6 zasadniczych szkół zawodowych i jedna szkoła specjalna
przysposabiająca do pracy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i ich rodziców z dniem 1 września 2014 r. został uruchomiony oddział dwujęzyczny w
Gimnazjum nr 3 dla absolwentów szkół podstawowych. Ponadto nadal funkcjonowało 8 placówek oświatowych i oświatowo – wychowawczych.
Cała sieć przedszkoli i szkół była dostosowana do potrzeb dzieci, uczniów oraz ich rodziców i w pełni zaspokoiła potrzeby w tym zakresie w mieście. W publicznych
szkołach podstawowych uczyło się 4733 uczniów w 226 oddziałach, nastąpił spadek o 214 uczniów natomiast oddziałów o 15.
W gimnazjach publicznych uczyło się 2545 uczniów w 106 oddziałach. Liczba uczniów w gimnazjach zmniejszyła się o 34, oddziałów o 6. Zmniejszenie liczby
uczniów i oddziałów w gimnazjach jest wynikiem trwającego nadal niżu demograficznego, występującego w klasach starszych szkół podstawowych oraz likwidacji z
dniem 31 sierpnia 2013 r. Gimnazjum nr 8 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych nr 3. Ilość absolwentów szkół podstawowych ma
bezpośrednie przełożenie na ilość uczniów w gimnazjach.
W publicznych szkołach ponadgimnazjalnych uczyło się
natomiast oddziałów o 11.

8085 uczniów w 283 oddziałach. W porównaniu z rokiem 2013 liczba uczniów zwiększyła się o 139

Wszyscy nauczyciele, na poszczególnych etapach edukacyjnych, w rożnym stopniu w zależności od potrzeb wykorzystują nowoczesne metody nauczania oraz
technologię informacyjną w procesie edukacyjnym. Należy podkreślić, że bez nowoczesnych metod nauczania nie można dzisiaj w pełni realizować programu
nauczania i wychowania uczniów. Wszystkie publiczne szkoły na terenie miasta są wyposażone w pracownie komputerowe oraz w tablice interaktywne. Ogółem na
wyposażeniu publicznych szkół są 144 tablice interaktywne.
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Tabela II – 1.1.1.2. Dane organizacyjne – szkoły podstawowe publiczne
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Tabela II – 1.1.1.3. Dane organizacyjne – gimnazja publiczne
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Tabela 1.1.1.4. Dane organizacyjne – szkoły ponadgimnazjalne publiczne
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Wykres II – 1.1.1.5. Dzieci i uczniowie podległych jednostek oświatowych w podziale na typy tych jednostek
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Tabela 1.1.1.6. Dane organizacyjne – inne placówki oświatowe i oświatowo – wychowawcze publiczne

3/ Szkoły niepubliczne
Na każdym etapie edukacyjnym alternatywą dla szkół publicznych nadal są szkoły niepubliczne – 2014 r.: 3 szkoły podstawowe, w tym 2 szkoły podstawowe
katolickie ( poziom ubiegłego roku ), w których naukę pobierało 270 uczniów w 16 oddziałach oraz 46 dzieci w 2 oddziałach zerowych, 4 gimnazja ( poziom
ubiegłego roku ), w których naukę pobierało 302 uczniów w 17 oddziałach i 44 szkoły ponadgimnazjalne ogólnokształcące i zawodowe ( licea ogólnokształcące: 5
dla młodzieży, 11 dla dorosłych – spadek o 3, technika: 4 dla młodzieży, 3 dla dorosłych – spadek o 1, 5 zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży, szkoły
policealne: 2 dla młodzieży, 14 dla dorosłych – spadek o 7 ). Każda ze szkół ponadgimnazjalnych ogólnokształcących uczy młodzież i dorosłych w rozszerzeniu
programowym różnych przedmiotów dostosowując swoją ofertę edukacyjną do potrzeb klienta, natomiast szkoły zawodowe kształcą w kilku zawodach ( tzw.
wielozawodowe ) wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy i klienta. W roku 2014 powstały 3 niepubliczne placówki: 2 placówki kształcenia ustawicznego –
Europejski Instytut Kształcenia Zawodowego „GROM” i Krajowy Ośrodek Rozwoju Społecznego oraz Bursa ks. Ks. Jezuitów im. ks. Wł. Gurgacza SJ. Ogółem w
2014 r. funkcjonowały 23 placówki kształcenia ustawicznego – wzrost o 2 placówki w stosunku do roku poprzedniego.
Efekty: każdy uczeń miał pełne możliwości wyboru dalszego kształcenia zgodnego ze swoimi zainteresowaniami.
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Ogółem we wszystkich szkołach publicznych i niepublicznych na terenie miasta Nowego Sącza w roku 2014 naukę pobierało 16.605 dzieci i
młodzieży oraz 2.444 osób dorosłych.
4/ Nauczanie dzieci i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Miasto nadal otaczało dużą troską dzieci i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dzieci niepełnosprawne mogły korzystać z 2 oddziałów w Miejskim
Przedszkolu Integracyjnym, z 2 oddziałów w Miejskim Przedszkolu nr 11 – Specjalnym oraz z 1 oddziału integracyjnego w Miejskim Przedszkolu nr 14 i Miejskim
Przedszkolu nr 20. Razem do publicznych przedszkoli uczęszczało 34 dzieci niepełnosprawnych (wzrost o 2 dzieci). Ponadto 3 dzieci o specjalnych potrzebach
edukacyjnych mogło uczęszczać do 1 oddziału „0” integracyjnego w SP nr 20. Również pięcioro dzieci niepełnosprawnych uczęszczało do klas „0” w szkołach
ogólnodostępnych ( SP nr 17, SP nr 21, SP nr 16 ). We wszystkich oddziałach integracyjnych w przedszkolach czy szkołach był dodatkowo zatrudniony nauczyciel
wspomagający. W wymienionych przedszkolach i szkołach dzieci niepełnosprawne mogły nadal w pełni integrować się z dziećmi pełnosprawnymi oraz korzystać z
wysoko wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej i dobrego wyposażenia placówek. Uczniowie niepełnosprawni mieli na bieżąco zapewniony dostęp do nauki na
każdym etapie edukacyjnym czyli od szkoły podstawowej do szkoły ponadgimnazjalnej. Swoje zadania edukacyjne realizowały w różnych formach: oddziałach
specjalnych ( SP nr 2 – 11 uczniów w 2 oddziałach i SP nr 6 – 6 uczniów w 2 oddziałach – razem 4 oddziały, 17 uczniów – spadek o 5 oddziałów, uczniów o 16) i
integracyjnych
(SP nr 8 – 19 uczniów w 5 oddziałach, SP nr 9 – 3 uczniów w 1 oddziale, SP nr 20 – 25 uczniów w 6 oddziałach, SP nr 21 – 9 uczniów w 2 oddziałach, Gim. nr 5 –
21 uczniów w 5 oddziałach, Gim. nr 10 – 11 uczniów w 3 oddziałach, ZS nr 2 – 9 uczniów w 2 oddziałach. Razem 97 uczniów w 24 oddziałach) w szkołach
ogólnodostępnych, oddziałach specjalnych w szkołach specjalnych ( SP nr 5 – 77 uczniów w 12 oddziałach, SP nr 12 – 13 uczniów w 2 oddziałach, Gim. nr 7 – 75
uczniów w 10 oddziałach, ZS nr 5 – Specjalnych – 118 uczniów w 9 oddziałach. Razem 283 uczniów w 33 oddziałach) oraz w formie indywidualnego nauczania
realizowanego w domu ucznia lub w szkole - 130 uczniów (wzrost o 39 uczniów), zajęć rewalidacyjno wychowawczych – 72 uczniów (zwiększenie o 1 ucznia). W
niektórych przypadkach uczeń nauczany indywidualnie w domu, na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, miał jeszcze możliwość realizacji
wybranych zadań edukacyjnych ( przedmiotów ) w szkole by mógł integrować się z klasą, a tym samym ze społecznością szkolną. Ogółem tymi formami nauczania
oraz rewalidacją indywidualną (64 uczniów) objętych było 663 uczniów. Wszystkie potrzeby w tym zakresie były zaspokajane i realizowane na bieżąco. Zadania
związane z edukacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz ich rehabilitacją realizował przede wszystkim Specjalny Ośrodek Szkolno –
Wychowawczy w Nowym Sączu, który jest w pełni wyposażony w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistyczną.
Naukę w tym Ośrodku pobierało 165 uczniów w 24 oddziałach, w porównaniu do poprzedniego roku nastąpił spadek o 12 uczniów. Ośrodek ten realizował również
zadanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wieku od kilku miesięcy do 6 roku życia. Zajęciami tymi objęto 185 dzieci ( w porównaniu do roku
poprzedniego nastąpił spadek o 6 dzieci ). Zajęcia odbywały się w różnych formach na terenie Ośrodka: zespołowo i indywidualnie natomiast w przypadkach
trudnych – indywidualnie w domu dziecka. Ośrodek realizował również (podobnie jak w poprzednich latach ) zajęcia na wyjazdowym turnusie edukacyjno –
rehabilitacyjnym. Ogółem z tej formy edukacyjno – rehabilitacyjnej w SOSW w 2014 roku skorzystało 28 dzieci: w ramach jednego turnusu 18 dzieci
upośledzonych w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka oraz 2 dzieci – uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 5. Opiekę nad nimi pełnili rodzice ( 20 osób ) oraz nauczyciel koordynator. Całkowity koszt tego turnusu wyniósł 43.630 zł – wszystkie środki pozyskano z
zewnątrz (PFRON – 27520 zł i 16110 zł – wpłata własna rodziców). Natomiast z drugiego turnusu skorzystało 8 uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 ( 5 opiekunów –
rodziców i 2 nauczycieli ), całkowity koszt tego turnusu wyniósł 16.550 zł – wszystkie środki pozyskano z zewnątrz (PFRON – 9632 zł, sponsorzy – 2000 zł i 4918
zł – wpłata własna rodziców). Ponadto uczniowie szkół wchodzących w skład SOSW mogli skorzystać z całodobowej opieki w tym Ośrodku. Ogółem w 2014 r. z
opieki tej skorzystało 78 uczniów ( wzrost o 7 uczniów ). Na terenie miasta funkcjonuje również niepubliczny Specjalny Ośrodek Wychowawczo – Opiekuńczy
Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, w którym opiekę znalazło 19 niepełnosprawnych chłopców, z czego 1 słabosłyszący, 1 niesłyszący, 10 z upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim oraz 7 z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pochodzących przeważnie z ościennych gmin, pobierających naukę w
szkołach specjalnych na terenie miasta. Również każde dziecko czy uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wywodzący się z mniejszości narodowej bądź z
rodzin emigrantów miało możliwości w pełni korzystać z nauki na dowolnym etapie edukacyjnym.
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Na terenie miasta Nowego Sącza we wszystkich szkołach i przedszkolach w roku 2014 edukacją objętych było 474 uczniów z orzeczeniami o potrzebie
kształcenia specjalnego, z czego 97 uczniów w oddziałach integracyjnych, 300 uczniów w oddziałach specjalnych, 62 uczniów w klasach ogólnodostępnych szkół
publicznych
i 15 uczniów w niepublicznych.
II – 1.1.1.7. Nauczanie dzieci i uczniów wywodzących się z mniejszości narodowej bądź z rodzin emigrantów.
Z mniejszości narodowych odnotowano przede wszystkim dzieci i młodzież pochodzenia romskiego. Do szkół publicznych uczęszczało 145 uczniów. Dla 107 uczniów
prowadzone były dodatkowe zajęcia edukacyjne ( edukacja wczesnoszkolna, zajęcia wspomagające z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej i
przyrodniczej, zajęcia wspomagające uczniów II etapu edukacyjnego z zakresu j. polskiego, matematyki, historii i przyrody) w ramach otrzymanej z MEN subwencji
oświatowej w wysokości 868.989 zł. Otrzymana subwencja pokryła poniesione wydatki, w tym koszty zatrudnienia nauczycieli wspomagających edukację romską
w klasach, do których uczęszczali Romowie, koszty zatrudnienia asystentów romskich, zakup pomocy naukowych, w tym artystycznych pomocy naukowych
(instrumenty muzyczne), organizacja olimpiad sportowych ( zakup sprzętu sportowego ), prowadzenie zespołu muzycznego, plastycznego, artystycznego.
II – 1.1.1.8. Wsparcie finansowe dla uczniów, w tym dzieci z rodzin najuboższych.
W ramach tego zagadnienia w 2014 roku realizowane były następujące programy:
1. Program: Bezpłatny podręcznik.
W związku ze zmianą Ustawy o systemie oświaty, we wrześniu 2014 r. do uczniów sądeckich szkół rozpoczynających naukę w pierwszych klasach szkół
podstawowych trafiły bezpłatne podręczniki, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne. Na realizację tego zadania ( zakup materiałów ćwiczeniowych, edukacyjnych
oraz podręcznika do nauki języka nowożytnego) Miasto Nowy Sącz otrzymało dotację celową z MEN w wysokości 86.963,90 zł. Zadaniem objęto ogółem 1.142
uczniów klas pierwszych szkół podstawowych publicznych i niepublicznych funkcjonujących na terenie miasta Nowego Sącza.
2. Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. – „ Wyprawka szkolna”
W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.07.2014 r. – Dz. U. poz. 1024 - w
sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych) w formie dofinansowania zakupu
podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2014/2015 udzielono pomocy uczniom uczęszczającym w tym roku szkolnym do klas II, III i VI szkoły
podstawowej, klas II, III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum
ogólnokształcącego i technikum. Do programu przystąpili uczniowie pochodzący z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 539 zł
netto oraz uczniowie niespełniający kryterium dochodowego, pochodzący z rodzin, w których wystąpiło: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie,
niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub
wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub
wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudność w
przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa.
Ponadto programem objęto również uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno –
pedagogiczną.
Ogółem tym zadaniem objętych było 1.107 uczniów na kwotę 306.364,20 zł, z czego 626 uczniów otrzymało dofinansowanie na podstawie kryterium
dochodowego na kwotę 189.350,23 zł, 104 uczniów poza kryterium dochodowym na kwotę 30.131,35 zł, oraz 377 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego na kwotę 86.882,62 zł.
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II – 1.1.1.9. Wykorzystanie infrastruktury i zaplecza dydaktycznego.
Tabela II – 1.1.1.9.1. Sale lekcyjne, pracownie, świetlice, sale gimnastyczne w szkołach publicznych
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II – 1.1.1.9.2. Wyposażenie jednostek oświatowych
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Tabela 1.1.1.9.3. Powierzchnia nieruchomości gruntowych, ilości urządzeń sportowych

Tabela 1.1.1.9.4. Baza biblioteczna i zasoby

Źródło: Wydział Edukacji w Urzędzie Miasta Nowego Sącza
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Wydział Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Podmiot:

Tabela II – 1.1.2.1. Zestawienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych w obszarze oświaty w 2014 roku***

Lp.

Nazwa zadania

Wydatkowana kwota w
2014, w tym
niewygasające

Wydatki
niewygasające z
upływem roku 2013

Dokumentacja

Roboty
(rbm)

Środki finansowe
własne

1.

Wykonanie instalacji
technologicznej w pomieszczeniu
kotłowni Szkoły Podstawowej Nr
6 przy ul. Tarnowskiej 109
w Nowym Sączu, celem
podłączenia kotła centralnego
ogrzewania

15.178,85

-

-

15.178,85

15.178,85

-

-

21.525,00

-

21.525,00

-

21.525,00

-

-

51.750,00

-

-

51.750,00

51.750,00

-

-

115.900,00

-

-

115.900,00

115.900,00

-

-

2.

3.

4.

Modernizacja instalacji
elektrycznej w budynku Szkoły
Podstawowej Nr 2 przy ul.
Jagiellońskiej 32 w Nowym
Sączu
Wymiana pokrycia dachowego
nad zapleczem sali
gimnastycznej na budynku
Szkoły Podstawowej Nr 21,
ul. Rokitniańczyków 26 w
Nowym Sączu – Etap II
Usunięcie usterek na zadaniu pn.
Kontynuacja termomodernizacji
Szkoły Podstawowej Nr 7 w
Nowym Sączu, ul. Grota
***

Inne źródła środków
finansowych

Źródło: Wydział Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miasta Nowego Sacza
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Roweckiego 15
Udostępnienie budynku Szkoły
Podstawowej Nr 20 dla potrzeb
osób niepełnosprawnych
Adaptacja pomieszczeń zaplecza
sali gimnastycznej w budynku
6. Szkoły Podstawowej nr 8, Al.
Batorego 76 w Nowym Sączu na
potrzeby szatni
Wykonanie ogrodzenia przy
Szkole Podstawowej nr 6 w
7.
Nowym Sączu, ul. Tarnowska
109
Wykonanie ogrodzenia przy
budynku Zespołu Szkół
8. Ogólnokształcących Nr 2 przy ul.
Żeromskiego 16 w Nowym Sączu
- II etap
Modernizacja instalacji
elektrycznej w budynku Zespołu
9.
Szkół Nr 1 przy ul. Jagiellońskiej
84 w Nowym Sączu
Usunięcie nieprawidłowości
w przewodach kominowych w
Zespole Szkół Nr 1 ul.
10.
Jagiellońska 84 w Nowym Sączu,
wynikających z dokonanych
przeglądów kominiarskich
Zespół Szkół nr 5 Specjalnych
ul. Magazynowa 6 11.
modernizacja rozdzielnicy
elektrycznej w budynku H
5.

razem

21.438,84

-

-

21.438,84

21.438,84

-

-

28.290,00

-

-

28.290,00

28.290,00

-

-

15.200,00

-

-

15.200,00

15.200,00

-

-

36.978,46

-

-

36.978,46

36.978,46

-

-

24.500,00

24.500,00

24.500,00

-

24.500,00

-

-

52.971,89

-

-

52.971,89

52.971,89

-

-

7.601,40

-

-

7.601,40

7.601,40

-

-

391.334,44

24.500,00

46.025,00

345.309,44

391.334,44
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Tabela II – 1.1.2.2. Zestawienie zrealizowanych zadań remontowych budynków oświatowych w 2014 r.

Lp.

Nazwa zadania

Wydatkowana kwota w
2014, w tym
niewygasające

Wydatki
niewygasające z
upływem roku 2013

Dokumentacja Roboty (rbm)

Środki
finansowe
własne

1.

SZKOŁY PODSTAWOWE

52.219,84

-

4.671,54

47.548,30

52.219,84

2.

PRZEDSZKOLA

75.303,59

-

3.794,55

71.509,04

75.303,59

3.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

133.480,55

-

2.453,85

131.027,00

133.480,55

4.

GIMNAZJA

70.869,10

-

4.758,00

66.111,10

70.869,10

5.

LECEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

51.191,15

-

859,70

50.331,45

51.191,15

6.

SZKOŁY ZAWODOWE

138.073,08

-

3.800,70

134.272,38

138.073,08

7.

SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

34.440,00

-

-

34.440,00

34.440,00

8.

ZESPÓŁ PLACÓWEK
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

48.493,60

-

2.392,35

46.101,25

48.493,60

9.

ZESPÓŁ PLACÓWEK
OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

39.931,95

-

2.416,95

37.515,00

39.931,95

10.

PAŁAC MŁODZIEŻY

21.509,01

-

1.968,00

19.541,01

21.509,01

11.

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNOWYCHOWAWCZY

13.471,67

-

-

13.471,67

13.471,67

12.

INTERNATY

55.208,60

-

2.000,00

53.208,60

55.208,60

734.192,44

-

29.115,64

705.076,80

734.192,44

RAZEM
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Podmiot:

Wydział Edukacji w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

II – 1.1.1.10. Pozalekcyjna oferta edukacyjna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Bogatą ofertę edukacyjną – pozalekcyjną kierowały szkoły również do uczniów szczególnie uzdolnionych oraz do uczniów, którzy chcą rozwijać swoje
zainteresowania. Każda szkoła realizowała zajęcia pozalekcyjne, gdzie uczniowie mogli poszerzać swoją wiedzę z różnych przedmiotów oraz doskonalić swoje
umiejętności. Zajęcia te prowadzone były przez nauczycieli nieodpłatnie, natomiast środki finansowe przekazane podległym jednostkom oświatowym na edukację
ponadprogramową w 2014 r. w kwocie 127.400 zł przeznaczone zostały głównie na organizację różnego rodzaju konkursów, olimpiad, wyjazdów młodzieży na
zawody sportowe, działalność teatrów szkolnych oraz kół teatralnych, wymianę młodzieży ze szkołami partnerskimi, w tym zagranicznymi oraz dofinansowanie
kosztów organizacji święta szkoły. Wzorem poprzedniego roku zorganizowana została Gala Uczniów Szczególnie Uzdolnionych, na której nagrodzono 44 uczniów z
podległych szkół za wybitne, szczególne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych organizowanych w roku szkolnym 2013/2014 przez Małopolskiego
Kuratora Oświaty. Uczniowie otrzymali bony upominkowe (na ogólną kwotę 5.600 zł) w wysokości: po 100 zł uczniowie szkół podstawowych (7 uczniów), po 120 zł
uczniowie gimnazjów (14 uczniów) i po 140 zł uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (23 uczniów). Efektem tych wszystkich przedsięwzięć są przede wszystkim
wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych uczniów po każdym etapie edukacyjnym w 2014 roku.
Wykres II – 1.1.1.10. Pozalekcyjna oferta edukacyjna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
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Łącznie w zajęciach pozalekcyjnych uczestniczyło 11.444 uczniów.

Ważniejsze wydarzenia z działalności pozalekcyjnej – edukacja ponadprogramowa

Efektem wszystkich przedsięwzięć związanych z edukacją dzieci i młodzieży są wysokie wyniki ze sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych uczniów po każdym
etapie edukacyjnym, wysokie wyniki z egzaminu maturalnego oraz zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych w 2014 roku ( dot. roku szkolnego 2013/14 )
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II – 1.1.1.9. Wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych uczniów po każdym etapie edukacyjnym
Wykres II – 1.1.1.9.1.1-5. Średni wynik ze sprawdzianu w szkołach podstawowych
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Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej w 2014 r.- wyniki w powiatach województwa małopolskiego
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Tabela II – 1.1.1.9.2.1-3. Egzamin gimnazjalny w szkołach publicznych
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Tabela II – 1.1.1.9.3. Zdawalność egzaminu maturalnego w poszczególnych szkołach publicznych z terenu miasta Nowego Sącza w podziale na
typy – w % wg OKE Kraków
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Zdawalność egzaminu maturalnego w powiatach województwa małopolskiego - wg OKE Kraków
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Źródło Wydział Edukacji w Urzędzie Miasta Nowego Sącza
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INFRASTRUKTURA EDUKACJI
I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

1. Podmiot:

CEL OPERACYJNY II-1.2

Dostosowywanie oferty edukacyjnej do aktualnych
i prognozowanych potrzeb rynku pracy, w tym doskonalenie zawodowe
nauczycieli i współpraca
z uczelniami wyższymi.

Wydział Edukacji w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

II-1.2.1. Dostosowywanie oferty edukacyjnej do aktualnych i prognozowanych potrzeb rynku pracy
W ramach sieci szkolnictwa ponadgimnazjalnego publicznego dostosowano ofertę edukacyjną do potrzeb uczniów oraz aktualnych i prognozowanych potrzeb rynku
pracy. Zadania rekrutacyjne na każdy nowy rok szkolny określane są w oparciu o zapotrzebowanie na runku pracy oraz możliwości dalszego kształcenia się
uczniów, w tym również - a może przede wszystkim - kontynuacja nauki na wyższych uczelniach. W zależności od tych uwarunkowań co roku określa się dokładną
liczbę klas pierwszych, profile oraz zawody kształcenia uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych. W 2014 roku – dokonano naboru do publicznych: 6 liceów
ogólnokształcących dla młodzieży, (do dwóch LO nie dokonano naboru oraz do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych – po raz trzeci ), 5 techników, 5
zasadniczych szkół zawodowych i specjalnej szkoły przysposabiającej do pracy. Szkoły ponadgimnazjalne zawodowe dostosowały swoją ofertę edukacyjną ( zawody
) do potrzeb uczniów i rynku pracy – zwiększając liczbę oddziałów o zawodach cieszących się powodzeniem na rynku pracy, a mianowicie: technik informatyk,
technik mechatronik, technik obsługi turystycznej, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, monter mechatronik, murarz –
tynkarz. Utworzono dodatkowe 2 oddziały w technikach o zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych (1 oddział), technik energetyk (0,5 oddziału) i
technik organizacji reklamy (0,5 oddziału). Utworzono również 2 oddziały w technikach o nowych zawodach: technik energetyk i technik technologii żywności.
Utworzenie nowych zawodów wymaga uzyskania pozytywnej opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. Natomiast nie dokonano
naboru do 5 oddziałów Technikum o zawodach: technik ekonomista (1 oddział), technik dróg i mostów kolejowych (1 oddział), technik automatyk sterowania
ruchem kolejowym (1 oddział), technik urządzeń sanitarnych (1 oddział) i technik drogownictwa (1 oddział). Zmniejszono liczbę oddziałów o zawodach: technik
drogownictwa, technik dróg i mostów kolejowych, technik pojazdów samochodowych, technik urządzeń sanitarnych, cukiernik. Również szkoły ponadgimnazjalne
ogólnokształcące dostosowały swoją ofertę, jeszcze w czasie dokonywanej rekrutacji, do potrzeb uczniów zamieniając oddziały cieszące się małym
zainteresowaniem (np. oddziały o rozszerzeniu: j. polski, historia, historia sztuki lub matematyka, chemia i informatyka) na oddziały, które cieszyły się dużym
zainteresowaniem mianowicie: oddziały biologiczno – chemiczne, humanistyczne, matematyczno – informatyczne przygotowujące przede wszystkim uczniów do
kontynuacji nauki na wyższych uczelniach medycznych, technicznych i humanistycznych. Podobnie Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego wychodząc naprzeciw
potrzebom rynku pracy dostosował swoją ofertę edukacyjną do potrzeb uczniów i rynku pracy.
Na terenie miasta funkcjonowała również dobrze rozwinięta sieć szkolnictwa niepublicznego ponadgimnazjalnego, która
elastycznie dostosowuje do aktualnych i prognozowanych potrzeb rynku pracy.

swoją ofertę kształcenia - co roku -

W szkołach ponadgimnazjalnych niepublicznych w 2014 r. naukę pobierało 3676 osób (wzrost o 9 osób), z czego 1232 uczniów w szkołach dla młodzieży
(wzrost o 86 uczniów) oraz 2444 osób dorosłych (spadek o 77 osób), natomiast w szkołach publicznych ponadgimnazjalnych w tym samym czasie naukę
pobierało 8096 uczniów (wzrost o 139 uczniów).
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Osoby prowadzące szkoły niepubliczne chcąc być konkurencyjnym na rynku wprowadzają nowe oferty kształcenia zawodowego. W 2014 r. powstały dwie nowe
placówki kształcenia ustawicznego, tj. Europejski Instytut Kształcenia Zawodowego „GROM” i Krajowy Ośrodek Rozwoju Społecznego. Ogółem w 2014 r.
funkcjonowały 23 placówki kształcenia ustawicznego.
Łącznie w szkołach publicznych i niepublicznych ponadgimnazjalnych uczyło się 11.772 osoby (wzrost o 149 osób).
II-1.2.2. Doskonalenie zawodowe nauczycieli i współpraca z uczelniami wyższymi.
Kształceniem dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w przedszkolach, szkołach i placówkach publicznych zajmowała się wysoko wykwalifikowana kadra
nauczycielska w liczbie 2080 osób. Wśród nich 15 nauczycieli z tytułem doktora nauk, 1965 nauczycieli z tytułem magistra, 66 nauczycieli z tytułem licencjata,
pozostali nauczyciele w liczbie 34 z innym wykształceniem. Natomiast w podziale na stopnie awansu zawodowego ilustruje poniżej diagram – wykres kołowy ( patrz
II-1.2.2.2. ).
Tabela II-1.2.2.1. Nauczyciele zatrudnieni w podległych jednostkach oświatowych w podziale na posiadane kwalifikacje, poziom wykształcenia
i stopnie awansu zawodowego
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Wykres II-1.2.2.2. Osoby na stanowiskach nauczycielskich w podziale na stopnie awansu zawodowego
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Mimo wysokich kwalifikacji, nauczyciele ciągle doskonalą się zawodowo. Zdobywają dodatkowe kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu, biorą udział w
różnych kursach, seminariach doskonalących podnosząc swoje umiejętności, w tym metodyczne, uczą się języków obcych i doskonalą ich znajomość. Wszystko po
to, by sprostać wymaganiom współczesnego szkolnictwa. W 2014 r. na doskonalenie zawodowe nauczycieli publicznych jednostek oświatowych przeznaczona
została kwota 355.752,95 zł z dochodów miasta. Dyrektorzy na podstawie wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli w porozumieniu z uczelniami
wyższymi, w tym również z PWSZ i WSB – NLU w Nowym Sączu oraz Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w
Nowym Sączu corocznie opracowują szczegółowe plany doskonalenia zawodowego nauczycieli na nowy rok budżetowy, uwzględniając w pierwszej kolejności
priorytety swojej jednostki oświatowej wynikające z aktualnej sytuacji kadrowej placówki oraz ze zmian programowych MEN.
Wszystkie szkoły ponadgimnazjalne współpracują z wyższymi uczelniami, nie tylko z terenu m. Nowego Sącza. Formy i tematyka współpracy szkół
ponadgimnazjalnych ze szkołami wyższymi oraz innymi partnerami (instytucjami) przedstawia poniższa tabela.

Lp.

1

Tabela II-1.2.2.3. Formy i tematyka współpracy szkół ponadgimnazjalnych ze
szkołami wyższymi oraz z innymi partnerami (instytucjami)
Nazwa zespołu szkół
ponadgimnazjalnych/ nazwa
Formy współpracy w roku 2014
placówki
Współpraca obejmowała następujące działania:
1. Opieka naukowa i konsultacje PWSZ w N.S. dla uczniów liceum .
2. Organizacja zajęć laboratoryjnych z fizyki, kontakt z Instytutem Fizyki
Jądrowej PAN w Krakowie.
3. Udział młodzieży w wykładach we wszystkich instytutach PWSZ.
4. Udział młodzieży i nauczycieli w Sądeckim Konserwatorium
Naukowym.
5. Odbywanie praktyk studenckich w I LO przez studentów PWSZ
(praktyki obserwacyjne i czynnościowe) oraz studentów krakowskich
Zespół Szkół
uczelni.
Ogólnokształcących nr 1
6. MCK „Sokół” – Młodzieżowa Akademia Filmowa.
7. Sądecka Biblioteka Publiczna – udział w lekcjach bibliotecznych oraz
imprezach artystycznych.
8. Wymiana młodzieży gimnazjum z powiatem Unna ( Niemcy ).
9. Od października 2014 r. realizacja projektu z uczelniami wyższymi,
adresowanego do uczniów uzdolnionych pn. „Małopolska Chmura
Edukacyjna”. Zajęcia odbywają się on - line. Są to koła naukowe
przedmiotowe, głównie matematyczno – przyrodnicze. Udział w tym
projekcie bierze 15 liceów ogólnokształcących z Małopolski.
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2

Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 2

3

Zespół Szkół nr 1

4

Zespół Szkół nr 2

5

Zespół Szkół nr 3

6.

Zespół Szkół nr 4

1. Współpraca naukowa – badawcza z PWSZ w Nowym Sączu.
2. Praktyki studenckie: PWSZ w Nowym Sączu, PWSZ w Tarnowie,
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny
w Krakowie, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
i w Katowicach, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Rzeszowski.
3. Realizacja projektów unijnych: „Diament”, „e- Fizyka”.
4. Wymiana młodzieży z Francją ( Guerande ), Ukrainą ( Lwów ).
1. Udział młodzieży w wykładach prowadzonych na wyższych uczelniach:
głównie Uniwersytetu Pedagogicznego i Uniwersytetu Rolniczego w
Krakowie
2. Praktyki studenckie: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
Uniwersytet Rzeszowski , AWF w Krakowie, AWF w Katowicach, UJ
w Krakowie, PWSZ w Nowym Sączu.
3. Wykłady w ramach koła matematycznego PTM Oddział Sądecki:
wykładowcy różnych uczelni krakowskich.
4. Przygotowanie do Olimpiady wiedzy o żywieniu człowieka: Uniwersytet
Rolniczy w Krakowie.
5. Wykłady pracowników naukowych w szkole: UP w Krakowie, UJ w
Krakowie, AGH w Krakowie.
6. Realizacja projektu unijnego: „Modernizacja kształcenia zawodowego
w Małopolsce”.
1. Realizacja praktyk studenckich z Uniwersytetem Pedagogicznym
w Krakowie i AWF w Krakowie.
2. Realizacja projektu unijnego:
- „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.
1. W ramach współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie,
Uniwersytetem Rzeszowskim, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową
oraz Wyższą Szkołą Biznesu – NLU w Nowym Sączu realizowane są w
szkole praktyki dla studentów w/w uczelni.
2. Realizacja projektu unijnego: „Modernizacja kształcenia zawodowego
w Małopolsce”.
3. Realizacja warsztatów dziennikarskich, psychologicznych i
ekologicznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w N. Sączu.
1. W ramach współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie
oraz PWSZ w Nowym Sączu realizowane są w szkole praktyki dla
studentów uczelni.
2. W ramach współpracy z PWSZ w Nowym Sączu:
1) realizowana jest tematyka z zakresu ratownictwa medycznego
dotycząca np. udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
2) realizowane są zajęcia dla uczniów Technikum z zakresu
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7.

Zespół Szkół Samochodowych

8.

Zespół Szkół Ekonomicznych

przedsiębiorczości.
3. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem ORION w Nowym Sączu
realizowany jest projekt z przedsiębiorczości. Ponadto uczniowie ZS nr
4 biorą udział w wykładach oraz w zajęciach organizowanych w WSB –
NLU w Nowym Sączu.
1. Współpraca szkoły w ramach sprawowania patronatu naukowego przez
Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu.
2. Realizacja praktyk studenckich PWSZ – Instytut Języków Obcych ( j.
rosyjski ), Instytut Techniczny ( wspólne zajęcia wykładowców uczelni,
studentów oraz nauczycieli ZSS w ramach modułu z mechatroniki
samochodowej ).
3. Wymiana młodzieży w zakresie sportu: piłka nożna, siatkowa i
koszykowa - ze szkołą zawodową w Bardejowie na Słowacji.
4. Realizacja projektu unijnego: „Modernizacja kształcenia zawodowego
w Małopolsce”.
1. Sprawowanie patronatu naukowego nad szkołą przez Państwową
Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu.
2. W zakresie współpracy naukowej:
1) przygotowanie i wygłoszenie przez pracownika Instytutu
Ekonomicznego PWSZ w N.S. wykładu o tematyce uzgodnionej
z Dyrektorem szkoły,
2) umożliwienie wskazanym przez Dyrektora szkoły uczniom
uczestniczenia w wybranych zajęciach realizowanych w Instytucie
Ekonomicznym. W szczególności dotyczy to uczniów
przygotowujących się do olimpiad i konkursów,
3) uczestniczenie wytypowanych przez Dyrektora szkoły uczniów
w wybranych pracach Studenckich Kół Naukowych Instytutu,
4) umożliwienie publikowania w Zeszytach Naukowych Instytutu prac
naukowych pracownikom szkoły, dla których publikacja jest ważna
w karierze zawodowej, w szczególności tych, którzy kontynuują
studia doktoranckie,
5) korzystanie pracowników i uczniów szkoły z Uczelnianej Biblioteki,
szczególnie w zakresie przygotowania się do olimpiad i konkursów.
3. W zakresie praktyk studenckich – współpraca z: Instytutem
Ekonomicznym i Instytutem Języków Obcych PWSZ w Nowym Sączu,
WSB – NLU w Nowym Sączu oraz Akademią Pedagogiczną,
Uniwersytetem Ekonomicznym i Uniwersytetem Jagiellońskim
w Krakowie. Ponadto w ZSE prowadzone są indywidualne praktyki
studenckie dla studentów z Uniwersytetu Rzeszowskiego w zakresie
wychowania fizycznego i historii.
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9.

10.

11.

Zespół Szkół Budowlanych

4. Współpraca z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie.
5. Realizacja projektu unijnego: Modernizacja kształcenia zawodowego
w Małopolsce”.
1. Realizacja praktyk studenckich z wyższymi uczelniami takimi jak:
1) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu – Instytut
Języków Obcych,
2) Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie,
3) Politechnika Krakowska.
2. Realizacja projektów unijnych:
- „Modernizacja systemu doskonalenia kadr szkół zawodowych w
Małopolsce”.
- „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.

Zespół Szkół Elektryczno –
Mechanicznych

1. Patronat naukowy PWSZ w Nowym Sączu nad klasami Technikum o
zawodach mechatronik.
2. Patronat naukowy WSB – NLU w Nowym Sączu nad klasą „biznesową”
Liceum Ogólnokształcącego.
3. Realizacja praktyk studenckich dla studentów: PWSZ Nowy Sącz, UJ
Kraków, AWF Kraków, AWF Katowice.
4. Realizacja innowacji pedagogicznej – projektu „Przedsiębiorczość” we
współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim
5. Realizacja projektów unijnych:
- „Diament”,
- „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.

Zespół Placówek Kształcenia
Zawodowego

Współpraca z Instytutem Technicznym PWSZ w Nowym Sączu obejmuje:
1. Prowadzenie praktyk studenckich m.in. dla specjalności – Informatyka
Stosowana.
2. Realizację praktyk programowych studentów w ZPKZ.
3. Korzystanie nieodpłatnie z sal wykładowych udostępnianych przez
Instytut Techniczny PWSZ dla realizacji zajęć zawodowych
prowadzonych przez Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia
Zawodowego Zespołu Placówek Kształcenia Zawodowego.
4. Wymiana doświadczeń pomiędzy kadrą Instytutu Technicznego i ZPKZ
5. Koordynacja polityki w zakresie przygotowania oferty doskonalenia
zawodowego nauczycieli ZPKZ.

Źródło: Wydział Edukacji w Urzędzie Miasta Nowego Sącza
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Podmiot:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

W roku akademickim 2013/2014 funkcjonowało 6 instytutów, które prowadziły łącznie 13 kierunków studiów.
Tabela II-1.2.4.1. Jednostki organizacyjne i kierunki kształcenia
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej

Kierunek

Status kierunku

Stopień studiów

e-Administracja

funkcjonujący

pierwszy

Ekonomia

funkcjonujący

pierwszy

Filologia

funkcjonujący

pierwszy

Fizjoterapia

funkcjonujący

pierwszy

Wychowanie fizyczne

funkcjonujący

pierwszy

Edukacja artystyczna w
zakresie sztuk plastycznych

funkcjonujący

Matematyka

funkcjonujący

Pedagogika

funkcjonujący

Informatyka

funkcjonujący

Mechatronika

funkcjonujący

Zarządzanie i inżynieria
produkcji

funkcjonujący

Pielęgniarstwo

funkcjonujący

Ratownictwo medyczne

funkcjonujący

INSTYTUT EKONOMICZNY

INSTYTUT JĘZYKÓW OBCYCH

INSTYTUT KULTURY FIZYCZNEJ

INSTYTUT PEDAGOGICZNY

pierwszy

pierwszy
INSTYTUT TECHNICZNY

INSTYTUT ZDROWIA

pierwszy i drugi

pierwszy
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W roku akademickim 2013/2014 studiowało łącznie 4240 studentów, w tym na studiach stacjonarnych 3268, a na studiach niestacjonarnych 972. Studenci studiów
niestacjonarnych stanowili około 23% ogółu studiujących. Na pierwszym roku studiów pierwszego i drugiego stopnia studiowało łącznie 1487 studentów, z czego na studiach
stacjonarnych 1122, a na studiach niestacjonarnych 365. W stosunku do roku akademickiego 2012/13 liczba studentów studiujących na pierwszym roku studiów zmniejszyła
się o 109 osób.
Tabela II-1.2.4.1. Informacje o liczbie studentów i absolwentów z podziałem na kierunki, formy i stopnie kształcenia
w roku akademickim 2013/ 2014

Nazwa jednostki organizacyjnej

INSTYTUT EKONOMICZNY
INSTYTUT JĘZYKÓW OBCYCH

INSTYTUT KULTURY FIZYCZNEJ

INSTYTUT PEDAGOGICZNY

Kierunek
studiów

Forma
studiów

Stopień
studiów

e-Administracja

stacjonarne
stacjonarne
niestacjonarne

PIERWSZY

Filologia

stacjonarne

Fizjoterapia

stacjonarne

Wychowanie
fizyczne

stacjonarne

Ekonomia

Edukacja
artystyczna
w zakresie sztuk
plastycznych
Matematyka
Pedagogika
Informatyka
Mechatronika

INSTYTUT TECHNICZNY
Zarządzanie i
inżynieria
produkcji

niestacjonarne
stacjonarne

stacjonarne
niestacjonarne
stacjonarne

Liczba
absolwentów*
*

ogółem

w tym
cudzoziemcy*

w tym
niepełnosprawni

32
730
269

0
0
0

0
12
5

0
247
97

PIERWSZY

405

4

10

113

PIERWSZY

94

0

0

0

223

0

1

46

22

0

0

17

84

0

4

22

PIERWSZY

PIERWSZY

PIERWSZY

niestacjonarne
stacjonarne
stacjonarne
niestacjonarne
stacjonarne
niestacjonarne
stacjonarne
niestacjonarne

Liczba studentów

PIERWSZY
PIERWSZY
PIERWSZY
PIERWSZY
PIERWSZY
DRUGI

0

0

0

0

33
614
141
171
13
196
150

0
0
0
0
0
0
0

0
11
3
6
0
1
3

18
222
39
25
9
48
30

297

0

5

50

179

0

5

32

87

0

0

70
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Pielęgniarstwo
INSTYTUT ZDROWIA

Ratownictwo
medyczne

niestacjonarne
stacjonarne
niestacjonarne
stacjonarne
niestacjonarne

PIERWSZY
PIERWSZY

62
194
95
108
41

0
0
0
0
0

0
4
0
0
0

50
44
82
27
26

Dane dotyczące liczby studentów przygotowano na podstawie Sprawozdania o studiach wyższych /S-10/ wg stanu w dniu 30.11.2013 r.
Dane dotyczące liczby absolwentów przygotowano na podstawie Sprawozdania o studiach wyższych /S-10/ wg stanu w dniu 30.11.2014 r.
W roku 2014 dyplomy ukończenia uczelni otrzymało 1314 absolwentów, z czego 932 na studiach stacjonarnych i 382 na studiach niestacjonarnych.
W roku akademickim 2013/2014 w uczelni prowadzone były studia podyplomowe dla nauczycieli (kwalifikacyjne) oraz innych grup zawodowych (doskonalące):
· Przygotowanie pedagogiczne
· Terapia pedagogiczna
· Organizacja i zarządzanie oświatą
· Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
· Socjoterapia
· Specjalista ds. zamówień publicznych
· Zarządzanie w ochronie zdrowia
Kursy dokształcające 2013/2014:
·
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych
·
Projektowanie w programie Autodesk Inventor
Łącznie na studiach podyplomowych kształciły się 192 osoby. Studia podyplomowe ukończyło 147 absolwentów. W roku akademickim 2013/14 instytuty organizowały w ramach
prowadzonych kierunków studiów kursy dokształcające. Łącznie w tych kursach uczestniczyły 58 osoby.
Uczelnia w roku akademickim 2013/14, w przeliczeniu na pełne etaty, zatrudniała 295,5 nauczycieli akademickich, co stanowiło 72,0% ogółu zatrudnionych. Nauczyciele
akademiccy z tytułami i stopniami naukowymi stanowili 51,5 % ogółu pracowników dydaktycznych, z czego profesorowie tytularni 9,6 %, doktorzy habilitowani 10,6 %,
a doktorzy 31,3 %. Proces kształcenia wspierało 116 pracowników nie będących nauczycielami akademickimi. Uczelnia zatrudniała 63 osób w administracji uczelnianej,
6 osób w bibliotece, 6 osób w domu akademickim oraz 41 pracowników obsługi.
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W roku akademickim 2013/14 jednostki organizacyjne Uczelni realizowały różnorodne projekty wspomagające proces kształcenia, opisane jak w tabeli poniżej:
Tabela II-1.2.3.3. Wykaz realizowanych projektów
Tytuł projektu

Nagroda MNISW za najlepszy
program kształcenia-kierunek
Zarządzanie i inżynieria produkcji
II stopień
„Staż zawodowy - lepszy start dla
informatyków”

„Innowacyjne ciastka owsiane
o prozdrowotnych
właściwościach", POIG –
program badawczy

Wartość
projektu

Źródło
finansowania

Instytucja
finansująca projekt

Realizowane zadania w ramach projektu

1 000 000

MNiSW, Europejski
Fundusz Społeczny

EFS, MNiSW, PWSZ w
Nowym Sączu

Wyróżnienie jakości kształcenia na kierunku
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

456 250 zł

NCBiR, Europejski
Fundusz Społeczny

EFS, NCBiR, PWSZ w
Nowym Sączu

50 000 zł

Program Operacyjny
Innowacyjna
Gospodarka

Program Operacyjny
Innowacyjna
Gospodarka, PWSZ w
Nowym Sączu

Spotkania panelowe z potencjalnymi
pracodawcami celem konsultacji programu
kształcenia w tym opisu efektów kształcenia
na kierunku Informatyka, program płatnych
staży studenckich, udział pracodawców w
procesie kształcenia poprzez prowadzenie
wykładów i warsztatów dla studentów/ek
kierunku Informatyka w zakresie kluczowych
umiejętności
Projekt ten ma na celu popularyzację
i upowszechnianie nauki wśród młodzieży
szkolnej z zakresu wiedzy technicznej,
inżynierii produkcji i technologii żywności
z uwzględnieniem
zastosowania
jej
praktycznych
aspektów.
Zakres
badań
zaplanowanych w projekcie obejmuje m.in.
określenie
wpływu
wielkości
dodatku
wysokobłonnikowego
koncentratu
obłuszczonego ziarna owsa - o handlowej
nazwie
Betaven
na
parametry
fizykochemiczne nadzienia cukierniczego,
a także wyrobu końcowego, którym jest
żywność funkcjonalna (ciastka owsiane).
Przeprowadzona zostanie również ocena
sensoryczna oraz analiza tekstury za pomocą
urządzenia TA.XT Plus. Kolejnym etapem
będzie ocena przydatności konsumenckiej
wyrobu
przeprowadzona
przez
„panel
sensoryczny”
oraz
analiza
właściwości
reologicznych
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W stosunku do roku 2013 baza lokalowa Uczelni nie uległa zmianie. Biorąc pod uwagę metraż pomieszczeń dydaktycznych na studenta, średnia dla Uczelni wynosiła 6,8 m2.
Ogólna wartość poniesionych w roku kalendarzowym 2014 wydatków na remonty prowadzone w uczelni wyniosła 446 121,77 zł a na działalność inwestycyjną 2 070 792,49 zł.
Tabela II-1.2.3.4. Baza lokalowa Uczelni
Adres

Powierzchnia m2

Kubatura m3

Tytuł prawny

Instytut Ekonomiczny

ul. Jagiellońska 61

1691 m2

4800 m³

Umowa użyczenia z 2013 r. (3 lata)

Instytut Języków Obcych

ul. Kochanowskiego 44

2719 m2

10953 m³

Własność – akt notarialny z 2004 r.

ul. Kościuszki 2

2306 m2

12780 m³

Własność – akt notarialny z 2007 r.

ul. Kościuszki 2

927 m2

3024 m³

Własność – akt notarialny z 2007 r.

ul. Kościuszki 2

7398 m2

51174 m³

Własność PWSZ

Instytut Pedagogiczny

ul. Chruślicka 6

2620 m

2

10718 m³

Własność – akt notarialny z 2003 r.

Biblioteka Uczelniana

Aleje Wolności 40

1338 m2

5850 m³

Własność – akt notarialny z 2004 r.

Instytut Zdrowia

ul. Jagiellońska 61

823 m2

2930 m³

Umowa użyczenia z 2013 r. (3 lata)

Instytut Techniczny

ul. Zamenhofa 1a

2800 m2

11000 m³

Własność PWSZ

Dom Akademicki

ul. Długosza 61

4500 m2

14409 m³

Własność – akt notarialny z 2000 r.

Rektorat

ul. Staszica 1

789 m2

2650 m³

Własność – akt notarialny z 1999 r.

Ogółem

27916 m2

130288 m³

Obiekt

Instytut Kultury Fizycznej
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PWSZ współpracowała z uczelniami zagranicznymi w ramach indywidualnych porozumień o współpracy. Partnerami Uczelni były następujące uczelnie wyższe:

Tabela II-1.2.4.3. Współpraca międzynarodowa
Partner Umowy/ Porozumienia

Uniwersytet Preszowski w Preszowie na Słowacji

Status
aktywna

Okres trwania
umowy
Od 2004

Sankt-Petersburski Uniwersytet Architektury i Budownictwa w Rosji

aktywna

Od 2004

Uniwersytet Techniczny w Koszycach na Słowacji

aktywna

Od 2006

Uniwersytet Narvik w Norwegii

aktywna

Od 2006

Uniwersytet Harstad w Norwegii

aktywna

Od 2007

J.J.Strossmayer Uniwersytet w Osijeku w Chorwacji

aktywna

Od 2007

Uniwersytet w Belgradzie w Serbii

aktywna

Od 2007

Unwiersytet w Pecs na Węgrzech

aktywna

Od 2007

Wyższa Szkoła Zawodowa Zittau-Goerlitz w Niemczech

aktywna

Od 2004

Uniwersytet w Weronie we Włoszech

aktywna

Od 2007

Wyższa Szkoła Informatyki w Limognes we Francji

aktywna

Od 2006

Uniwersytet Sakarya w Turcji

aktywna

Od 2008

Peadagogische Hochschule Karlsruhe w Niemczech

aktywna

Od 2008

Westfaliche Wilhelms Universiteat Munster w Niemczech

aktywna

Od 2008

Tomori Pal College na Węgrzech

aktywna

Od 2009

Katolicki Uniwersytet w Rużemberku na Słowacji

aktywna

Od 2011

Uniwersytet w Nitrze na Słowacji

aktywna

Od 2011

Agri Ibrahim Cecen Universitesi w Turcji

aktywna

Od 2011

Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Techniczny im. I. Puluja na Ukrainie

aktywna

Od 2011

VIA University College w Danii

aktywna

Od 2011

Zakres współpracy (maks. 255
znaków)
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University w Cordoba w Hiszpanii

aktywna

Od 2011

Jihoceska Univerzita, Ceske Budejovice w Czechach

aktywna

Od 2011

Ostravska Univerzita w Czechach

aktywna

Od 2011

Technical University of Liberec w Czechach

aktywna

Od 2011

Uniwersytet Podstawowy Shanxi w Chinach

aktywna

Od 2012

Gazi Universitesi w Ankarze w Turcji

aktywna

Od 2012

Ventspils University College na Łotwie

aktywna

Od 2012

Ahi Evran University w Turcji

aktywna

Od 2013

Istanbul Kavram Vocational College w Turcji

aktywna

Od 2013

University of Szeged na Węgrzech

aktywna

Od 2013

University of Cadiz w Hiszpanii

aktywna

Od 2013

University CEU San Pablo w Hiszpanii

nieaktywna

Od 2013

Mehmet Akif Ersoy University Burdur w Turcji

aktywna

Od 2013

Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska” na Ukrainie

aktywna

Od 2013

Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny i. W. Hnatiuka w Tarnopolu na
Ukrainie
Uniwersytet Narodowy im. T. Szewczenko w Ługańsku na Ukrainie

aktywna
aktywna

Od 2013

Wschodnioukraiński Uniwersytet Narodowy im. W. Dala w Ługańsku na Ukrainie

aktywna

Od 2013

Federalna Państwowa Budżetowa Instytucja Oświatowa Wyższego Szkolnictwa
Zawodowego – Tulski Państwowy Uniwersytet w Tule w Federacji Rosyjskiej
Wstępne porozumienie w sprawie współpracy z Výskumno-vzdelávacie centrum
bioenergie EU v Bratislave - Kapusany Ekonomicka Univerzita v Bratislavie na Słowacji

aktywna

Politechnika w Puli w Chorwacji

aktywna

Od 2014

Udulag Universitesi w Bursa w Turcji

aktywna

Od 2014

Narodowy Unwersytet Lotniczy w Kijowie na Ukrainie

aktywna

Od 2014

aktywna

Od 2013

Od 2014
Od 2014

W ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 na stypendia i praktyki zawodowe wyjechało łącznie 38 studentów i 32 pracowników PWSZ, zaś do Uczelni
przyjechało na wymianę 25 studentów i 27 pracowników uczelni partnerskich.
Źródło: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
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Podmiot:

Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu

W roku akademickim 2013/2014 funkcjonowały 2 wydziały, które prowadziły łącznie 6 kierunków kształcenia:
Tabela II-1.2.4.1. Jednostki organizacyjne i kierunki kształcenia
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej
Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Wydział Zamiejscowy w Tarnowie

Kierunek

Status kierunku

Stopień studiów

Zarządzanie

prowadzony

I

Zarządzanie

prowadzony

II

Informatyka

prowadzony

I

Politologia

prowadzony

I

Politologia

prowadzony

II

Psychologia

prowadzony

JM

Inżynieria
chemiczna i
procesowa

prowadzony

I

Zarządzanie

prowadzony

I

W roku akademickim 2013/2014 studiowało łącznie 2197 studentów, w tym na studiach stacjonarnych 336, a na studiach niestacjonarnych 1861. Studenci studiów
niestacjonarnych stanowili około 84,7% ogółu studiujących. Na pierwszym roku studiów studiowało łącznie 504 studentów, z czego na studiach stacjonarnych – 15, a na
studiach niestacjonarnych – 489. W stosunku do roku akademickiego 2012/13 liczba studentów rozpoczynających pierwszy rok studiów zmniejszyła się o 146 osób.
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Tabela II-1.2.4.1. Informacje o liczbie studentów i absolwentów z podziałem na kierunki, formy i stopnie kształcenia w roku akademickim
2013/ 2014
Nazwa jednostki organizacyjnej

Kierunek
studiów

Forma
studiów

Stopień
studiów

ogółem
Wydział Nauk Społecznych i
Informatyki

Wydział Zamiejscowy w Tarnowie

Liczba
absolwentów**

Liczba studentów

w tym
w tym
cudzoziemcy* niepełnosprawni

informatyka

stacjonarne

I stopnia

55

2

1

13

informatyka
zarządzanie
zarządzanie
zarządzanie
zarządzanie
psychologia
psychologia

niestacjonarne
stacjonarne
stacjonarne
niestacjonarne
niestacjonarne
stacjonarne
niestacjonarne

I stopnia
I stopnia
II stopnia
I stopnia
II stopnia
jednolite mgr
jednolite mgr

186
89
43
324
815
113
39

1
29
18
1
28
2
0

3
0
0
7
12
4
0

25
33
19
66
307
32
0

praca socjalna
politologia

niestacjonarne
stacjonarne

I stopnia
I stopnia

4
12

0
0

0
0

3
8

politologia

stacjonarne

II stopnia

1

0

0

2

politologia
politologia
zarządzanie
zarządzanie
inżynieria
chemiczna
i procesowa

niestacjonarne
niestacjonarne
stacjonarne
niestacjonarne

I stopnia
II stopnia
I stopnia
I stopnia

137
105
23
228

1
0
0
0

4
1
1
3

38
29
16
69

niestacjonarne

I stopnia

23

0

0

23

W roku 2014 dyplomy ukończenia uczelni otrzymało 683 absolwentów, z czego 123 na studiach stacjonarnych i 560 na studiach niestacjonarnych.
W roku akademickim 2012/2013 w uczelni prowadzone były studia podyplomowe dla:
absolwentów uczelni wyższych;
pracowników administracji publicznej, pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, pracowników administracji samorządowej etc.
Łącznie na studiach podyplomowych kształciło się 147 osób. Studia podyplomowe w 2014 r. ukończyło 119 absolwentów.
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Uczelnia w roku akademickim 2013/14, zatrudniała 136 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 126 osób, Nauczyciele akademiccy: 18 osób z tytułem profesora,
26 adiunktów, 8 asystentów, proces kształcenia wspierało 18 pracowników nie będących nauczycielami. Uczelnia zatrudniała 41 osoby w administracji uczelnianej,
5 osób w bibliotece oraz 20 pracowników obsługi.
W roku akademickim 2013/14 jednostki organizacyjne uczelni realizowały różnorodne projekty wspomagające proces kształcenia, opisane jak w tabeli poniżej:
Tytuł projektu

Źródło finansowania

Instytucja
finansująca
projekt

Realizowane zadania w ramach projektu

Jednostka
realizująca
projekt

Oferta projektu opierała się głównie na organizacji szkoleń
ogólnych, pracowniczych oraz wysokospecjalistycznych dla
Pracowników Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju. Ponadto
wdrażane są usprawnienia instytucjonalne w Urzędzie Miejskim
w Krynicy-Zdroju, wprowadzony będzie System Kodeksu
Etycznego Pracowników, platforma elektroniczna e-PUAP,
system obsługi aktów prawnych, portal aktywności organizacji
pozarządowych na terenie Gminy Krynica-Zdrój, rewizja
procedur wewnętrznych, norma zarządzania jakością oraz
strategia Rozwoju Gminy Krynica-Zdrój.

Liderem Projektu
jest WSB-NLU,
Partnerem
Projektu jest
Gmina KrynicaZdrój, natomiast
Instytucją
Zarządzającą jest
Ministerstwo
Administracji i
Cyfryzacji
Liderem projektu
jest WSB-NLU
(Biblioteka WSBNLU)
Liderem projektu
jest WSB-NLU,
natomiast
Instytucją
Zarządzająca jest
Narodowe
Centrum Badań i
Rozwoju

„Unowocześnienie
funkcjonowania
administracji
samorządowej Gminy
Krynica – Zdrój”

Program Operacyjny Kapitał
Ludzki

UE

„Repozytorium
instytucjonalne WSBNLU”

Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

Program
Krajowy
(DUN)

Platforma udostępniająca otwarte zasoby naukowe oraz
integrująca uczelnię z innymi systemami informacji naukowej.

„Psychologia Sądowawzmocnienie potencjału
dydaktycznego uczelni”

Program Operacyjny Kapitał
Ludzki

UE

Studia podyplomowe „Psychologia i pedagogika sądowa” –
adresowane do absolwentów psychologii i pedagogiki,
pracujących lub przygotowujących się do pracy w obszarze
wymiaru
sprawiedliwości.
Kursy
„Zastosowanie
wiedzy
psychologicznej w sądowej praktyce orzeczniczej” – adresowane
do
pracowników
wymiaru
sprawiedliwości
(sędziów,
prokuratorów, kuratorów, policjantów).
Specjalność „Psychologia sądowa – dla studentów studiów
magisterskich na kierunku psychologia w Wyższej Szkole
Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu”.
Staże i wizyty studyjne w wiodących krajowych i zagranicznych
ośrodkach akademickich i badawczych w zakresie psychologii
sądowej – dla kadry akademickiej Wyższej Szkoły Biznesu –
National-Louis University w Nowym Sączu.
Konferencje „Psychologia sądowa i problematyka równości płci
w teorii i praktyce polskiego wymiaru sprawiedliwości” – rok

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 Nowego Sącza 2020

2011; „Pedagogika sądowa” – rok 2012.
Celem ogólnym projektu pt. „Kultura innowacji – budowanie
Liderem Projektu
nowej jakości” jest promowanie w środowisku akademickim idei
jest WSB-NLU
przedsiębiorczości opartej na solidnych podstawach badań
(Centrum
naukowych. Głównym wątkiem podkreślanym podczas
Innowatyki),
wszystkich działań projektowych jest konieczność budowania
natomiast
kultury organizacyjnej i zachowań w organizacji sprzyjających
Instytucją
rozwojowi innowacji. Projekt „Kultura innowacji – budowanie
Zarządzającą jest
nowej jakości“ ma stanowić krok w kierunku usuwania takich
Narodowe
blokad wśród kadr akademickich i menedżerskich oraz
Centrum Badań i
studentów zainteresowanych komercjalizacją nowych idei.
Rozwoju
W stosunku do roku 2013 baza lokalowa Uczelni nie uległa zmianie. Biorąc pod uwagę metraż pomieszczeń dydaktycznych na studenta, średnia dla uczelni wynosiła 2,2 m2.
Ogólna wartość poniesionych w roku kalendarzowym 2014 wydatków na remonty prowadzone w uczelni wyniosła 11576,02 zł, a na działalność inwestycyjną 11847,61 zł.
„Kultura Innowacjibudowanie nowej
jakości”

Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego,
(Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju)

Program
Krajowy
(Kreator
innowacyjnoś
ci)

Tabela II-1.2.3.4. Baza lokalowa Uczelni
Powierzchnia m2

Kubatura m3

Obiekt

Adres

Bud. A – adm.- dydakt.

Nowy Sącz
ul. Zielona 27

Bud. B – dydakt.- adm.

Nowy Sącz
ul. Zielona 27

Bud. C – dydakt.- adm.

Nowy Sącz
ul. Zielona 27

Bud. D – Oratorium, stołówka, sala
widowiskowa

Nowy Sącz
ul. Zielona 27

Bud. E – hala sportowa

Nowy Sącz
ul. Zielona 27

938

8696

Bud. G – siłownia z zapleczem
sanitarnym

Nowy Sącz
ul. Zielona 27

685

3306

2793

1912

6067

1191

8428

8550

27389

8169

Tytuł prawny
Budynki; własność WSB –NLU
Teren; własność Skarb Państwa,
użytkownik wieczysty WSB -NLU
Budynki; własność WSB –NLU
Teren; własność Skarb Państwa,
użytkownik wieczysty WSB -NLU
Budynki; własność WSB –NLU
Teren; własność Skarb Państwa,
użytkownik wieczysty WSB -NLU
Budynki; własność WSB –NLU
Teren; własność Skarb Państwa,
użytkownik wieczysty WSB -NLU
Budynki; własność WSB –NLU
Teren; własność Skarb Państwa,
użytkownik wieczysty WSB -NLU
Budynki; własność WSB –NLU
Teren; własność Skarb Państwa,
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użytkownik wieczysty WSB -NLU
WSB-NLU współpracowała z uczelniami zagranicznymi w ramach indywidualnych porozumień o współpracy. Partnerami Szkoły były następujące uczelnie wyższe:
Tabela II-1.2.4.3. Współpraca międzynarodowa

Nazwa partnera

Status

Dnepropetrowsk State Financial Academy

obowiązująca

Czas
trwania
umowy od
2013-05-23

Zakres współpracy

VIEM

obowiązująca

2011-05-01

wymiana studentów i wykładowców, współpraca naukowa

KROK University

obowiązująca

2004-01-15

wymiana studentów, organizacja letnich szkół

Jinan University

obowiązująca

2008-10-24

wymiana studentów

Cologne Business School

nowo nawiązana

2010-10-26

wymiana studentów i wykładowców

Odessa National Mechnikov University

obowiązująca

2008-04-11

współpraca naukowa i organizacja letnich szkół

ISVOUGA

nowo nawiązana

2010-06-14

wymiana studentów i wykładowców

Vilnius Cooperative University of Applied
Sciences

nowo nawiązana

2013-01-24

wymiana studentów i wykładowców

Universidad Autonoma de Madrid

nowo nawiązana

2010-11-22

wymiana studentów i wykładowców

Customs Academy

obowiązująca

2014-03-20

współpraca naukowa, organizacja letnich szkół

Donetsk State University of Management

obowiązująca

2008-03-05

współpraca naukowa, organizacja letnich szkół

współpraca naukowa
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Dnepropetrovsk State Agrarian University

nowo nawiązana

2010-07-07

wymiana studentów i wykładowców, współpraca naukowa, organizacja
letnich szkół

Universiy of Applied Sciences

obowiązująca

2010-01-21

wymiana studentów i wykładowców

Hof University of Applied Sciences

obowiązująca

2010-11-22

wymiana studentów i wykładowców

University of Navarra

obowiązująca

2010-11-22

wymiana studentów

University of Agder

obowiązująca

2002-06-25

wymiana studentów i wykładowców

ISSA

obowiązująca

2008-06-04

wymiana studentów i wykładowców

HAMK University of Applied Sciences

obowiązująca

2012-03-01

wymiana studentów i wykładowców

Tietgen Business College

obowiązująca

2010-01-01

wymiana studentów i wykładowców

Badaen-Wuerttemberg Cooperative State
University

obowiązująca

2010-01-20

wymiana studentów i wykładowców

FIHE
Atilim University
University of Pecs

obowiązująca
obowiązująca
obowiązująca

2010-02-12
2011-03-04
2012-01-31

wymiana studentów i wykładowców
wymiana studentów i wykładowców
wymiana studentów i wykładowców

University of National World Economy

obowiązująca

2007-03-24

wymiana studentów i pracowników

Plantijn Hogeschool

obowiązująca

2007-03-07

wymiana studentów i wykładowców

Instituto Politechnico do Porto

obowiązująca

2010-02-24

wymiana studentów i wykładowców
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Associacion Leonard de Vinci

obowiązująca

2010-11-30

Associacion Leonard de Vinci

European University

obowiązująca

2010-01-20

wymiana studentów i wykładowców

Suleyman Demirel University
Reykjavik University

obowiązująca
obowiązująca

2005-01-24
2009-02-18

wymiana studentów i wykładowców
wymiana studentów i wykładowców

Istituto Politecnico de Braganca

nowo nawiązana

2014-02-20

wymiana studentów i wykładowców

Universite Rennes 2

nowo nawiązana

2013-02-22

wymiana studentów i wykładowców

Universite de Haute-Alsace

nowo nawiązana

2013-02-22

wymiana studentów i wykładowców

Kadir Has Universitesi

nowo nawiązana

2012-06-15

wymiana studentów i wykładowców

Mehmet Akif Ersoy University

nowo nawiązana

2014-04-24

wymiana studentów i wykładowców

The Catholic University

nowo nawiązana

2012-02-28

wymiana studentów i wykładowców

University of Presov

nowo nawiązana

2012-03-13

wymiana studentów i wykładowców

FHS Kufstein Tirol Bildungs - GMBH

obowiązująca

2010-01-22

wymiana studentów i wykładowców

Univerza na Primorskem

nowo nawiązana

2012-03-06

wymiana studentów i wykładowców

Assumption University of Thailand
University of International Business
University of International Business

obowiązująca
nowo nawiązana
nowo nawiązana

2007-02-13
2013-08-02
2013-08-10

współpraca naukowa, wymiana studentów i wykładowców
wymiana studentów
studia 3+1

University of International Business

nowo nawiązana

2013-04-23

międzynarodowe praktyki naukowe dla studentów

W ramach prowadzonej współpracy w roku sprawozdawczym na stypendia i praktyki zawodowe wyjechało łącznie 11 osób.

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

Współpraca z instytucjami rynku pracy w zakresie minimalizowania bezrobocia na terenie województwa małopolskiego,
monitorowanie losów absolwentów WSB-NLU, dynamiczny rozwój uczelni w obszarze innowacyjności poprzez powstanie i dalszy
rozwój Parku Technologicznego MMC „Brainville”, uruchomienie studiów i kursów interaktywnych poprzez system „CloudA” a także
szeroko zakrojona współpraca z ośrodkami naukowo–badawczymi z Polski oraz Europy. Zwiększenie wysiłków uczelni na rzecz
ściślejszej współpracy z firmami na polu B+R. Nawiązywanie kontaktów naukowo-dydaktycznych z wiodącymi uczelniami
zagranicznymi, również z rynku wschodniego. Pozyskiwanie środków unijnych z nowej perspektywy finansowej na prowadzenie
studiów licencjackich, studiów podyplomowych, a także różnego rodzaju kursów i szkoleń.

Źródło: Wyższa Szkoła Biznesu – NLU w Nowym Sączu
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INFRASTRUKTURA KULTURY
I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

CEL OPERACYJNY II-2

Podmiot:

Tworzenie warunków dla rozwoju instytucji kultury, oferty kulturalnej,
innowacji w działalności kulturalnej, upowszechniania dostępu do kultury i
edukacji kulturalnej, a także - ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym
poprzez rewitalizację zespołów zabytkowych.

Wydział Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

II-2.1. Tworzenie warunków dla rozwoju instytucji kultury, oferty kulturalnej, innowacji w działalności kulturalnej, upowszechniania dostępu do kultury
i edukacji kulturalnej.†††
II-2.1.1. Miejskie instytucje kultury

W 2014 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, tworzone były warunki finansowe dla realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.
Wspierano 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: 4 350 000.- złotych, w tym: MOK – 1 150 000.-zł,
NMG – 400 000.-zł, SPB –2 800 000.-zł. W stosunku do 2013 roku, nakłady na działalność bieżącą miejskich instytucji wzrosły łącznie o kwotę w wysokości:
80 000.- złotych. Środki te pozwoliły na zrealizowanie wielu zadań i przedsięwzięć oraz wzbogacenie oferty kulturalnej, nie tylko dla mieszkańców, ale i gości
odwiedzających nasze miasto.
W Miejskim Ośrodku Kultury działało 14 zespołów amatorskiego ruchu artystycznego (teatralne, muzyczne, taneczne, folklorystyczne, wokalnomuzyczne, wokalno-taneczne, plastyczne) i 6 kół (klubów) zainteresowań. Zespoły i kluby skupiają łącznie ok. 450 uczestników. A były to:
Zespoły:
-

Teatr Robotniczy im. Bolesława Barbackiego,
Teatr NSA i Scena M,
Dziecięca Grupa Teatralna „Cudoki- Szuroki”,
Grupa TAM (Teatralna Akademia Młodzieży),
Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Sądeczanie”,
Sądecki Big Band,
Sądecka Orkiestra Symfoniczna,
†††

Źródło: Wydział Kultury i Sportu
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-

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,

K o ł a (kluby) z a i n t e r e s o w a ń :
-

Klub Poetycki,
Klub Miłośników Muzyki Progresywnej,
Studyjny Klub Filmowy,
Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży,
Klub Esperanto,
Klub Tańca Towarzyskiego.

MOK był realizatorem licznych imprez artystycznych, festiwali, przeglądów. Spośród nich na pewno warto wymienić: Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, Koncerty Noworoczne, XV Nowosądecki Przegląd Przedstawień Bożonarodzeniowych, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, I Sądeckie Konfrontacje
Artystycznych Talentów SKAT, XVII Konkurs Piosenki Dziecięcej „Tralalaliada”, Małopolski Przegląd Teatrów Dzieci i Młodzieży „Bandurek”, cykl wieczorów
poetyckich w okresie letnim na sądeckich plantach - obok pomnika Adama Mickiewicza pn. „Pali się fajka nocy”, XVIII Jesienny Festiwal Teatralny, 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 ubr, gościł u siebie wybitnych artystów scen polskich m.in.: Agnieszkę Sitek, Tomasza Mędrzaka, Hannę Śleszyńska, Jana Janowskiego, Katarzynę
Skrzynecką, Jacka Lenartowicza, Justynę Sieńczyłło, Piotra Grabowskiego, Artura Barcisia, Wojciecha Wysockiego, Marię Pakulnis, Jerzego Bończaka, Tadeusza
Chudeckiego, Magdalenę Wójcik, Annę Seniuk, Grzegorza Małeckiego, Annę Dereszowską, Jolantę Fraszyńską, Roberta Rozmusa, Grażynę Zielińską, Pawła
Wawrzeckiego, Ewę Kasprzyk, Ewę Wencel, Grzegorza Wonsa, Lucynę Malec i wielu innych.
W ramach XVIII Jesiennego Festiwalu Teatralnego swoje spektakle prezentowały m.in.
- Teatr TM z Warszawy,
- Teatr Syrena z Warszawy,
- Teatr im. Juliusza Osterwy z Gorzowa Wielkopolskiego,
- Teatr Capitol z Warszawy,
- Teatr Kamienica z Warszawy,
- Teatr GUDEJKO z Warszawy,
- Teatr MOICH MARZEŃ z Chorzowa,
- Teatr Kwadrat z Warszawy
- ALE! TEATR z Warszawy
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- i inne.
MOK był organizatorem 208 imprez nie biletowanych dla 29 tys. widzów oraz 26 imprez plenerowych dla ok. 35 tys. widzów, a także 125 imprez biletowanych
dla 32 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. 300.- tys. złotych.
W ubiegłym roku, Miejski Ośrodek Kultury, przygotował i zaprezentował w swojej Galerii sześć wystaw:
- wystawę z okazji jubileuszu 50.lecia Zespołu Regionalnego „Sądeczanie” (kontynuacja z ubr),
- ekspozycję :”Wielokulturowość Sądecczyzny na tle Małopolski” – pokaz regionalnych strojów ludowych,
- wystawę prac studentów i profesorów kierunku Edukacji Artystycznej w zakresie Sztuk Plastycznych Instytutu Pedagogicznego PWSzZ w Nowym Sączu,
- wystawę fotografii i dyplomów z okazji 30.lecia Grupy Teatralnej „Cudoki - Szuroki”,
- wystawę pn. ”Fotografia Według Aktorów” ZPAF Okręg Warszawski,
- wystawę z okazji Dni Zamenhofa.
Miejski Ośrodek Kultury, był również realizatorem lub współrealizatorem licznych uroczystości, związanych z obchodami świąt państwowych
i okolicznościowych w Nowym Sączu
W 2014 roku, Ośrodek wypracował dodatkowe środki finansowe oraz pozyskał fundusze od sponsorów – w sumie ok. 580.-tys.zł, co pozwoliło niewątpliwie
wzbogacić ofertę 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 2014 roku Nowosądecka Mała Galeria.
Przygotowano i zrealizowano blisko 630 projektów w tym m.in.: ok. 100 imprez (wystawy, spektakle, recitale, koncerty, występy kabaretowe, happeningi,
promocje książek, itp.), 312 prelekcji i pogadanek o sztuce, 35 spotkań autorskich i 151 seansów filmowych połączonych z dyskusjami o problemach
współczesnej sztuki - a wszystko to dla ok. 30 tys. odbiorców.
Już dwudziesty drugi raz, sfinalizowana została atrakcyjna oferta w ramach Małego Festiwalu Form Artystycznych, trwającego od 25 września do
30 października ubr. Podczas Festiwalu prezentowane były wystawy prac znaczących twórców, organizowane koncerty, wieczory autorskie, akcje artystyczne,
performance.
Gośćmi Festiwalu byli m.in.:
- Konrad Kucz (wystawa Grafiki)
- Ewa Berberka ( wystawa malarstwa, a także wystawa fotografii Macieja Berbeki),
- Elżbieta Adamek ( z recitalem „Trwaj chwilo”),
- Rafał Kochański ( wystawa grafiki),
- Antoni Karwowski (performance),
- Andrzej Szarek (happening),
- Teatr Witkacego ( ze spektaklem „Bubula”).
Ponadto w ramach upowszechniania profesjonalnej twórczości plastycznej, Galeria zorganizowała wystawy (malarstwo, grafika, instalacje, fotografia) m.in.
- wystawa plakatów T.Kipki,
- wystawa ceramiki i rzeźby K.Handzlika,
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-

wystawa
wystawa
wystawa
wystawa
wystawa
wystawa
wystawa
wystawa

fotografii D.Czocha,
malarstwa W. Jagielskiego,
grafiki D. Frykowskiej,
grafiki K. Bożka,
rzeźby M. Aleksandrowicza,
malarstwa M. Bieniek,
fotografii M.Kowalczyk,
malarstwa J.Najbarta.

Na początku grudnia 2014 roku, w salach wystawienniczych NMG, prezentowana była twórczość sądeckich i słowackich artystów plastyków - na dorocznej
wystawie Oddziału nowosądeckiego Związku Polskich Artystów Plastyków - pn.”Salon 2014”, 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 warsztaty muzyczne w ramach Kursu Interpretacji Muzycznej. Prócz tego zorganizowano artystyczną noc dla
Nowosądeczan w ramach projektu „Art. Night”, spektakl „Niewyczerpany transformista” w wykonaniu Teatru Mumerus oraz koncert Zespołu „Chwila nieuwagi”.
W 2014 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.
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 seanse filmowe filmów artystycznych, połączone
z dyskusjami o problemach współczesnej sztuki. W NMG odbywały się również, systematycznie spotkania grupy miłośników sztuki.
Realizacja zdań statutowych Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. J.Szujskiego w 2014 roku, przebiegała prawidłowo i efektywnie. Działalność SPB,
prowadzona była poprzez:
- Bibliotekę Główną.
- Oddział dla Dzieci,
- Oddział Ksiązki Mówionej,
- 7 fillii bibliotecznych na osiedlach: Kochanowskiego, Gołąbkowice, Millenium, Przydworcowe, Wólki, Wojska Polskiego i Biegonice.
Biblioteka w 2014 roku biblioteka powiększyła zbiory o 11053 woluminy, w tym: 10914 książek. Na zakup zbiorów wydano kwotę 234.545,33 złote. Kwota
w wysokości 72.100,- złote pochodziła z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ogółem w bibliotece (filiach i oddziałach) w 2014 roku
zrejestrowano 21536 czytelników, którzy odwiedzili Bibliotekę 153726 razy, wypożyczając 350210 książek. Czytelnicy korzystali również ze zbiorów
bibliotecznych w czytelniach, gdzie zarejestrowano 34691 odwiedzin czytelników, którzy korzystali z 24786 książek, 17458 czasopism i 15810 zostało
udzielonych informacji bibliotecznych, bibliograficznych
i rzeczowych. Prowadzono także wypożyczenia krótkoterminowe oraz międzybiblioteczne
z innych bibliotek dla czytelników SBP i z SBP do innych bibliotek. Przez cały rok wykonywane były wszelkie prace związane z udostępnianiem zbiorów poprzez:
prowadzenie rejestracji czytelników, przygotowywanie księgozbioru do udostępniania, systematyczne układanie książek na półkach w magazynach biblioteki.
Gromadzono materiały dotyczące regionu i dokumenty życia społecznego. Systematycznie prowadzono nadzór nad otrzymywanymi tytułami czasopism.
Do elektronicznej kartoteki bibliograficznej powiatu nowosądeckiego wprowadzono 2297 opisów artykułów. Na stronie internetowej biblioteki ukończono
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i dostępniono bibliografię za 2013 rok. Rozpoczęto prace nad bibliografią za 2014 rok. Zdygitalizowano 5868 stron do Sądeckiej Biblioteki Cyfrowej.
Opracowano 78 pozycji w Sądeckiej Bibliotece Cyfrowej. Przeprowadzono kontrolę księgozbioru(skontrum) w filiach: na Osiedlu Kochanowskiego i na Osiedlu
Millenium.
W roku 2014 Sądecka Biblioteka Publiczna, zorganizowała 8 wystaw w zabytkowych piwnicach w budynku głównym, które obejrzało 4785 osób. Zorganizowano
18 imprez promocyjnych w budynku głównym, w których udział wzięły 703 osoby. Zorganizowano wiele imprez cyklicznych zarówno w budynku głównym jak
w filiach i Oddziale dla Dzieci np. Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, grupy artystycznej „Teatr Wśród książek”, warsztaty koralikowe, lekcje biblioteczne
ze zwiedzaniem biblioteki, kółko szachowe oraz kursy: komputerowe E-senior dla początkujących i rozszerzony, kurs języka angielskiego. Ogółem
zorganizowano 76 imprez promujących czytelnictwo, które zgromadziły 10190 osób, imprezy edukacyjne, w których uczestniczyło 845 uczestników oraz lekcje
biblioteczne w których uczestniczyło 1256 osób.
Imprezy te organizowano w budynku głównym i w filiach. Spośród wyżej wymienionych przedsięwzięć, przygotowano i zrealizowano m.in.:
1. Wystawy:
- „Tak było – Nowy Sącz 2013”, czyli miniony rok w obiektywie sądeckich mediów,
- „Z Alpami w tle…” Bawaria, Szwajcaria 2013 – wystawa malarstwa i fotografii Krynickiego Stowarzyszenia Twórców Galerii „Pod Kasztanem” z Krynicy
Zdroju,
- „W krainie Złotego Smoka (Chiny)” – wystawa fotograficzna Piotra Kruka i Stanisława Murzyna,
- „Myśli spętane” – wystawa malarstwa Leszka Zygmunta,
- „Na co dzień w PRL”
- Wystawa prac studentów z PWSZ w Nowym Sączu kierunek edukacja artystyczna ,
- „Z nadzieją w nowe 50” - jubileuszowa wystawa autorska Grażyny Kulig,
- „Zachowajmy w pamięci” - wystawa o sądeckich rodach przygotowana przez Annę Totoń i Rafała Bobrowskiego.
2. Inne imprezy, promujące czytelnictwo dla dorosłych to:
- Teatr Wśród Książek – wspólne kolędowanie,
- spotkanie autorskie z Pawłem Leśniakiem i Zbigniewem Masternakiem,
- Sądeckie Duety Literackie „GARBUS” Danuty Sułkowskiej,
- udział SBP w Targach Uczelni Wyższych –Hala MOSIR,
- spotkanie autorskie z Joanną Krupińską – Trzebiatowską,
- MYTHOS poetycka mitologia – spotkanie autorskie z Januszem Michalikiem,
- Koncert Pawła Orkisza,
- spotkanie autorskie z Magdaleną Węgrzynowicz-Plichtą Prezesem Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich,
- Narodowe Czytanie „Trylogii” Henryka Sienkiewicza,
- promocja tomiku poezji Bogny Kurpiel „Sanatorium pod złamanym skrzydłem”,
- ogłoszenie wyników Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O wawrzyn Sądecczyzny” ,
- spotkanie autorskie z reportażystą Wojciechem Jagielskim,
- promocja książki Ludmiły Piaseckiej „52 tygodnie”,
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-

„Poetycki wieczór zaduszkowy”
Najlepiej widzę , kiedy zamknę oczy” wieczór poezji i prozy Tadeusza Różewicza,
Duety Literackie – Wacław Holewiński „Opowiem Ci o wolności”,
„Polska wigilia” wieczór przygotowany przez grupę artystyczna „Teatr Wśród Książek”.

Do tzw. przedsięwzięć cyklicznych, zrealizowanych w ubiegłym roku należą m.in: Dyskusyjne Kluby Książki - 57 spotkań, Warsztaty Koralikowe - 136 spotkań,
Kółko szachowe - 15 spotkań, spotkania grupy artystycznej „Teatr Wśród Książek”, kurs komputerowy E-senior - 4 edycje dla początkujących i 3 edycje kursu
rozszerzonego.
Zorganizowano także imprezy dla dzieci i młodzieży w filiach oraz w Oddziale dla Dzieci m.in.: „Cała Polska czyta dzieciom”, „Spotkania w krainie baśni”,
spotkania KLUBU MAŁEGO CZYTELNIKA, spotkania „Pasowanie na czytelnika” „Ferie w bibliotece”, spotkanie literackie z Joanna Papuzińską, „Tydzień
Bibliotek”, „Same atrakcje w letnie wakacje”, „Wakacyjne poczytajki”, „WANDALIA CHOTOMISTYCZNE - jęcia dla szkół poświęcone Wandzie Chotomskiej,
spotkanie autorskie z Beatą Kołodziej, spotkania dla przedszkolaków: ABC Biblioteki i Nowy Sącz moja mała Ojczyzna oraz imprezy cykliczne: „Kolorowa
Biblioteka”, „Z bajką przez okrągły roczek”, „Leśne duszki” i Dyskusyjny Klub Książki „Zielony Wędrowiec” i Biblioteka gry i ty.
W projektach tych brało udział ponad pięć tysięcy uczestników: dzieci i młodzież.
W 2014 roku, Biblioteka pozyskała dodatkowe środki: z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację w wysokości: 72 100,- złotych na zakup
nowości wydawniczych oraz z Fundacji Orange kwotę: 5 784,15.- złotych.
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 i Muzeum Okręgowe.
Kwota na dofinansowanie zadań zleconych dla stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów wyniosła: 185 000.-zł i została przeznaczona dla 23 oferentów na
realizację 25 projektów.
Natomiast wojewódzkie instytucje kultury, otrzymały pomoc z budżetu miasta, na realizację projektów w trybie tzw. zamówień publicznych. Dofinansowane
przedsięwzięcia MCK SOKÓŁ oraz Muzeum Okręgowego, wymienione zostały w punktach od nr 21 do nr 23 - poniższej tabeli.
Reasumując, miasto w 2014 roku, wspomogło finansowo i nie tylko finansowo, realizację n/w przedsięwzięć kulturalnych:
Lp.

Nazwa imprezy, tytuł wystawy, koncertu lub przedsięwzięcia

Wysokość przyznanej
kwoty (zł)

Nazwa organizatora

1.

Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży poprze Społeczne Ogniska Muzyczne
w Nowym Sączu oraz „Salon Muzyczny”

11 000.-

Sądeckie Towarzystwo Muzyczne w
Nowym Sączu

2.

Cykl imprez pn. „Dla Biało Czerwonej”

3 000,-

3.

Projekt pn. „To co w duszy gra – wariacje literackie”

5 000.-

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec
Nowy Sącz
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci
i Młodzieży „Fabryka Marzeń w
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Nowym Sączu
4.

Tydzień Kultury Chrześcijańskiej

10 000.-

Klub Inteligencji Katolickiej
w Nowym Sączu
Stowarzyszenie Taneczne AXIS
w Nowym Sączu
Stowarzyszenie Animatorów Kultury
w Nowym Sączu

5.

Międzynarodowy Dzień Tańca 2014’

3 000.-

6.

Promocja miasta poprzez upowszechnianie amatorskiego ruchu artystycznego na
terenie kraju – koncerty Sądeckiej Orkiestry Symfonicznej oraz przygotowanie
i realizacja spektaklu „Pułkownik Ptak”

22 000.-

7.

Doroczna Wystawa
Nowosądeckiego Oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków
pn. ”SALON 2014”

10 000.-

Związek Polskich Artystów Plastyków
Oddział Nowy Sącz

8.

„Sądeczoki” na festiwalowych scenach

10 000.-

9.

Wydanie płyty CD pt.” Pastorałki z Nowego Sącza”

3 000.-

10.

VI Turniej Rycerski „Barwy Średniowiecza”

5 000.-

11.

Koncert Ewangelizacyjny „Serce w Serce z Jezusem”

5 000.-

12.

Wystawa: „Sądeczanki w KL Ravensbruck”

3 000.-

13.

Wydanie nowej płyty CD i materiałów promocyjnych
Młodzieżowego Chóru „Scherzo”

5 000.-

Stowarzyszenie Miłośników Zespołu
Regionalnego „Sądeczoki”
w Nowym Sączu
Stowarzyszenie Na Rzecz
Poszukiwania i Rozwoju Zdolności
Artystycznych Dzieci i Młodzieży
„Wszystko Gra” w Nowym Sączu
Stowarzyszenie „Dla Miasta”
w Nowym Sączu
Parafia Ducha Świętego w Nowym
Sączu
Stowarzyszenie Profesjonalnego
Samorządu w Nowym Sączu
Stowarzyszenie Chóru „Scherzo”
w Nowym Sączu

14.

Prowadzenie zespołów regionalnych „Lachy” i „Małe Lachy”

40 000.-

15.

Koncert dla mieszkańców Nowego Sącza w ramach festynu parafialnego pn.
”Dzielić się chlebem z głodnymi”

7 000.-

Towarzystwo Przyjaciół Regionalnego
Zespołu „Lachy” w Nowym Sączu
Parafia Rzymsko-Katolicka św.
Małgorzaty w Nowym Sączu
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16.

Cykl koncertów chóru im. Jana Pawła II

8 000.-

17.

Warsztaty, Konkurs i XXXV Wystawa
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 2014’

3 000.-

18.

X Koncert Kolęd pn. ”Zaśpiewajmy Jezusowi, zaśpiewajmy Dzięciątkowi”

2 000.-

19.

VII Nowosądecki Przegląd Poezji, Pieśni i Piosenki Patriotycznej dla małopolskich
ośrodków wsparcia pn. ”Pod Skrzydłami Orła”

3 000.-

20.

Wspólne kolędowanie, czyli koncert w wykonaniu Orkiestry Dętej
Parafii Św. Wawrzyńca

7 000.-

21.

Koncert Noworoczny

2 500.-

22.

Parafia Rzymsko-Katolicka
Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Nowym Sączu
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk
Pięknych w Nowym Sączu
Katolickie Towarzystwo Śpiewacze
„Chór Męski Echo II” w Nowy Sączu
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych przy ŚDS
„Jesteśmy” w Nowym Sączu
Związek Miłośników Muzyki w
Nowym Sączu
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
w Nowym Sączu

30 000.„Jarmark św. Małgorzaty”

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

23.

XXI Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych
„Święto Dzieci Gór”

30 000.-

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
w Nowym Sączu

24.

„Święty Jan Paweł II oczami dzieci – żywot Świętego w filmie animowanym”

4 000.-

25.

„Śladami kultury i tradycji”

10 000.-

Katolickie Centrum Edukacji
Młodzieży „KANA” w Nowym Sączu
Regionalne Towarzystwo Pieśni i
Tańca „Dolina Dunajca” w Nowym
Sączu

W ramach realizowanych wydawnictw promujących sądecką kulturę, w 2014 roku dofinansowano, poprzez przyznanie dotacji, dwa podwójne
numery „Almanachu Sądeckiego”- kwartalnika regionalnego, promującego kulturę i dziedzictwo narodowe miasta oraz regionu, którego wydawcą jest Katolickie
Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Nowym Sączu – kwota dofinansowania to: 6 tys.zł, - nakład dwóch podwójnych numerów to 500 egz. każdy.
Książki przekazane zostały bibliotekom i organizacjom społecznym.
W 2014 r. Urząd Miasta kontynuował edycję „Rocznika Sądeckiego”, wydając kolejny XLII tom, poświęcony ks. dr. Henrykowi Ostachowi, prekursorowi
pszczelarstwa na Sądecczyźnie, wybitnemu społecznikowi.
„Rocznik Sądecki”, zasłużone dla Nowego Sącza i Sądecczyzny wydawnictwo (ukazujące się od 1939 r.) należy do najstarszych naukowych pism
regionalnych w Polsce. Redaguje go Komitet Redakcyjny na czele z prof. Feliksem Kirykiem i profesorami krakowskich uczelni.
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XLII t. „Rocznika”, w nakładzie 500 egzemplarzy, liczył ponad 500 stron i zawierał 40 artykułów, materiałów, recenzji, biogramów. Całość uzupełniona
była kronikami: miasta, oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego i wykazem bibliograficznym Sądecczyzny. „Rocznikowi” towarzyszyła publikacja z serii
Biblioteka „Rocznika Sądeckiego”: „Adwokaci Nowego Sącza do 1945 roku” – sądeckiego autora Roberta Tabaszewskiego.
Promocja tych wydawnictw, z udziałem licznego grona sądeczan oraz gości, odbyła się na inaugurację Imienin Miasta, w ratuszu w Nowym Sączu 4 lipca 2014
roku. Rodzinom zasłużonych osób, których biogramy przygotowano w tym wydaniu, oraz laureatom XIV edycji konkursu wiedzy historycznej „Ziemia Sądecka –
od przeszłości do współczesności”, Prezydent Miasta wręczył honorowe „Roczniki”.
Miasto w roku ubiegłym, było organizatorem lub współorganizatorem, a przede wszystkim fundatorem plenerowych imprez cyklicznych oraz koncertów,
spektakli i widowisk, m.in. :
1. Koncertów podczas XXII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – ok. 2000 widzów,
2. Koncertu Artura Andrusa podczas XIV edycji „Ziarnka Gorczycy” – ok. 600 widzów,
3. Koncertu pt. „Anna German Symfonicznie” – ok.300 widzów,
4. Koncertu pn. „U Prezydenta” w ramach XXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Odnalezionej – ok. 150 widzów,
5. Sądeckiego Kiermaszu Staroci (impreza dwudniowa) – ok. 2000 widzów,
6. Koncertu Mateusza Mijala podczas imprezy: „Wybory Miss Ziemi Sądeckiej” – ok. 300 widzów,
7. Koncertu Zespołu „Oddział Zamknięty” w ramach imprezy „Juwenalia 2014”, – ok. 4000 widzów,
8. Koncertu zespołu „Promyczki Dobra” – ok. 1000 widzów,
9. „Imienin Miasta” – koncerty 5 i 6 lipca ubr : Zespołu Dollars Brothers, Zespołu El Saffron, Sylwii Grzeszczak z zespołem, Zespołu Recycling Band, Kamila
Bednarka z zespołem oraz spektakle dla dzieci w wykonaniu Teatru PINOKIO – dla ok. 10000 widzów (łącznie),
10. Koncertu Tomasza Wolaka „Biesiadne Lato” - ok. 1000 widzów,
11. VII Sądeckiego Jarmarku Anielskiego z koncertem Mirosława Witkowskiego (impreza dwudniowa) – ok. 1700 widzów,
12. Spektaklu Teatru TM w Warszawie pt. „Edukacja Rity” Willy ego Russella - ok. 300 osób
13. Spektaklu Teatru Powszechnego z Warszawy spektakl „Pół na Pół” - ok. 600 osób,
14. Spektaklu Białostockiego Teatru KOMEDIALNIA pt. „DŁUGI ŁYKEND” – ok. 600 osób
15. Spektaklu Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim i Teatr Syrena w Warszawie pt. „AKOMPANIATOR” - ok. 600 widzów,
16. Koncertu Papieskiego pt. Wielka Msza św. Jana Pawła II” w wykonaniu Grażyny Zielińskiej w kościele pw. Najśw. Serca Pana Jezusa – ok. 1000
widzów,
17. „Sylwester w Nowym Sączu” – widowisko sylwestrowe światło-dźwięk – ok. 1500 osób.
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 2014 roku, zamieszczając go na stronach internetowych miasta Nowego Sącza w zakładce „kalendarz imprez stałych”. Dane te przekazane
zostały także do Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu. Było to 85 imprez. 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 jednostek kultury w Nowym Sączu, publikowane były na stronach miasta,
systematycznie tj. na każdy miesiąc, z odpowiednim wyprzedzeniem, w zakładce „najbliższe imprezy”.
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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 i ulotki, zaproszenia, itd. 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.
W ciągu całego 2014 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:
- 74 rocznica zbrodni katyńskiej – 11 kwietnia,
- 223 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 3 maja,
- 69 rocznica zakończenia II Wojny Światowej w Europie – 8 maja,
- 94 rocznica Bitwy Warszawskiej – Dzień Wojska Polskiego – 15 sierpnia,
- 34 rocznica podpisania porozumień sierpniowych w Gdańsku i powstania NSZZ „Solidarność” – 31 sierpnia,
- 75 rocznica napaści Niemiec na Polskę – Dzień Weterana – 1 września,
- 75 rocznica napaści ZSRR na Polskę – Dzień Sybiraka – 17 września,
- 70 rocznica utworzenia 1 PSP AK – 19 września,
- 722 rocznica lokacji Nowego Sącza – 8 listopada,
- 96 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości – 11 listopada,
- 33 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 ze związkami kombatanckimi.
Doceniając pracę twórców, osób zasłużonych dla naszego miasta, animatorów i pracowników kultury, Wydział Kultury i Sportu UM wnioskował
do Prezydenta Miasta o przyznanie odznaczeń, nagród i wyróżnień, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i promowania kultury.
Okolicznościowe statuetki, listy gratulacyjne wraz z nagrodami rzeczowymi; za zaangażowanie oraz zasługi na rzecz upowszechniania i promowania sądeckiej
kultury, w ubr otrzymali:
- Laureaci I Sądeckich Konfrontacji Artystycznych Talentów SKAT 2014’ – nagrody rzeczowe dla sześciu grup teatralnych,
- Grupa Teatralna „Cudoki – Szuroki” z okazji jubileuszu 30.lecia działalności,
- Pani Małgorzata Stobierska oraz członkowie Grupy „Cudoki – Szuroki”: Stefan Bożyk, Weronika Szymbara, Anna Nowak, Sara Ziemborak, Jakub Krok,
Karolina Olszowska i Klara Racoń – za wieloletnią działalność i zasługi, podczas uroczystości jubileuszowych w Miejskim Ośrodku Kultury - w dniu 15 czerwca
2014 roku,
- Pani Iwona Biernacka – z okazji jubileuszów: 30.lecia pracy artystycznej i 15.lecia działalności w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu,
- Pani Grażyna Kulig – z okazji 50.lecia pracy twórczej i wieloletniej, społecznej działalności w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu,
- Krakowska Orkiestra Staromiejska – puchar za zajęcie I miejsca w grupie orkiestr działających przy domach kultury i stowarzyszeniach społecznokulturalnych w ramach XXXVII Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY w Nowym Sączu,
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- Państwowa Szkoła Muzyczna im. Fryderyka Chopina I i II stopnia w Nowym Sączu – z okazji jubileuszu 65.lecia,
- Pan Józef Witold Buszek - Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina I i II stopnia w Nowym Sączu – z okazji jubileuszu 30.lecia pracy
zawodowej i 65.lecia PSzM – podczas Koncertu Galowego w MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu – 14 listopada 2014 roku,
- Pani Bożena Dudek – Olszewska – z okazji 30.lecia pracy artystycznej.
Honorowanie w/w twórców i osób zasłużonych dla kultury, odbywało się podczas specjalnie przygotowanych na tę okoliczność uroczystości, połączonych
z koncertami galowymi.
W 2014 roku kontynuowana była, współpraca miast partnerskich w ramach wymiany kulturalnej z zagranicą. Na początku stycznia 2014 roku,
została podpisana umowa na realizację projektu pn.”Vytvarne Variacie” z Miastem Presov. Z naszej strony umowę podpisali: Prezydent Miasta Nowego Sącza
i Dyrektor Nowosądeckiej Małej Galerii w Nowym Sączu, jako partnerzy projektu. Umowa dotyczyła współpracy w zakresie popularyzacji twórczości artystów
plastyków z Presova i Nowego Sącza w 2014 roku.
W dniach: 01-03 maja ubr, miasto Kiskunhalas (Węgry), było organizatorem uroczystości związanych z obchodami 20.lecia partnerstwa: Nowy Sącz –
Kiskunhalas. Nasze miasto, reprezentowane było przez grupę artystyczną: Zespół Regionalny „Lachy” oraz artystę plastyka Pana Wacława Jagielskiego, który
zaprezentował swą autorską wystawę malarstwa. Natomiast Zespół „Lachy” koncertował kilkakrotnie dla tamtejszej publiczności. Zarówno wystawa,
jak i koncerty „Lachów”, cieszyły się dużym uznaniem i powodzeniem.
We wrześniu otrzymaliśmy zaproszenie od władz miasta Stara Lubovna na Słowacji, do wzięcia udziału w dorocznej imprezie pn. „ Luboviansky Jarmok 2014”,
który organizowany był w dniach: od 26 do 28 września 2014 roku. Miasto Nowy Sącz, reprezentowane było przez Zespół Regionalny „Lachy”(grupa
młodzieżowa) oraz Zespół ASTRAL z Pałacu Młodzieży. Oba Zespoły wystąpiły na scenie plenerowej - w dniu 27 września 2014 roku. Członkowie Zespołów
wcześniej zwiedzili Zamek i Skansen w Starej Lubovni. 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 2014”, zostali zaproszeni artyści ze Słowacji - z miasta Presov, którzy wzięli również udział w konkursie prac.
Wernisaż wystawy z udziałem gości zaproszonych i władz miasta Nowego Sącza, odbył się w dniu 05 grudnia 2014 roku, w sali wystawienniczej Nowosądeckiej
Małej Galerii w Nowym Sączu, na którym wręczone zostały wszystkie nagrody. Wystawa prezentowana była do 11 stycznia 2015 roku.
II-2.2. Tworzenie warunków dla ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym poprzez rewitalizację zespołów zabytkowych.
Prace remontowo-konserwatorskie w zespole zamkowym – zadanie nr 2: wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich obejmujących stabilizację techniczną przypory
wschodniej przy murze obronnym w rejonie Baszty Kowalskiej w Nowym Sączu, wykonanie podbicia żelbetowego pod starszą częścią przypory, wzmocnienie przypory przez
zamocowanie kotwi nierdzewnych wklejanych, spinających fragment odspojony z murem głównym, przemurowanie fragmentu przypory i odtworzenie pokrycia z zachowaniem
obecnego kształtu spływu z wykorzystaniem zabytkowej dachówki karpiówki oraz konserwacja techniczna i estetyczna kamiennego lica przypory.
Źródło: Wydział Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Nowego Sącza
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II-2.1.2. Wojewódzkie instytucje kultury
Podmiot:
II-2.1.2.1.

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu‡‡‡

Ogółem w roku 2014 MCK SOKÓŁ zorganizowało 7 384 wydarzenia, w których wzięło udział 317 045 uczestników – osób, w tym:
ü
ü
ü
ü
ü
ü

w siedzibie MCK SOKÓŁ odbyło się 7 211 imprez z udziałem 253 307 osób, z czego widownia kina 111 147 widzów na 6 999 seansach.
w kilkudziesięciu miejscowościach Małopolski instytucja zorganizowała bądź współorganizowała 53 imprezy, w których uczestniczyło 25 520 osób.
w pozostałych 159 imprezach uczestniczyło 116 640 osób.
z 40 form edukacyjnych organizowanych w ciągu roku skorzystało 34 185 osób.
Ponadto, w ramach projektów unijnych (3 projekty) zrealizowano 5 imprez dla 12 858 uczestników.
W ramach tzw. imprez zewnętrznych (nie ujętych w planie finansowym instytucji) zorganizowano 168 wydarzeń, w których uczestniczyło 16 695 osób.

II-2.1.2.1.1. W obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego (kultywowanie, pomnażanie, rozwój, promocja) MCK SOKÓŁ zrealizował samodzielnie 12 przeglądów,
konkursów i festiwali z dziedziny tradycyjnej kultury ludowej (m.in. ŚWIĘTO DZIECI GÓR – 22. Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych
z widownią ponad 28 000 osób w Nowym Sączu i na scenach zamiejscowych), spośród których 4 zostały zorganizowane poza Nowym Sączem. MCK SOKÓŁ był również
współorganizatorem kolejnych 11 imprez folklorystycznych, z których 9 miało miejsce poza Nowym Sączem.
II-2.1.2.1.2. W obszarze inspirowania aktywnych form uczestnictwa w kulturze MCK SOKÓŁ zrealizował samodzielnie 8 przeglądów, konkursów i festiwali (nie
uwzględniając imprez o charakterze eliminacji), w tym 6 w Nowym Sączu, a mianowicie: XXI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Dyrektora Małopolskiego
Centrum Kultury SOKÓŁ z udziałem 693 osób, eliminacje rejonowe do 59.Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego z 48 uczestnikami, XV Międzyszkolny Turniej Tańca
Towarzyskiego TUPTUŚ z 732 uczestnikami. Finał XXIX Małopolskiego Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK z udziałem 2054 osób, Finał XXXVII Małopolskiego
Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY z udziałem 1800 osób. MCK SOKÓŁ było również współorganizatorem 41 kolejnych imprez zamiejscowych, w tym 30
o charakterze eliminacji i 11 innych. W prezentowanym obszarze MCK SOKÓŁ realizował także w Nowym Sączu cykl MY, MAŁOPOLANIE promując najwybitniejsze osiągnięcia
amatorskiej twórczości w Małopolsce. W ramach cyklu zorganizowano w Nowym Sączu Koncert Laureatów XXXVII Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych – ECHO TROMBITY
(420 osób), dwa spektakle: luminescencyjny „Ramy serca” i pantomimiczny „Historia z pazurem” w wykonaniu Teatru TUPTUSIE z Tarnowa( 335 osób).
Realizowane były stałe formy edukacyjne dla dzieci i młodzieży: LABIRYNT HISTORII – cykliczny projekt edukacyjno-kulturalny dla dzieci i młodzieży związany z historią,
przestrzenią publiczną, tradycją i wielokulturowością. 9. edycja programu w której uczestniczyło 1960 osób zatytułowana była „Rodzina wobec wojny 1914 – 1918”;
MŁODZIEZOWA AKADEMIA FILMOWA (9534 osób); Program Edukacji Medialnej KinoSzkoła (5611 osób); Akademia Przedszkolaka FILMINEK(3118 osób); AUDYCJE MUZYCZNE
dla przedszkoli i szkół podstawowych I-III(118 audycji, 8623 słuchaczy),BON KULTURY – projekt edukacji kulturalnej dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych: 1/ PORY
ROKU U BABCI I DZIADKA – warsztaty rękodzieła ludowego(1157 osób),2/MODOWY WEHIKUŁ CZASU (766 osób), 3/ PRZEPIS NA WYSTAWĘ (471 osób); W zakresie sztuk
plastycznych zrealizowano 14 form /155 zajęć/ w których uczestniczyły 3544 osoby. Klub Tańca Towarzyskiego AXIS (realizacja zajęć 5 razy w tygodniu – 40 par - 80
uczestników. Pary taneczne KTT AXIS zatańczyły w 36 turniejach tanecznych, 37 – krotnie zajmując miejsca na podium). W celu propagowania kultury tanecznej wśród dzieci i
młodzieży oraz w celu pozyskania nowych członków Klubu, w roku 2014, kontynuowany był autorski projekt pn. „MÓJ PIERWSZY TANECZNY KROK w ramach którego w roku
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szkolnym 2013/2014 uczniowie szkół regularnie uczestniczyli w tanecznych zajęciach dopołudniowych. Łącznie było to 184 dzieci w wieku od 7 do 13 lat.
II-2.1.2.1.3. W obszarze kształcenia i doskonalenia kadry kierowniczej, instruktorów i animatorów kultury MCK SOKÓŁ zorganizowało 1 Forum Księgowych dla łącznie
14 osób reprezentujących kadrę kierowniczą instytucji kultury,12 seminariów dla łącznie 527 uczestników, 7 warsztatów teatralnych /17 spotkań/ dla łącznie 364 osób, 2
warsztaty artystyczne /13 spotkań/ dla 414 osób, warsztaty taneczne, rękodzielnicze, akustyczne dla 83 osób, Małopolskie Warsztaty Dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów
Orkiestr Dętych dla 28 uczestników, Instruktorski Ogólnopolski Kurs Kwalifikacyjny dla Kapelmistrzów Orkiestr Dętych dla 28 słuchaczy, Instruktorski Ogólnopolski Kurs
Kwalifikacyjny dla Instruktorów Zespołów Folklorystycznych dla 36 słuchaczy. Zrealizowano kilkaset konsultacji indywidualnych dla nauczycieli i instruktorów z zakresu
amatorskiego ruchu artystycznego w tym także folklorystycznego.
II-2.1.2.1.4. W obszarze kształtowania kompetencji kulturowej poprzez popularyzację sztuki profesjonalnej MCK SOKÓŁ zorganizowało w zakresie teatru i muzyki: 4
festiwale muzyczne w Nowym Sączu, w tym: XIII Festiwal Wirtuozerii i Żartu Muzycznego FUN AND CLASSIC (widownia – łącznie 1195 osób), X Festiwal Wiosennych Recitali
Artystów Piosenki PAMIĘTAJCIE O OGRODACH (widownia – łącznie 1306 osoby), XIII Sądecki Festiwal Muzyki Organowej L’ARTE ORGANICA (publiczność – łącznie 1200 osób),
XX Sądecki Festiwal Muzyczny IUBILAEI CANTUS (publiczność – łącznie 1811 osób);TRANS-OPERA – transmisje oper i operetek z renomowanych teatrów i festiwali europejskich
(8 wydarzeń w sezonie 2013/2014 oraz 2014/2015 – 781 widzów);WIECZORY MAŁOPOLSKIE (publiczność – łącznie 826 osób). MCK SOKÓŁ było również organizatorem 14
okolicznościowych koncertów i recitali (publiczność – łącznie 2836 osób), W zakresie upowszechniania kultury filmowej – działalność kina SOKÓŁ – wyświetlono 375 tytułów
filmowych na 6999 seansach. Frekwencja wyniosła 111 147 widzów. Galeria Sztuki BWA SOKÓŁ w 2014 roku zrealizowała 19 wystaw, które odwiedziło około 14075 osób.
MCK SOKÓŁ było również współorganizatorem koncertów, recitali, spektakli i spotkań, których głównymi realizatorami były instytucje artystyczne, placówki oświatowe,
stowarzyszenia i inne podmioty, w ciągu roku w salach MCK SOKÓŁ zorganizowano ich 186 w których uczestniczyło ok. 16 695 osób.
II-2.1.2.1.5. W obszarze promocji dziedzictwa Małopolski w kontekście kulturowym Karpat Instytut Europa Karpat działający w ramach MCK SOKÓŁ zorganizował:
18 wydarzeń dla 8 970 osób.
II-2.1.2.1.5. Inne działania
Przy Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ działa Uniwersytet Trzeciego Wieku. Zajęcia odbywają się 4 razy w miesiącu i uczestniczy w nich ok. 600 osób.
II-2.1.2.1.6. Działalność dokumentacyjno – archiwalna.
1.

a)
b)
c)
d)
e)
2.

Dokumentacja i digitalizacja
Przeprowadzono 11 etnograficznych i etnomuzycznych wywiadów terenowych:
Wykonano dokumentację wydarzeń w formie nagrań filmowych – 6 970 minut,
Wykonano dokumentację fotograficzną wydarzeń – 9 880 szt. zdjęć,
Opracowano skróty filmowe z imprez na stronę internetową: 100 filmów, razem ok. 1 130 minut materiału,
Wykonano digitalizację nagrań VHS: 25 kaset: od nr VHS 245 do nr VHS 270,
EtnoZAGRODA – interaktywna mapa regionów etnograficznych Małopolski

Ten innowacyjny projekt to stworzenie dwujęzycznego portalu internetowego z interaktywną mapą regionów etnograficznych Małopolski. Nowatorski pomysł platformy
informacyjnej i edukacyjnej pozwoli w przystępny sposób dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, a usystematyzowanie i zgromadzenie wiadomości w jednym miejscu pozwoli na
łatwy i powszechny dostęp do wiedzy z zakresu szeroko pojętej kultury ludowej regionów etnograficznych Małopolski.
Źródło: Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu
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Podmiot:

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

II-2.1.2.2. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
W 2014 roku Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu odwiedziło 160.868 osób. Zanotowano ok. 4% spadek frekwencji w porównaniu z rokiem poprzednim, co wynikało przede
wszystkim ze zmniejszenia w 2014 roku zakresu bezpłatnej oferty kulturalnej, która w latach poprzednich była szersza, w związku z realizacją projektów, współfinansowanych ze
środków europejskich.
Spośród grupowych wycieczek największą część stanowiła młodzież – 32.843 osób, natomiast dorośli w grupach stanowili 6.675 osób. Biletów płatnych wydano
w 2014r. 65.454 szt., natomiast liczba zwiedzających bezpłatnie wyniosła 95.414.
Miasto Nowy Sącz zleciło Muzeum Okręgowemu w 2014 roku realizacje zadań z zakresu kultury w łącznej kwocie 91.000 zł brutto. Organizator jednostki – Województwo
Małopolskie przekazało w 2014 roku dotację podmiotową dla Muzeum w wysokości 4.836.606 zł.
Oddział
Sądecki Park Etnograficzny – część
skansenowska
(frekwencja: 32.398 osób)

Muzeum Nikifora w Krynicy
(frekwencja: 25.631 osoby)

SPE- Miasteczko Galicyjskie w Nowym
Sączu (frekwencja: 71.864 osób)

Wystawy stałe
1. Ludowa architektura regionu
2. Kościół rzymskokatolicki pw. św. św.
Piotra i Pawła z Łososiny Dolnej
3. Cerkiew greckokatolicka pw. św.
Dymitra z Czarnego
4. Sektor kolonistów józefińskich z
kościołem ewangelickim
5. Dwór szlachecki i folwark
6. Szkoła ludowa
7. Obiekty przemysłu wiejskiego (wiatraki,
kuźnie, olejarnia)
Obrazy Nikifora oraz dokumenty, fotografie
i pamiątki po artyście

1. Układ urbanistyczny małego miasteczka
wraz z wystrojem zewnętrznym budynków
2. Atelier fotografa
3. Zakład zegarmistrzowski
4. Pracownia garncarza
5. Remiza strażacka

Wystawy czasowe
1. Wystawa palm
2. Świat guseł i podań ludowych
3. Ciesielski rozum i symbol życia

Wystawy czasowe za granicą

1. Art brut ze zbiorów Muzeum im. Jacka
Malczewskiego w Radomiu
2. Kotarbowie – artystyczna rodzina z
Piwnicznej - Zdroju
3. III Krynickie spotkania z kulturą
4. Ikony z Nowicy
5. Kryniccy twórcy
6. Współczesna rzeźba ludowa Karpat
1. Skansenowskie impresje V
2. Polemiki artystyczne
3. Pałace i dwory Sosnowca
4. Akty, portrety… Fotografia Małgorzaty
Kossakowskiej
5. Wilfried de Meyer prezentuje: Czajniczki i
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6. Apteka
7. Galeria Paszyńska
8. Gabinet dentystyczny
9. Zakład i sklep snycerski
10. Antykwariat galicyjski
11. Zakład fryzjerski (cyrulik)
12. Magiel
13. Sklep kolonialny
14. Urząd pocztowy
15. Cukiernia
16. Mieszkanie żydowskiego krawca
17. Pracownia krawca z zapleczem
magazynowym
18. Drukarnia
19. Zakład szewski
20. C.K. Gospoda

Muzeum Pienińskie w Szlachtowej
(frekwencja: 10.920 osób)

1. Dzieje i kultura materialna regionu
pienińskiego od średniowiecza po
przełom XIX i XX w.
2. Historia uzdrowiska w Szczawnicy
3. II wojna światowa i jej konsekwencje

Galeria Dawna Synagoga (frekwencja:
3.954 osób)

Historia Żydów nowosądeckich

Dom Gotycki (frekwencja: 13.648
osób)

1.Dawna sztuka Sądecczyzny, w tym ikony
karpackie
2. Przygotowanie wystawy stałej „Dzieje
miasta Nowego Sącza”

dzbanki z własnej kolekcji
6. Pejzaż sądecki – moje inspiracje
7. Fotografie Grupy Twórczej WIDZI SIĘ –
Festiwal Pannonica 2013
8. Rowerem po Pogórzu Rożnowskim
9. Sosnowiec dawniej i dziś
10. Sądecczyzna na styku kultur i religii
11. Rajdy samochodowe w Polsce w latach
1945-1990
12. Wielka wojna narodów
13. Miejsca pamięci – cmentarze I wojny
światowej na Sądecczyźnie
14. Karpacka rzeźba ludowa
15. Wielka wojna w Małopolsce
16. Skansenowskie impresje VI
17. Twórczość artysty/artystów wskazanych
przez Zarząd TPSP w Nowym Sączu –
pejzaże Heleny Zimowskiej (członkini TPSP)
1. Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość w
służbie Niepodległej (we współpracy z
IPN)
2. Szkolna ławka – wystawa poświęcona
historii szkoły ludowej w Szczawnicy na
przełomie XIX/XX w.
3. 70 – rocznica akcji „Burza” w Szczawnicy
1. Ulotność dzieła – plakaty Mieczysława
Górowskiego
2. Kolor Indii – barwy ulicy
3. Skarby Małopolski – edycja 2014 –
Dziedzictwo ocalone dla przyszłości
4. Malarstwo Jerzego Świecimskiego
5. Tam trzeba było też żyć – więźniarki w
KL Ravensbruck
6. Alfred Kotkowski. Przypomnienie artysty
w 15 rocznicę śmierci
1. Ludwik Misky - malarstwo
2. Motywy floralne i zoomorficzne w
ludowym instrumentarium muzycznym
3. Moja przygoda w Muzeum
4. Wystawa czasowa poświęcona osobie
Bronisława Pierackiego w 80-tą rocznicę
śmierci
5. Adam Czartoryski z żona Jadwigą de
domo Stadnicką. Opowieść fotograficzna
6. Chłopcy malowani

1. Obrzędowość bożonarodzeniowa
na Sądecczyźnie. Fotografie
Piotra Droździka (Słowacja –
Muzeum Zamek w Starej
Lubowli)
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Galeria Marii Ritter (frekwencja: 1.676
osób)

1. Galeria Malarstwa Marii Ritter z
pracownią artystki
2. Stare wnętrza mieszczańskie
Muzeum Lachów Sądeckich w
1.Kultura materialna Lachów Sądeckich
Podegrodziu (frekwencja: 777 osoby)
2. Fotografie Wojciecha Migacza
3. Archeologia Podegrodzia i okolic Nowego
Sącza
RAZEM: 87 wystaw
39 wystaw stałych
Źródło: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

7. Jan Paweł II. Orędownik Bożego
Miłosierdzia (Galeria przy Parafii Matki
Boskiej Niepokalanej w Nowym Sączu,
przygotowanie wystawy Dom Gotycki)
8. Pokój Tobie Polsko Ojczyzno moja
(Galeria przy Parafii Matki Boskiej
Niepokalanej w Nowym Sączu,
przygotowanie wystawy Dom Gotycki)
9. Ikonografia Starego i Nowego Sącza
(Galeria „Pod Piątką” w Starym Sączu,
przygotowanie wystawy Dom Gotycki)
10. Sądecczyzna sto lat temu w fotografii
Wojciecha Migacza (zaprezentowana w
trzech miejscach: w Parafii św.
Małgorzaty w Nowym Sączu oraz w
Podegrodzi: w Parafii św. Jakuba
Apostoła Starszego i Bibliotece
gminnego Ośrodka Kultury,
przygotowanie wystawy Dom Gotycki)
1. Szopki bożonarodzeniowe 2013/2014
2. Szopki bożonarodzeniowe 2014/2015
Nie organizowano wystaw czasowych

47 wystaw czasowych

1 wystawa za granicą

Tabela II-2.1.2.2.2.Działalność edukacyjna w 2014 roku
Konkursy
Lekcje muzealne i warsztaty
Inne imprezy edukacyjno-kulturalne
Imprezy etnograficzno-folklorystyczne i
historyczne
Konferencje, seminaria, spotkania muzealne z
najnowszą historią Polski i świata

7 konkursów
528 lekcji muzealnych i warsztatów
6 koncertów (m.in. cykle: Wieczory w Muzeum,
Wakacje z Muzyką, Międzynarodowy Konkurs
Interpretacji Muzycznych )
29 imprez

1.198 uczestników
13.113 uczestników
635 uczestników

21 konferencji, seminariów naukowych i spotkań
muzealnych

2.693 uczestników

29.723 uczestników

Źródło: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
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Tabela II-2.1.2.2.3. Działalność wydawnicza w 2014 roku
Tytuł publikacji
Nakład
1. „Masz synów w lasach Polsko…” Podziemie niepodległościowe i
700 egz.
opór na Sądecczyźnie w latach 1945-1956 roku”
2. „Nikifor – malarstwo”
500 egz.
3. Zeszyty sądecko-spiskie t. 8
455 egz.
4. „Z Nowego Sącza na rowerze w towarzystwie KLIO”
500 egz.
5. „Ikony świąteczne” – katalog wystawy Stowarzyszenia
1.000 egz.
Przyjaciół Nowicy
6. Oferta edukacyjna 2014/2015
1.000 egz.
7. Katalog – II konkurs „Współczesna Karpacka Rzeźba Ludowa w 500 egz.
Kamieniu”
8. „Zbiór podań ludowych: tom 45 – Kolberg Inspiracje” +
1.010 egz.
audiobook CD
9. Przewodnik po Muzeum Nikifora
1.308
10. Zaproszenia do wystaw i imprez
6.050 egz.
11. Ulotki do wystaw i imprez
24.133 egz.
12. Plakaty do wystaw i imprez
2.540 egz.
13. Foldery i informatory o oddziałach Muzeum i ofercie
58.500 egz.
uzupełniającej
14. Kalendarz wydarzeń (kwartalne i weekendowe)
6.000 egz.
15. Pocztówki
2.500 egz.
16. Kartki okolicznościowe
1.000 egz.
W ramach wzbogacenia oferty programowej, w tym także dla nowo otwartych przestrzeni muzealnych w Miasteczku
Galicyjskim, Muzeum realizowało następujące projekty w 2014 roku:
· Projekt Województwa Małopolskiego BON KULTURY. Oferta Muzeum Okręgowego w 2014 roku polegała na
realizacji 2 modułów tematycznych. Było to przedsięwzięcie edukacyjne i popularyzatorskie mające na celu
upowszechnianie regionalnego dziedzictwa kulturowego i nowoczesnej edukacji kulturowej, pobudzanie
Inne działania, kluczowe wskaźniki, opis, komentarz
dający pełniejszy obraz aktywności w zakresie realizacji
kreatywności, aktywizację i inspirację zachowań twórczych młodego pokolenia, umożliwiających realizację
celu strategicznego:
indywidualnych zainteresowań i pasji twórczych. Zrealizowano 227 zajęć/cykli zajęć (warsztatów muzealnych), w
których uczestniczyło 4.385 osób. Muzeum w 2014r. poniosło koszty projektu w wysokości blisko 98,5 tys. zł, w
tym dotacja celowa od Organizatora wyniosła 74,3 tys. zł.
· Projekt „TOM 45 Kolberg Inspiracje” w ramach Programu Kolberg 2014 – Promesa było zadaniem o
charakterze dokumentacyjno- popularyzatorskim służącym upowszechnianiu dorobku Oskara Kolberga, w tym
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przede wszystkim materiałów zebranych przez badacza na terenie historycznej Sądecczyzny, czyli głównie w
tomie 45 "Ludu" (Góry i Podgórze), a także dokumentacji (dźwiękowej i filmowej) tradycyjnej i współczesnej
kultury ludowej regionu Sądecczyzny oraz jej popularyzacji w formie wydawnictwa i filmu (zbiór ludowych podań
sądeckich z audiobookiem, film dokumentalno-edukacyjny). W ramach projektu zrealizowano dwie imprezy:
Majówka 2014 - Rozpoczęcie sezonu w SPE i MG oraz „Dzień Dziecka w Sądeckim Parku Etnograficznym i
Miasteczku Galicyjskim”, prowadzono badania terenowe i archiwalne. Wydano także zbiór ludowych podań,
legend i gawęd sądeckich złożony z materiałów zebranych podczas badań terenowych oraz tekstów
archiwalnych. Do 80 stronicowego wydawnictwa, przygotowanego w atrakcyjnej i nowatorskiej oprawie
graficznej, dołączono audiobook CD z zapisem opowieści zebranych w terenie. Wynikiem kwerend terenowych
był również film dokumentalno-edukacyjny wydany na płycie DVD, opowiadający o dawnej wsi sądeckiej w
kontekście ekspozycji Sądeckiego Parku Etnograficznego oraz materiałów zebranych przez Kolberga. W 2014
roku poniesiono w ramach projektu nakłady w wysokości blisko 63,1 tys. zł. Wsparcie finansowe MKiDN
wyniosło 50 tys. zł.
· Projekt III Konkurs "Współczesna Karpacka Rzeźba Ludowa w Kamieniu" to konkurs, który stanowił
kontynuację projektu rozpoczętego w 2002r., druga edycja w 2008r. Był jedynym tego typu przedsięwzięciem
realizowanym na terenie Karpat Polskich w ostatnich trzydziestu latach. Rzeźba ludowa w kamieniu mająca w
polskiej sztuce piękne i odległe tradycje, w ostatnich latach stała się bardzo rzadko uprawianą dziedziną
twórczości. Koncepcja projektu zrodziła się w 2002r. w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu, które poprzez
organizację konkursu pragnęło poznać aktualny stan i jednocześnie podtrzymać zanikającą tradycję rzeźby
ludowej w kamieniu w Karpatach. Powodzenie projektu, wyrażone poziomem prac, ilością uczestników, bardzo
wysoką oceną projektu i sposobu jego realizacji dokonaną przez profesjonalne jury, nakłada na Muzeum
"obowiązek" kontynuowania tego działania. W III konkursie wzięło udział 36 rzeźbiarzy, którzy wykonali 100 prac
w kamieniu. Od lutego do listopada 2014. prowadzone były etnograficzne badania terenowe dotyczące rzeźby w
kamieniu. Ich celem było dokumentowanie sylwetek i warsztatów twórców, którzy zgłosili udział w konkursie oraz
innych rzeźbiarzy o których uzyskano informację. W wyniku badań zgromadzono materiały etnograficzne /20
wywiadów z twórcami, dokumentację fotograficzną/, które posłużyły do opracowania sylwetek twórców
umieszczonych w katalogu wystawy. Prace rzeźbiarzy były eksponowane na stałej wystawie w Galerii Rzeźby
Karpackiej w Miasteczku Galicyjskim. W 2014 roku w ramach projektu poniesiono nakłady w wysokości powyżej
34,6 tys. zł. Dofinansowanie MKiDN wyniosło 25 tys. zł.
· Projekt pn. „Rewitalizacja tradycyjnych, ginących zawodów wiejskich i małomiasteczkowych w Sądeckim Parku
Etnograficznym”.
Kontynuacja uruchomionej w Sądeckim Parku Etnograficznym oraz w jego filii Miasteczku Galicyjskim cyklicznej
prezentacji tradycyjnego rzemiosła i sztuki ludowej w zakresie: kowalstwo, ciesielstwo, stolarstwo, łupanie
gontów, kołodziejstwo, snycerstwo, olejarstwo, tkactwo, szewstwo, hafciarstwo, plastyka obrzędowa,
garncarstwo oraz prezentacji XIX-wiecznych zawodów: fotografa, zegarmistrza. Realizowane prezentacje
wykorzystywały istniejące w SPE zaplecza: warsztaty: szewski, tkacki, stolarsko-kołodziejski, obiekty
165
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·

·

tradycyjnego przemysłu ludowego: olejarnia, kuźnia, wiatrak, pracownie w Miasteczku Galicyjskim: fotograficzna,
garncarska, zegarmistrzowska, snycerska. Realizacja projektu w wypracowanej w ostatnich latach formule
istotnie wspomagała interaktywną organizację udostępniania ekspozycji muzealnej. Wartość zrealizowanego w
2014 roku projektu wyniosła blisko 108,3 tys. zł.
Współpraca międzynarodowa
Muzeum kontynuując w 2014 roku współpracę z muzeami i instytucjami kultury na słowackim Spiszu,
uczestniczyło w wydarzeniach programowych Muzeum Lubowlańskiego w Starej Lubowli oraz Liptowskiego
Muzeum w Rużemborku, rozpoczęto zbieranie informacji na temat proponowanych do realizacji projektów
transgranicznych na lata 2014-2020. W ramach międzynarodowej wymiany wystaw w Starej Lubowli
zaprezentowano „Obrzędowość bożonarodzeniową na Sądecczyźnie. Fotografie Piotra Droździka” i uczestniczono
w promocji kolejnego tomu rocznika naukowego „Zeszyty Sądecko-Spiskie”. W Nowym Sączu prezentowana była
wystawa pn. „Ciesielski rozum i symbol życia”.
Działania konserwatorsko-zabezpieczające i inwestycje
Najistotniejsze prace konserwatorsko-zabezpieczające objęły w 2014 roku: prace konserwatorskie muzealiów
nieruchomych w SPE, przegląd i naprawę urządzeń grzewczych w budynku Domu Gotyckiego, opracowanie
dokumentacji na wycinkę drzew na działce Muzeum Nikifora w Krynicy, remont systemów alarmu w SPE,
naprawę zegara na wieży ratuszowej w Miasteczku Galicyjskim i naprawy przy obiektach miasteczka Galicyjskiego
oraz inne naprawy i remonty awaryjne. W obszarze inwestycyjnym prowadzono prace zmierzające do
posadowienia na ekspozycji zabytkowego budynku z piwnicznej – obiektu otrzymanego jako darowizna,
translokowanego do SPE przez Główną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w związku z budową odcinka drogi
przez Uzdrowisko Piwniczna. Zapoczątkowano prace polegające na
modernizacji i połączenia instalacji
systemów: sygnalizacji pożaru (SAP) i sygnalizacji alarmu włamania (SAW) I etapu z II etapem Miasteczka
Galicyjskiego. Prace polegały na wymianie istniejących czujek w budynkach garncarza, zegarmistrza i fotografa,
dworu, remizy w celu podłączenia ich do centrali w budynku ochrony. Zakupiono, po przeprowadzeniu wizji
lokalnej nowy obiekt architektoniczny Wiatrak ze Starej Wsi - muzealium nieruchome, który przeniesiono na teren
SPE, z uprzednim wykonaniem skróconej dokumentacji-szkice, zdjęcia. Łączne nakłady Muzeum ze środków
własnych w tym obszarze wyniosły w 2014 roku ponad 123,1 tys. zł
W 2014 roku kontynuowano także inwestycję polegającą na adaptacji budynku na potrzeby siedziby oddziału
Muzeum Pienińskiego w Szczawnicy-Szlachtowej przy pomocy środków własnych i dotacji celowej Organizatora.
Nakłady na ten cel w 2014 roku wyniosły łącznie blisko 605,1 tys. zł. W wyniku dotychczasowego procesu
inwestycyjnego 23 sierpnia 2014r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowej siedziby Muzeum Pienińskiego w
Szlachtowej. Nowa placówka muzealna szerzyć będzie edukację historyczną z użyciem nowoczesnych technik i
środków przekazu, zarówno informacyjnych, jak i aranżacyjnych.

Źródło: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
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INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA

CEL OPERACYJNY II-3

Podmiot:

Wspieranie działań na rzecz zwiększenia atrakcyjności turystycznej Miasta.

Wydział Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

II-3.1. Realizacja Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej (MSIT).
W roku 2014 kontynuowano realizację projektu pn. „Małopolski System Informacji Turystycznej” wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Źródłem finansowania MSIT był Małopolski Regionalny Program Operacyjny ze szczególnym
uwzględnieniem Priorytetu 3 „Turystyka i przemysł kulturowy” Działanie 3.1 „Rozwój infrastruktury turystycznej”. Do 2017 roku trwa 5-letni okres utrzymania projektu wraz z
wypełnieniem obowiązku dotyczących utrzymania wskaźników.
Cel ogólny projektu: podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu Małopolskiego, w tym Miasta Nowego Sącza.
Cel bezpośredni projektu : włączenie Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu do zintegrowanego systemu informacji turystycznej MSIT dla podniesienia jakości
usług turystycznych oraz satysfakcji klientów jak również dostarczanie rzetelnej i kompleksowej informacji turystycznej jako elementu polityki marketingowej i promocyjnej.
Jednostka Informacji Turystycznej objęta „Małopolskim Systemem Informacji Turystycznej” otrzymuje:
-

dostęp do publikacji i dystrybucji materiałów promocyjno-informacyjnych z terenu regionu Małopolski
podniesienia standardu świadczenia usług
systematyczne kształcenie kadr i podnoszenie ich kwalifikacji
bezpłatna promocję w ramach działań

II-3.2. Gromadzenie, przetwarzanie oraz bezpłatne udostępnianie szczegółowych informacji turystycznych z terenu miasta Nowego Sącza oraz regionu
Sądeckiego.
Informacje gromadzone są w 11 tematycznych zagadnieniach: baza noclegowa, turystyka rekreacja, zdrowie, uroda, kultura – sztuka – religia, pieniądze, wyżywienie, urzędy i
instytucje, komunikacja, transport, informacje ogólne, telefony informacyjne. Na bieżąco gromadzono i zaktualizowano informacje podmiotach świadczących usługi turystyczne
oraz paraturystyczne z obszaru regionu Sądeckiego oraz miasta Nowego Sącza.
II-3.3. Promocja turystyczna.
W celu promocji infrastruktury turystycznej (rowerowe szlaki turystyczne) oraz turystyki rowerowej współorganizowano imprezę pn.: „VI Karpacki Maratonu Rowerowego im. J.
Bugańskiego”. Impreza na stałe wpisana została do kalendarza imprez na terenie miasta Nowego Sącza.
Dokonano zakupu wydawnictw albumowych, książkowych, gadżetów promocyjnych, które zostały rozdysponowane wśród gości, turystów, uczestników imprez organizowanych
na terenie Miasta Nowego Sącza.
Wspólnie z organizacjami turystycznymi dokonano renowacji szlaków turystycznych ( tablic) na terenie miasta Nowego Sącza.
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II-3.4. Informacja turystyczna
1. Promocja Nowego Sącza i Sądecczyzny wśród turystów korzystających z usług biura informacji turystycznej, zapoznanie z miastem i regionem ( atrakcje turystyczne,
usługi noclegowe, gastronomiczne, rekreacja).
Promowanie regionu sądeckiego i miasta w sposób pośredni – redagowanie informacji na portalu www.ziemiasadecka.com, www.cit.com.pl, wykorzystanie Facebook.pl –
informacje dotyczące wydarzeń kulturalnych, sportowych w mieście oraz w Centrum Informacji Turystycznej. Kontakt telefoniczny i mailowy z turystami jak i z
mieszkańcami miasta.
2. W 2014 roku siedzibę CIT-MSIT odwiedziło 12 tysięcy osób, około 3 tysiące osób kontaktowało się drogą e-mailową i telefoniczną. Dodatkowo, strony internetowe
odwiedziło ponad 55 tysięcy użytkowników, wyświetlenia- 165 566 razy.
3. W 2014 roku w Centrum Informacji Turystycznym zorganizowano wystawy malarskie, fotograficzne, rzeźbiarskie promujące miasto i region oraz twórców wywodzących
się z Nowego Sącza i z Sądecczyzny – wystawy : Wacława Jagielskiego, Mariusza Brodowskiego „Morsa”, Marty Kołodziej, Janusz Chojnacki, Mariana Ślazyk, Bożeny
Dudek-Olszewskiej. Występy towarzyszące wernisażom – występ Mirosława Witkowskiego i Dj Żusto
4. Ponad to p prowadzono promocję sądeckich firm i produktów, w trakcie spotkań z artystami, przygotowano wystawę prac studentów z okazji 10-lecia Sądeckiego,
Uniwersytetu Trzeciego, wystawa zdjęć członków PTTK z okazji obchodów 60-lecia Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu. Współorganizowanie rodzinnej zabawy
„Czasowe przebicia – rodzinne odkrycia„.
5. Prowadzono współpracę ze szkołami sądeckimi – lekcje dla dzieci i młodzieży prowadzone przez pracownika Informacji Turystycznej, zaznajomienie się z
funkcjonowaniem IT, lekcje o mieście i regionie, zorganizowano spotkania dla młodzieży z zawodowymi ratownikami z grupy GOPR i WOPR. Podczas praktycznych
wykładów, ratownicy poruszyli tematy, takie jak bezpieczeństwo na wodzie i w górach, wzywanie pomocy oraz udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
6. W ramach współpracy z przedszkolami zorganizowano spotkania z dziećmi – lekcje o regionie, zabawy połączone z wystawą zabawek drewnianych.
7. Współpraca przy tworzeniu Sądeckiej Marki Turystycznej. Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Starosta Nowosądecki i Prezydent Miasta Nowego Sącza.
8. W 2014 roku w ramach Certyfikacji Informacji Turystycznych organizowanych przez POT, Centrum Informacji Turystycznej uzyskało najwyższą 4 gwiazdkową
Certyfikację za usługi i funkcjonowanie biura.
9. W 2014 r. w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej zrealizowano:
- certyfikację informacji turystycznych z subregionu beskidzkiego.
8. W ramach współpracy radiowej udzielono wywiadów w radiach „RDN” , „Radio ESKA” , „Radio Kraków”, „Złote przeboje” „RMF MAXX”, telewizje regionalne, portale
internetowe. Udostępniane informacje dotyczyły - min. imprez społeczno – kulturalnych w Nowym Sączu i w okolicy oraz atrakcji turystycznych w regionie.
9. Zgromadzono, przetworzono oraz bezpłatnie udostępniono szczegółowe informacje turystyczne z terenu miasta Nowego Sącza oraz regionu Sądeckiego.
10. Centrum Informacji Turystycznej współpracowało z placówkami informacji turystycznej w województwie małopolskim z podmiotami polskiego rynku turystycznego oraz z
uczelniami wyższymi Nowego Sącza.
11. Przekazanie przez CIT bezpłatnych materiałów promujących Nowy Sącz i Sądecczyznę na targi turystyczne.

II-3.5. Prowadzenie – redagowanie i aktualizowanie portalu internetowego Centrum Informacji Turystycznej www.cit.com.pl, www.ziemiasadecka.pl
Tworzony przez CIT portal internetowy przydatny jest zarówno turystom indywidualnym, jak i organizatorom turystyki, kierownikom wycieczek, pilotom, przewodnikom. Portal
gwarantuje wiarygodność i rzetelność informacji, a także ich stałą aktualizację. Oprócz tego realizowany jest system cyfrowy MSIT dotyczący bazy całego Województwa
Małopolskiego.
II-3.6. Współpraca z placówkami informacji turystycznej w regionie, oraz z podmiotami polskiego rynku turystycznego.
Zakupiono również materiały i gadżety promocyjne do rozdysponowania przez Urząd Miasta Nowego Sącza w celach promocyjnych ( materiały promocyjne, CD, wydawnictwa
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promocyjne o Nowym Sączu.
W imieniu Prezydenta Miasta Nowego Sącza wręczono dyplomy i wyróżnienia dla przedstawicieli branży turystycznej i przedsiębiorców z Nowego Sącza.
II-3.7. Współpraca z podmiotami branży turystycznej miasta Nowego Sącza oraz regionu.
a) Centrum Informacji Turystycznej współpracowało w 2014 r. z wieloma ośrodkami świadczącymi usługi noclegowe w regionie Sądecczyzny. Współpraca z poszczególnymi
ośrodkami przebiegała w różnorodny sposób: rezerwacja miejsc noclegowych w obiektach dla turystów indywidualnych, rezerwacja miejsc dla grup, udostępnianie
materiałów reklamowych poszczególnych obiektów , wspólne kreowanie produktu turystycznego (turystyka biznesowa, turystyka aktywna).
b) Prace Sądeckiej Marki Turystycznej uwieńczone zostały w roku 2014 konferencją pt: ” Sądecka Marka – rola i znaczenie w promocji Sądecczyzny”. Celem konferencji
było dokonanie wnikliwej analizy istoty funkcjonowania promocji jako narzędzia marketingowego oraz wyartykułowanie oczekiwań związanych z dalszym rozwojem
Sądecczyzny za pośrednictwem Sądeckich Marek. Ponad 100 uczestników konferencji wypracowało i podpisało „ Deklarację wspólnego działania na rzecz informacji
i promocji Sądecczyzny” umożliwiający lepsza rozpoznawalność regionu sądeckiego.
c) Przygotowano wyróżnienia i dyplomy dla działaczy zasłużonych w turystyce na terenie miasta Nowego Sącza. Prezydent Miasta Nowego Sącza ufundował liczne
wyróżnienia dla przedstawicieli branży turystycznej i organizacji, za wysoką jakość prowadzonych usług turystycznych, które zostały wręczone na uroczystych
spotkaniach z branżą turystyczną.
d) Przyznano dofinansowanie w wysokości 60 000 zł. dla organizacji pozarządowych na realizacje zadań z zakresu turystyki i wypoczynku dla mieszkańców miasta Nowego
Sącza:

Nazwa zadania

Nazwa zadania

Kwota

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Nowym Sączu
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
o/ Beskid w Nowym Sączu

Cykl imprez turystycznych dla seniorów z miasta Nowego Sącza.

2 500,-

Organizacja wycieczek jako formy upowszechniania krajoznawstwa
wśród mieszkańców miasta Nowego Sącza poprzez wycieczki górskie,
piesze i rowerowe
Podróż mieszkańców miasta Nowego Sącza do Lwowa

11 000,-

Organizacja wycieczek krajoznawczych
dla mieszkańców miasta Nowego Sącza

1 500,-

Towarzystwo Miłośników Lwowa i kresów
Południowo – Wschodnich w Nowym Sączu
Polski Związek Niewidomych w Nowym Sączu
Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii „ Klub
Sądeckich Amazonek”
Stowarzyszenie na rzecz Integracji Środowisk
Akademickich ORION

Wrocław - źródłem zdrowia
Rajdy Jaśka Meli

2 000,-

1 500,1 500,-
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Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Nowym
Sączu
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich
Opiekunów „Spokojne Jutro” w Nowym Sączu
Związek Harcerstwa Polskiego
W Nowym Sączu
Stowarzyszenie Przyjaciele Serca i Życia w
Nowym Sączu
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży
„Fabryka Marzeń” w Nowym Sączu
Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze
o / Beskid w Nowym Sączu
Stowarzyszenie TURKUS na Rzecz Aktywnego
Trybu Życia w Nowym Sączu

Impreza pn: Kolej na Majówkę Parowozem przez Galicyjską Kolej
Transwersalną
Wycieczki krajoznawcze dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
Idziemy w góry cieszyć się życiem …
3 – dniowa wycieczka krajoznawcza w Góry Świętokrzyskie
Rodzinne wędrówki po Małopolsce
Turystyka dla każdego
Organizacja wycieczek krajoznawczych dla mieszkańców miasta
Nowego Sącza

1 000,2 000,1 000,3 000,2 000,22 000,1 000,1 000,-

Nowosądecka Izba Turystyczna

Krajoznawstwo i turystyka – konferencja i zwiedzanie

Parafialny Klub Sportowy TABOR

Poznajemy piękno naszych gór

Stowarzyszenie PIAST na Rzecz
Aktywnego Trybu Życia

Seniorzy na polsko-słowacko-węgierskim

2 500,-

Stowarzyszenie „Sądecki Elektryk”

Rowerem po Pogórzu Rożnowskim

2 000,-

1 000,-

Źródło: Wydział Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Nowego Sącza
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INFRASTRUKTURA SPORTU I REKREACJI

Podmiot:

CEL OPERACYJNY II-4

Tworzenie warunków dla rozwoju sportu, kultury fizycznej i rekreacji.

Wydział Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

II-4.1. 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 2014 r. W okresie sprawozdawczym nie oddano do użytku nowych obiektów sportowych. Działania z zakresu
upowszechniania sportu i kultury fizycznej odbywały się na następujących obiektach:

Tabela II-4.1. Stan bazy sportowej
Rodzaj obiektu
Ilość
Stadiony z widownią 3-10 tyś. miejsc
1
Boiska do gier dużych (piłka nożna)*
24
Boiska do siatkówki
12
Boiska do koszykówki
10
Korty tenisowe
16 ( w tym 4 zespoły kortów)
Boiska do piłki ręcznej
11
Obiekty kubaturowe
Hale sportowe (44 x 24)
4
Małe hale sportowe (36 x 18)
4
Sale gimnastyczne (24 x 12)
5
Sale pomocnicze i specjalistyczne
12
Inne obiekty
Kryte pływalnie
2
Baseny otwarte – sezonowe
1
Strzelnice sportowe
1
Tor do modelarstwa samochodowego
1
Źródło: Wydział Kultury i Sportu

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
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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 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji MOSiR w Nowym Sączu.

Boiska piłkarskie
ü

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, 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,boisko do piłki siatkowej plażowej – rok budowy 1975. Zaplecze stanowi domek typu SG-1 na
podmurówce – rok budowy 1983 – obiekt zarządzany przez KS - Biegoniczanka. Gruntowna modernizacja budynku w trakcie 2014 roku.

·

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.

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
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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 modelarnia.

·

ul. Nadbrzeżna – miasteczko komunikacyjne - boisko do siatkówki plażowej, tor asfaltowy do modelarstwa samochodowego z podestem, rok budowy 1979. Skate Park –
rok budowy 2007.

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:
Ø

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. Zakończono w trakcie 2014 roku przykrycie dachem części widowni.

Ø

Rolę administratora obiektów sportowych przejął Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu. Dzięki temu uzyskano obniżenie kosztów eksploatacji obiektów,
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koncentrację istniejącego sprzętu niezbędnego do bieżącej konserwacji oraz wyposażenia. Ujednolicono prowadzone działania eksploatacyjne w zakresie przygotowania
obiektów do zawodów ligowych i zajęć szkoleniowych.
Ø

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.

Ø

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.

Ø

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.

Ø

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 tzw. „WENECJA SĄDECKA”. Przygotowanie projektu technicznego – jesień 2015
2. Uruchomiono kolejne odcinki ścieżek rowerowych – łączna długość 8,4 kilometr. W trakcie budowa ścieżki przy ul. Nadbrzeżnej. Przygotowuje się projekt budowy
miasteczka rowerowego nad rzeką Kamienicą.
Istotnym elementem jest powstanie nowych obiektów i podnoszenie standardu obiektów istniejących. Utrzymanie tej tendencji stanowić będzie o możliwościach rozwoju
sportu i kultury fizycznej.
II-4.2. 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 12 zawodników i zawodniczek na łączną
kwotę 36.600,- zł.
Na podstawie tej samej uchwały ufundowano nagrody finansowe dla zawodników i zawodniczek
okolicznościowymi pucharami (8 osób).

40

(w tym 5 trenerów) na kwotę 34.800. Najmłodszych uhonorowano
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Tabela II-4.2.1Model sportu w Nowym Sączu w 2014 r.
Dyscyplina sportowa
Kluby/stowarzyszenia - (ilość zesp.w ligach)
Piłka nożna
MKS „Sandecja”
(13)
KS „Dunajec-Start”
(9)
LKS „Zawada”
(3)
KS „Jedność”
(3)
KS „Helena”
(4)
KS „Biegoniczanka”
(5)
KS „Chruslice”
(2)
KS „Zabełcze”
(1)
KS „Galicja”
(3)
KS „Przetakówka”
(2)
MUKS „Akademia małego piłkarza” – tylko dla dzieci (1)
MUKS „Dunajec” – tylko dla dzieci
(0)
KS „Starówka” (tylko dla kobiet)
(2)
Piłka siatkowa męska
SKPS „Dunajec – MPW”
Piłka siatkowa kobiet
STS „Sandecja”
Koszykówka męska
Sądeckie Towarzystwo Sportowe
Koszykówka kobiet
UKS „Żak”
Piłka ręczna kobiet
MKS „Beskid –Olimpia”
UKS „Dwójka”
UKS „Olimpia”
Rugby
Rugby Club „Biało-Czarni”
Tenis
Sądeckie Towarzystwo Tenisowe „Fakro”
SIS „Erasmus”
MUKS „Młodzik”
Tenis stołowy
KS „Start”
Kajakarstwo górskie
KS „Start”
Lekka atletyka
UKS „Budowlani”
Żeglarstwo
Yacht Club PTTK Oddział „Beskid”
Sądecko-Podhalański Okręgowy Związek Żeglarski
Sporty walki
STS „Superfighter”
SKB „Golden Team”
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Narciarstwo
Saneczkarstwo
Alpinizm
Pływanie
Sport
niepełnosprawnych
Modelarstwo

Brydż sportowy
Strzelectwo sportowe

osób

NKS „Karate Kyokushin”
KS „Evan”
Nowosądeckie stowarzyszenie Aikido
Stowarzyszenie Renshin Aikido Dojo
NKS „Taekwon-do”
KS „Halny”
Centrun Kultury Fizycznej Muay Thai „Tiger Kick”
Klub Sportowy „Fight Mouse 24”
Stowarzyszenie Garda
KS „Jedność” – biegowe
KS „Narciarnia” – alpejskie
UKS „Tajfun”
Klub Wysokogórski
Miejski Klub Sportowy Sądeckie Towarzystwo Pływackie
Zrzeszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych „Start”
Sądecki Klub Modelarski – samochodowe
Zarząd Powiatowy LOK – samochodowe
STL „Orlik” - lotnicze
SBS „ALF”
Zarząd Powiatowy LOK

W trakcie okresu sprawozdawczego w Nowym Sączu zwiększyła się liczba stowarzyszeń działających w oparciu o ustawę o sporcie nie uległa zwiększeniu.
Prowadzony przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza rejestr stowarzyszeń działających w oparciu o ustawę o kulturze fizycznej i sporcie zamknął rok 2014 liczbą 60 podmiotów
w tym 14 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. W trakcie 2014 roku wykreślono z ewidencji Parafialny Klub Sportowy „Tabor” a
wpisano Klub Sportowy Fight House 24 i Stowarzyszenie Garda
Rejestr uczniowskich klubów sportowych obejmował na koniec 2014 roku 42 podmioty mające siedzibę w Nowym Sączu.
II-4.3. Finansowanie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej
Podstawową formą finansowania sportu są dotacje celowe na zadania powierzane przez Miasto organizacjom pozarządowym. Rok 2014 przyniósł w dziedzinie sportu i kultury
fizycznej 2 otwarte konkursy: 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 2014 kształtują się następująco:
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Działanie
Kultura fizyczna
Sport kwalifikowany
Razem

Tabela II-4.3.1. Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych
Ilość otrzymanych wniosków
Ilość zawartych umów
Ilość stowarzyszeń objętych dotowaniem
32
14
12 (1 stowarzyszenie realizuje 3 projekty)
49
46
38 (7 stowarzyszeń otrzymalo dotacje w 2 konkursach)
74
55
45 (3 stowarzyszenia otrzymały dotacje w 2 konkursach)

Miasto Nowy Sącz w 2013 przekazało stowarzyszeniom i klubom sportowym 2.905.000,- złotych z czego 50.000,- przeznaczonych tylko na działalność w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej.
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)
Rok
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

Tabela II-4.3.3. Budżet Miasta w dziale kultura fizyczne i sport
Wysokość środków dotacyjnych
Wysokość środków na działalność bieżącą
3.255.000,200.000,2.905.000,227.100,3.680.000,291.141,3.490.000,410.000,3.500.000,425.000,3.550.000,417.400,2.730.500,285.010,1.750.000,390.000,1.623.000,224.105,1.537.900,220.000,1.044.900,223.840,900.000,250.000,-

Realizacja zadań cząstkowych w postaci organizowania imprez wymagała realizacji 6 umów cywilno-prawnych, 2 umów z zakresu zakupu usług transportowych oraz 3 umów
związanych z organizacją etapu Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków oraz 1 umowy
zabezpieczającej bezpieczeństwo nad rzekami
przepływającymi przez Miasto. Łącznie 67 pozycji księgowych z zakresu zakupu towar ów i usług.
II-4.4. 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
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przygotowującej się do Mistrzostw Świata, Europy czy też Igrzysk Olimpijskich. Zawodnicy Startu reprezentowali nasz kraj na Mistrzostwach Świata w Permith (Australia)
zdobywając medale i tytuły.
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 punktacji sportu młodzieżowego na dorobek Miasta (85 pkt – w 2014 roku wprowadzono nową punktację) złożyły się dorobek 18 stowarzyszeń (3 więcej niż w roku 2013) a
najwięcej punktów zdobyły: KS „Start” 27 pkt, UKS „Tajfun” 15 pkt, KS „Narciarnia” 13 pkt, UKS „Budowlani” 5 pkt,
Oprócz kajakarzy górskich KS „Start” sukcesy odnoszą saneczkarze UKS Tajfun, lekkoatleci UKS Budowlani, sportowcy z zakresu sportów walki SKB Golden Team, STS
Superfighter, KS 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).
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:
·

Udział reprezentacji Nowego Sącza w Międzynarodowych Sportowych Spotkaniach Młodzieży Miast Partnerskich zorganizowane w Starej Lubovni (Słowacja),

·

Corocznie organizowane regaty slalomowe „Złote wiosło” i Wstęga Dunajca”

·

Kolarskie Kryterium Uliczne dla amatorów O Puchar Prezydenta Miasta Nowego Sącza

·

Miasto było miejscem startu 25. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków

Telewizja Orange przekazywała transmisje ze spotkań piłki nożnej MKS Sandecja w ramach rozgrywek I ligi a Polsat Ekstraligi kobiet w piłce ręcznej z udziałem MKS
‘Olimpia-Beskid”.

Źródło: Wydział Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Nowego Sącza
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INFRASTRUKTURA PROFILAKTYKI
I OCHRONY ZDROWIA

Podmiot:

CEL OPERACYJNY II-5

Zapewnienie mieszkańcom, w tym osobom starszym
i niepełnosprawnym - właściwego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego
poprzez rozwój profilaktyki i ochrony zdrowia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu

II.5.1. Bieżący nadzór sanitarny§§§
W roku 2014 bieżącym nadzorem sanitarnym na terenie miasta Nowego Sącza objęto 2 247 obiektów / w roku 2013 – 2170 /, w których przeprowadzono 2 628 kontroli
sanitarnych / w roku 2013 – 2 523 /, wydając 1 434 decyzje administracyjne (w tym 11 unieruchamiających obiekt) /w roku 2013 – 1 375/. Do badań laboratoryjnych pobrano
na terenie Miasta Nowego Sącza 1 015 próbek / w roku 2013 – 864 /, w tym próbki żywnościowe, sanitarne, wody do spożycia i materiału biologicznego. W ramach
prowadzonego postępowania egzekucyjnego i represyjnego na terenie Miasta Nowego Sącza wydano 31 tytułów wykonawczych / w roku 2013 – 17 /, 52 postanowienia
o nałożeniu grzywny celem przymuszenia do wykonania obowiązku / w roku 2013 – 87 / oraz nałożono 40 mandatów karnych / w roku 2013 – 28 /na łączną kwotę 6 300 zł
/ w roku 2013 – 4 750 zł /.
II.5.2. Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych****
W 2014 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu z terenu Miasta Nowego Sącza zgłoszono 764 (w 2013 r. 702) zachorowania na choroby
zakaźne. Zarejestrowano ponadto 70 (w 2013 r. 37) osób poddanych profilaktyce przeciw wściekliźnie.
W porównaniu z rokiem poprzednim liczba zgłoszonych zachorowań (bez uwzględnienia grypy i infekcji grypopodobnych) wzrosła o 62 zachorowania. Wzrost ten był wynikiem
zwiększenia się liczby zachorowań na: biegunki i zapalenia żołądkowo-jelitowe BNO o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu, choroby zakaźne wieku dziecięcego (ospę
wietrzną, świnkę) oraz WZW typu A, inne bakteryjne zakażenia jelitowe – wywołane przez Clostridium difficile, wirusowe zakażenia jelitowe – wywołane przez rotawirusy,
boreliozę, pokąsania przez zwierzęta, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych nieokreślone.

§§§
****

Źródło: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu
Źródło: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu
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Zachorowania na choroby zakaźne na terenie Miasta
Nowego Sącza, zgłoszone do PPIS w Nowym Sączu w
latach 2009-2014

Zachorowania na grypę i infekcje grypopodobne zgłoszone do PPIS w latach 20102014
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Choroby zakaźne wieku dziecięcego na terenie Miasta Nowy Sącz
w latach 2011 - 2014
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Tabela II.5.3. Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej
Obiekty użyteczności publicznej

Kąpieliska i zbiorniki wód powierzchniowych
zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli

Ilość kontrolowanych
obiektów
0

Kontrole i badania

Wyniki pod względem sanitarno-technicznym

0

W roku 2014, podobnie jak w roku 2013,
na wodach
powierzchniowych Miasta Nowego Sącza
nie zostały
zorganizowane
i uruchomione Kąpieliska oraz Miejsca
wykorzystywane do Kąpieli.
Obiekty oceniono jako dobre

Obiekt oceniono jako dobry.
Obiekty oceniono jako dobre.

Baseny kąpielowe

1

Domy pomocy społecznej

-

1 kontrola,
3 próbki
-

Noclegownie dla bezdomnych
Hotele i inne obiekty hotelarskie

1
16 w tym 4

1 kontrola
10 kontroli

Z dniem 1.01.2010 obiekty (4) zostały przekazane do
bezpośredniego nadzoru MPWIS.
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Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy
biologicznej

hotele
244

180 kontroli

Obiekty i środki transportu publicznego i prywatnego

2 obiekty/
6 środków
transportu

2 kontrole

Pozostałe, inne obiekty użyteczności publicznej (nie
ewidencjonowane): obiekty kulturalno-widowiskowe,
sportowe, biblioteki, pralnie, cmentarze, stacje paliw,
zakłady pogrzebowe, targowiska i inne pojedyncze obiekty,
takie jak np. parkingi, zakład karny

44

9 kontroli

Przeprowadzone kontrole sanitarne nie wykazały rażących
zaniedbań w zakresie prawidłowego utrzymania w czystości
pomieszczeń zakładów. Stwierdzane uchybienia były usuwane
na bieżąco.
Dworce i stacje PKP i PKS , zajezdnie autobusowe i parkingi
były utrzymane w dobrym stanie sanitarno-porządkowym.
Kontrole nie wykazały zaniedbań w zakresie bieżącej
czystości i wymaganego dobrego stanu technicznego środków
komunikacji publicznej, za wyjątkiem 2 pojazdów PKS –
zniszczone fotele, posadzka, schody wejściowe do autobusu.
Do właściciela środka transportu wystosowano wystąpienie o
podjęcie stosownych działań eliminujących nieprawidłowości.
Wyniki kontroli nie wykazały nieprawidłowości.

II.5.4. Stan sanitarny podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
W 2014 r. usługi medyczne na terenie Miasta Nowego Sącza świadczone były przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w ramach:
- stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych /szpitale, hospicjum, zakład opiekuńczo-leczniczy/,
- ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych /przychodnie, poradnie, punkt poboru materiału do badań/
- praktyk zawodowych:
a) indywidualne praktyki dentystów, grupowa praktyka dentystów, zabiegowe praktyki lekarskie, nie zabiegowe praktyki lekarskie,
b) praktyki pielęgniarek i położnych.
W 2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu skontrolował 152 podmioty wykonujące działalność leczniczą /77%/ spośród 198 ujętych
w ewidencji przeprowadzając ogółem 201 kontroli sanitarnych
II-5.4.1. Podmioty lecznicze - stacjonarne i całodobowe / szpitale, hospicjum, zakład opiekuńczo – leczniczy /.
W 2014 r. nadzorem objęto 5 podmiotów leczniczych: 3 szpitale (Szpital Specjalistyczny w Nowym Sączu - Oddział Chorób Zakaźnych Dąbrowa Szpitala Specjalistycznego
w Nowym Sączu, Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii Intercard Sp. z o.o. Nowy Sącz, Medicor III Sp. z o.o., Oddział Ginekologiczno – Położniczy - Nowy
Sącz), oraz Centrum Rehabilitacji Tukan Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Nowym Sączu i Sądeckie Hospicjum.
Skontrolowano wszystkie placówki – przeprowadzono ogółem 53 kontrole sanitarne w tym w 20 specjalistycznych poradniach przyszpitalnych wchodzących w skład struktury
organizacyjnej Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu, które zlokalizowane są w kilku budynkach na terenie miasta.
Podczas przeprowadzanych kontroli sanitarnych dokonywano oceny stanu sanitarno-technicznego placówek służby zdrowia oraz czystości bieżącej. Nie stwierdzono rażących
zaniedbań w zakresie stanu sanitarno-higienicznego szpitali. Na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli sanitarnych należy stwierdzić, że gospodarka odpadami
medycznymi w podmiotach leczniczych szpitali, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, hospicjum odbywała się zgodnie z procedurami wdrożonymi i zatwierdzonymi stosownie do
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obowiązujących przepisów prawa i zaleceń organów Inspekcji Sanitarnej. W podmiotach leczniczych nie stwierdzono braków jakościowych i ilościowych środków dezynfekcyjnych
w oddziałach. Przestrzegano procedur prawidłowej sterylizacji oraz stosowano odpowiednie procedury postępowania z bielizną czystą i brudną.
Podczas bieżących kontroli sanitarnych stwierdzono, że placówki realizują sukcesywnie programy dostosowawcze, zwłaszcza w zakresie niezgodności istotnych ze względów
epidemiologicznych. Przeprowadzane remonty i modernizacje w podmiotach leczniczych zmierzają do zapewnienia coraz wyższego standardu warunków sanitarno– technicznych,
w jakich udzielane są świadczenia zdrowotne. W związku z powyższymi działaniami stan sanitarno- techniczny szpitali ulega stopniowej poprawie.
II-5.4.2. Podmioty lecznicze świadczące ambulatoryjne świadczenia zdrowotne: przychodnie, poradnie, punkt poboru materiału do badań.
Według ewidencji nadzorowanych obiektów na terenie Miasta Nowego Sącza zlokalizowanych jest 47 podmiotów leczniczych udzielających ambulatoryjnych świadczeń
zdrowotnych /w tym 46 przychodni i poradni oraz 1 punkt poboru materiału do badań/. W 2014 r. skontrolowano wszystkie podmioty lecznicze w tym 1 punkt poboru materiału
do badań. Nadzorowano stopień wdrożenia, realizowania i modyfikowania poszczególnych procedur kontrolując bieżący stan sanitarno-techniczny pomieszczeń. W przychodniach
i poradniach dwa razy w roku przeprowadzane są kontrole wewnętrzne, jak również szkolenia z zakresu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym oraz instruktaże
stanowiskowe - zgodnie z wdrożonymi procedurami – wymagana dokumentacja nie budziła zastrzeżeń.
II-5.4.3. Praktyki zawodowe: indywidualne praktyki dentystów, grupowe praktyki dentystów, zabiegowe praktyki lekarskie, nie zabiegowe praktyki lekarskie, praktyki
pielęgniarek i położnych.
Praktyki zawodowe stanowią odrębną grupę podmiotów leczniczych, w których udzielane są różnorodne świadczenia medyczne. W 2014 r. skontrolowano 92 praktyki zawodowe
z 134 podmiotów ujętych w ewidencji, co stanowiło 69% obiektów. Oceniano zakres i sposób prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających
szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. Skontrolowano m.in. procedury zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
stosowanie środków ochrony indywidualnej oraz plan higieny uwzględniający specyfikę kontrolowanej placówki.
Podsumowanie:
1. W latach 2013 – 2014 w nadzorowanych podmiotach leczniczych na terenie Miasta Nowego Sącza nie zarejestrowano ognisk epidemicznych.
2. W kontrolowanych obszarach podmiotów leczniczych nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Zakresem kontroli obejmowano: dezynfekcję i sterylizację narzędzi,
postępowanie z odpadami medycznymi i komunalnymi, postępowanie z bielizną brudną i czystą, oraz dokumentowanie procesów sterylizacji i kontroli wewnętrznej.
3. Systematycznie ulega poprawie stan techniczny, funkcjonalność i wyposażenie obiektów szpitalnych (oddanie do użytku: Zakładu Radioterapii oraz Oddziału
i Poradni Radioterapii w Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Sączu; nowego Szpitala MEDIKOR III Oddział Położniczo-Ginekologiczny w Nowym Sączu, ul. Rzemieślnicza 5;
dostosowanie pomieszczeń i urządzeń do wymagań rozporządzenia MZ z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Oddziałów: Internistyczno-Kardiologicznego, Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej.
II-5.5. Warunki sanitarno-higieniczne środowiska pracy
W roku 2014 na terenie miasta Nowego Sącza zewidencjonowano 485 zakładów pracy zatrudniających ogółem 12 895 pracowników / w roku 2013 – 457 zakładów pracy
zatrudniających 14 820 pracowników /. Skontrolowano 230 zakładów pracy / w roku 2013 – 143 / przeprowadzając 255 kontroli / w roku 2013 – 172/.
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liczba zatrudnionych pracowników

Zakłady pracy nadzorowane przez PPIS w Nowym
Sączu w latach 2010-2014
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W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, iż w 18 (26 w 2013 r.) zakładach pracy występowały na stanowiskach pracy przekroczenia najwyższych dopuszczalnych
stężeń, natężeń (NDS i N) czynników szkodliwych dla zdrowia w tym:
- w 3 zakładach przekroczenia NDS czynników chemicznych,
- w 2 zakładzie przekroczenia NDS pyłów,
- w 17 zakładach przekroczenia NDN hałasu,
- w 1 zakładzie przekroczenia wibracji.
Ponadto stwierdzono inne uchybienia, m.in. tj. brak:
- aktualnych badań i pomiarów czynników szkodliwych,
- rejestru czynników szkodliwych,
- oceny ryzyka zawodowego,
oraz zły stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń.
Celem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości wydano ogółem 44 decyzje administracyjne (51 decyzji administracyjnych w 2013 r.).
Ogółem narażonych na czynniki szkodliwe w stężeniach i natężeniach przekraczających wartości normatywne (NDS i NDN) w roku 2014 było 311 pracowników (w 2013 r.
740 pracowników), w tym pracujących w warunkach ponadnormatywnego:
- stężenia czynników chemicznych – 16 osób (32 osoby w 2013 r.),
- stężenia pyłów – 16 osób (5 osób w 2013 r.),
- natężenia czynników fizycznych ogółem – 306 osób (678 osób w 2013 r.):
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w tym - wibracja – 3 osoby,
- hałas – 306 osób.
W porównaniu z rokiem 2013 zmniejszyła się liczba pracowników narażonych na czynniki szkodliwe ogółem o 399 osób. Zmniejszenie dotyczyło narażenia na czynniki fizyczne
(o 372), narażenie na czynniki chemiczne (o 16). Zwiększeniu uległa liczba osób narażonych na stężenie pyłów (o 11).
W roku 2014 w 10 zakładach pracy na terenie Miasta Nowego Sącza występowały czynniki rakotwórcze. W kontakcie z nimi pracowały ogółem 133 osoby, w tym 14 kobiet.
Liczba pracowników zatrudnionych w zakładach pracy Miasta Nowego Sącza, którym w roku 2014 poprawiono warunki pracy w zakresie przekroczeń normatywów higienicznych
wyniosła 31. Poprawę warunków pracy pod tym względem uzyskano m.in. wskutek wprowadzenia hermetyzacji procesów technologicznych, montażu odciągów miejscowych,
wymianę parku maszynowego, konserwacje maszyn i urządzeń oraz izolowanie maszyn. W przypadkach, gdzie nie można było wprost obniżyć stężenia czy natężenia czynnika
szkodliwego ze względów technologicznych (dotyczy to głównie narażenia na hałas), poprawę uzyskano poprzez wprowadzenie programu działań organizacyjno-technicznych
zmierzających do ograniczenia narażenia na hałas poprzez m.in. ograniczenie czasu ekspozycji przy obsłudze maszyn i urządzeń - tzw. rotacja pracowników, zmianowość.
Na podstawie przeprowadzonych kontroli można jednoznacznie stwierdzić, iż nadal w wielu zakładach pracy nie prowadzi się systematycznie – zgodnie z określoną
częstotliwością – pomiarów środowiskowych. Pomiary takie prowadzone są zazwyczaj dopiero po kontrolach organów nadzoru nad warunkami pracy, co znajduje
odzwierciedlenie w ilości wydanych decyzji administracyjnych o przeprowadzeniu badań środowiskowych.
II-5.5.1 Choroby zawodowe.
W roku 2014 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu wpłynęło 14 podejrzeń chorób zawodowych u pracowników zatrudnionych w zakładach
pracy zlokalizowanych na terenie miasta Nowego Sącza (20 w 2013 r.). W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawach chorób zawodowych przeprowadzono 12
wizytacji w zakładach pracy (17 w 2013 r.) oraz sporządzono 14 kart oceny narażenia zawodowego (19 w 2013 r.). Na podstawie w/w zgłoszeń oraz podejrzeń Państwowy
Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu wydał łącznie 16 decyzji dot. chorób zawodowych (16 w 2013 r.): w tym 6 decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej (6 w 2013 r.),
10 decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej (9 w 2013 r.) oraz 1 postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego.
Stwierdzone choroby zawodowe dotyczyły następujących jednostek chorobowych:
- obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo–nerwowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu
o wielkości co najmniej 45 dB w uchu lepiej słyszącym, obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1, 2, i 3 kHz - 2 przypadki,
oraz po jednym przypadku:
- nowotwór złośliwy (…) ,
- przewlekła choroba układu ruchu wywołana sposobem wykonywania pracy (...)
- choroba układu wzrokowego wywołana czynnikami fizycznymi (…) – centralne zmiany zwyrodnieniowe siatkówki,
- przewlekłe choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa – gruźlica płuc.
Podsumowanie:
W 2014 roku w porównaniu do roku 2013 r. liczba stwierdzonych chorób zawodowych utrzymuje się na stałym poziomie (2013 r. - 6 jednostek chorobowych, 2014 r.
- 6 jednostek chorobowych). Wśród stwierdzonych chorób zawodowych, podobnie jak w 2013 r., dominował obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu.
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nazwa choroby zawodowej

II-5.6. Warunki sanitarno-higieniczne w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych.
W roku 2014 ewidencją objęto 103 stałe placówki nauczania i wychowania (w roku 2013 – 100) oraz 4 placówki letniego i zimowego wypoczynku. Skontrolowano 68 stałych
placówek nauczania i wychowania (w 2013 r. - 73 placówki nauczania i wychowania) przeprowadzając 84 kontrole oraz skontrolowano wszystkie zaewidencjonowane placówki
wypoczynku.
W sezonie zimowym i letnim 2014 r. w 4 placówkach letniego i zimowego wypoczynku przebywało 148 uczestników /w 2013 r. w 5 placówkach 244 uczestników/.
W stosunku do 2013 r. zmniejszyła się liczba placówek wypoczynku i liczba przebywających w nich dzieci i młodzieży. Stan sanitarno-higieniczny placówek wypoczynku
w 2014 – oceniany w trakcie wypoczynku - był dobry.
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W 2014 r. – podobnie jak w latach 2010-2013 - wśród placówek nauczania i wychowania nie stwierdzono budynków nieprzystosowanych, w złym stanie technicznym lub
o nieodpowiednich warunkach do utrzymania higieny.
W skontrolowanych w 2014 r. 72 szkołach i placówkach pod względem zapewnienia uczniom wymaganych warunków do utrzymania właściwej higieny osobistej - nie stwierdzono
nieprawidłowości. We wszystkich kontrolowanych placówkach zapewniony był dostęp do umywalek z ciepła wodą oraz środków higieny osobistej. Stan sanitarno-techniczny
sanitariatów, ich czystość i porządek był zachowany.
W 2014 r. odnotowano dalszą poprawę w wyposażeniu placówek w meble oraz urządzenia i sprzęt sportowy posiadające certyfikaty zgodności z Polską Normą.
Podsumowanie:
Na przestrzeni ostatnich pięciu lat systematycznie poprawia się stan techniczny szkół i placówek oświatowo-wychowawczych.
W dalszym ciągu w/w placówki posiadają zbyt małe środki finansowe w stosunku do potrzeb.
II-5.6. Charakterystyka stanu sanitarnego obiektów żywności i żywienia
W 2014 roku na terenie miasta Nowego Sącza objęto nadzorem 1 052 obiekty żywieniowo- żywnościowe / w roku 2013 – 1 059 / w tym:
-

Zakłady produkcji żywności – 43 / w roku 2013 – 46 /,
Zakłady obrotu środkami spożywczymi – 615 / w roku 2013 – 625 /,
Zakłady żywienia zbiorowego – 324 / w roku 2013 – 317 /,
Wytwórnie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością – 3 / w roku 2013 – 4 /,
Miejsca obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością – 50 / w roku 2013 – 50/,
Zakłady konfekcjonujące kosmetyki oraz miejsca obrotu kosmetykami – 17 / w roku 2013 – 17 /.

Skontrolowano 758 obiektów tj. 72% /w roku 2013 – 818/, w których przeprowadzono 1 393 kontrole i rekontrole sanitarne /w roku 2013 – 1 364/. Po dokonaniu odbioru
technicznego obiektów i stwierdzeniu, że zakłady spełniają wymagania prawa żywnościowego oraz wymagania dotyczące infrastruktury i wyposażenia wydano 99 decyzji
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zatwierdzających zakłady żywieniowo-żywnościowe / w 2013 r. – 125/.
W ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu krajowego na terenie Miasta Nowego Sącza zaplanowano do poboru 357 próbek. Plan poboru próbek na rok 2014 został
wykonany w 100% zgodnie z harmonogramem określonym przez MPWIS - Kraków. Pobrano do badań laboratoryjnych 336 próbek środków spożywczych, 12 próbek
kosmetyków, 9 próbek materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością.
W 2014 roku zdyskwalifikowano:
·
z uwagi na nieprawidłowe znakowanie: 1 próbkę z grupy materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością (CRISTAL GLASS MADE IN POLAND),
·
z uwagi na przekroczenie zawartości glutenu: 1 próbkę z grupy ziarna zbóż i przetwory zbożowo-mączne (Mąka kukurydziana „KUPIEC” produkt z natury bezglutenowy),
·
z uwagi na przekroczenie zanieczyszczeń mikrobiologicznych: 3 próbki z grupy mleko i przetwory mleczne (Lody śmietankowe tradycyjne z udziałem mleka, Lody
kawowe tradycyjne z udziałem mleka, Gałka słowiańska),
·
z uwagi na obecność metali – Cd: 1 próbkę z grupy warzywa (Marchew Polska Luzem),
·
z uwagi na przekroczenie zawartości związków polarnych: 2 próbki z grupy tłuszcze roślinne (Olej rzepakowy pobrany z frytkownicy w trakcie procesu produkcyjnego
frytek, Frytura gastronomiczna 100% , olej palmowy rafinowany pobrany z frytkownicy w trakcie procesu produkcyjnego frytek)
·
z uwagi na użycie w produkcie niedozwolonej substancji dodatkowej: 1 próbkę z grupy suplementy diety (PLUSSSZ ZIZZZ Multiwitamina - Syrop dla dzieci powyżej
3 lat).
W związku z nieprawidłowościami sanitarno - technicznymi stwierdzanymi podczas prowadzenia bieżącego nadzoru sanitarnego wydano: 419 decyzji
/ w 2013 r. – 181 /w tym 1 decyzję wstrzymania działalności / w 2013 r. – 1/.

administracyjnych

W 2014 roku przede wszystkim z uwagi na przeterminowane środki spożywcze znajdujące się w obrocie, nieprawidłowe przechowywanie środków spożywczych łatwopsujących
się (poza urządzeniem chłodniczym, wspólnie z innymi środkami spożywczymi przy braku zachowania segregacji asortymentowej) w obiektach żywieniowo – żywnościowych,
brak porządku i czystości w pomieszczeniach obiektów nałożono 40 mandatów karnych / w 2013 r. - 28 / na łączną kwotę 6 300 zł / w 2013 r. – 4 750 zł/.
Większość uchybień stwierdzonych w zakładach produkcji i obrotu żywnością wynika z nieświadomości pracowników zatrudnionych w sektorze spożywczym i związana jest
z brakiem wdrożenia systemu HACCP oraz dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej. Skutkuje to m.in. niedostateczną wiedzą personelu z zakresu higieny, co szczególnie
widoczne jest w małych i średnich obiektach. Powyższe bezpośrednio przedkłada się w negatywny sposób na ogólny stan higieniczno–sanitarny danego obiektu a w szczególności
widoczne jest w obszarach:
· higieny zatrudnionego personelu,
· właściwej segregacji środków spożywczych zapewniających eliminację zakażeń krzyżowych (głównie sklepy mięsno-wędliniarskie, zakłady żywienia zbiorowego
otwartego),
· zachowania łańcucha chłodniczego dla wprowadzającej do obrotu żywności,
· monitoringu temperatur na wszystkich etapach produkcji i obrotu żywnością.
W roku 2014 na terenie Miasta Nowego Sącza nie odnotowano zbiorowych zatruć pokarmowych (w roku 2013 r. - 0).
W 2014 r. oceniono metodą skróconą sposób żywienia w 1 zakładzie żywienia zbiorowego, nie stwierdzając wad jadłospisów.
II-5.7. Nadzór nad środkami zastępczymi.
W roku 2014 na terenie miasta Nowego Sącza znajdował się jeden sklep wprowadzający do obrotu środki zastępcze. W w/w zakładzie przeprowadzono 18 kontroli związanych
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z wprowadzaniem do obrotu środków zastępczych tzw. „dopalaczy”. W wyniku podjętych działań podmiotom prowadzącym działalność w w/w obiekcie PPIS w Nowym Sączu
wydał 10 decyzji dot. wycofania z obrotu, wstrzymania wprowadzania do obrotu, zatrzymania produktów oraz zaprzestania prowadzenia działalności na okres od dwóch
do trzech miesięcy. W trakcie przeprowadzonych kontroli zatrzymano 2936 produktów co do których zachodziło podejrzenie, iż są środkami zastępczymi, z których pobrano
i przekazano do badań laboratoryjnych 27 próbek. W wyniku przeprowadzonych badań w produktach tych stwierdzono m.in. takie związki jak: 3,4-DMMC; Pentedron; UR-144.
Związki te ze względu na swoje działanie wyczerpują pojęcie „środek zastępczy” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.
z 2012 r. Dz. U. poz. 124).
Skuteczną realizację zadań w zakresie nadzoru nad środkami zastępczymi utrudnia częsta rotacja podmiotów prowadzących w przedmiotowym sklepie działalność w zakresie
wprowadzania do obrotu środków zastępczych. W ramach monitorowania środków zastępczych PPIS w Nowym Sączu współpracuje z Komendą Miejską Policji, której
przedstawiciele wspólnie z pracownikami PSSE w Nowym Sączu uczestniczyli w podejmowanych czynnościach kontrolnych.
W ramach nadzoru nad środkami zastępczymi PPIS w Nowym Sączu rozprowadzał dzieciom i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz ich
rodzicom ulotki informacyjne dotyczące skutków jakie niesie za sobą stosowanie środków zastępczych.
II-5.8. Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia
W ramach prowadzonej działalności z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia na terenie miasta Nowego Sącza wizytowano
zakłady służby zdrowia, w których realizowana była działalność oświatowo-zdrowotna.

placówki nauczania i wychowania, oraz

Liczba nadzorowanych obiektów: 29
Liczba przeprowadzonych wizytacji w obiektach: ogółem 29 wizytacji z realizacji programów edukacyjnych / w 2013 r. – 27/
Poradnictwo metodyczne w zakresie prowadzonej działalności oświatowo zdrowotnej: ogółem: 65 porad / w 2013 r. – 40/
Szkolenia – 4 szkolenia, w których uczestniczyło 211 osób. Szkolenie dotyczyło wdrożenia do realizacji nowego programu edukacyjnego / w 2013 r. – 3 /.
Realizowane były zarówno interwencje programowe, jak i nieprogramowe, w tym 7 długoletnich programów krajowych zainicjowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny.
Do najczęściej stosowanych form działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia należały: szkolenia dla koordynatorów programów, prelekcje i pogadanki, projekcje
filmów o tematyce oświatowej, warsztaty, konkursy plastyczne i poradnictwo metodyczne. W szerokim zakresie stosowane były formy wizualne w postaci gazetek i wystawek
oraz rozdawnictwo materiałów informacyjno-edukacyjnych w formie plakatów, ulotek i broszur, poradników metodycznych dla szkolnych koordynatorów programów.
Programy krajowe: „Trzymaj formę”, „Program ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu”, „Profilaktyka HIV/ AIDS”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Znajdź
właściwe rozwiązanie”, „Nie pal przy mnie proszę”.
Programy wojewódzkie: „Wybierz życie – pierwszy krok”, „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków
psychoaktywnych”.
Interwencje nieprogramowe: Światowy dzień AIDS, Światowy dzień zdrowia, Światowy dzień bez tytoniu, Światowy dzień rzucania palenia, „Profilaktyka narkomanii”.
Na podstawie prowadzonego systematycznie monitoringu i oceny poszczególnych przedsięwzięć prozdrowotnych w placówkach oświatowo-wychowawczych na terenie Miasta
Nowego Sącza należy stwierdzić, że realizacja programów jest prowadzona właściwie, ale nie wszystkie szkoły i przedszkola są zainteresowane wprowadzaniem programów
oświatowo-zdrowotnych. Programy realizowane w 2014 r. programy będą kontynuowane w roku 2015. Prowadzona przez Państwową Inspekcję Sanitarną działalność w zakresie
oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia ma na celu zwiększenie dbałości o zdrowie mieszkańców Miasta Nowego Sącza.
Źródło: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu
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Podmiot:

I)

WYDZIAŁ ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ we współpracy z jednostkami podlegającymi
jego nadzorowi: MOPS, DPS, SOIK, CAPOW, OWiTR, RDD, ŚDS

Realizacja CELU OPERACYJNEGO II-5 Zapewnienie mieszkańcom, w tym osobom starszym i niepełnosprawnym - właściwego poziomu bezpieczeństwa

zdrowotnego poprzez rozwój profilaktyki i ochrony zdrowia (Zrealizowane przez Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej)

A)

Zarządzeniem Nr 360 /2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na podstawie art. 13 ust. 1

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr
LVI/531/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r. w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014, oraz § 3 ust 1 i 2 Regulaminu zlecania zadań publicznych przyjętego zarządzeniem Nr
357/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 13 listopada 2013 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na zlecanie zadań publicznych w roku 2014. W obszarze
„Ochrona Zdrowia” przewidziano realizację następujących zadań:

1)

Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz działań mających na celu poprawę funkcjonowania osób chorych i niepełnosprawnych.

2)

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, słuchu, mowy, z autyzmem i z
niepełnosprawnością intelektualną.

3)

Świadczenia opieki paliatywnej oraz pomoc medyczna dla bezdomnych i ubogich.

4)

Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.

5)

Prowadzenie działalności edukacyjnej i organizowanie badań profilaktycznych..

6)

Organizowanie wypoczynku dla osób niepełnosprawnych.

Na ich realizację przeznaczono kwotę: 150 000 złotych.
W obszarze „Ochrona Zdrowia” zostało złożonych 26 ofert. Na realizację 22 zadań została przyznana dotacja w łącznej wysokości 145 000,00 zł. Nazwy zleconych zadań, oraz kwotę
przyznanej dotacji przedstawia poniższa tabelka.
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Lp.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Nazwa zadania zleconego w obszarze „Ochrona Zdrowia”
Prowadzenie akcji profilaktycznych, edukacja diabetologiczna oraz
opieka nad osobami chorymi na cukrzycę
Profilaktyka raka piersi
Zabiegi rehabilitacyjne osób niepełnosprawnych
Sądecka opieka hospicyjna
Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i szpiku kostnego
Punkt konsultacyjny
Profilaktyka w chorobach tarczycy- wczesne rozpoznanie choroby
gwarancją skutecznego leczenia
Pomoc oraz integracja osobom i dzieciom ubogim i
niepełnosprawnym
Rehabilitacja grupowa i aktywizacja osób niepełnosprawnych z
dysfunkcją wzroku 5 dni – 40 osób
Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez pobyt w
basenach wód termalnych w Bukowinie Tatrzańskiej
Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych
kobiet po masektomii
Serce w dobrej formie
Rodzinne spotkania w SOSW
Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa
Turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy
Organizacja spotkań integracyjnych dla osób niepełnosprawnych i
chorych
Zmierz się z cukrzycą
Grupowe zajęcia ruchowe
Razem, to tu to tam, czyli integracyjne wędrowanie
Opieka i rehabilitacja osób niepełnosprawnych w świetlicy
terapeutycznej Stowarzyszenia Nadzieja
Badania profilaktyczne prostaty
Aktywny senior – zdrowy senior!
Niepełnosprawni - Pełnoprawni

Kwota
przyznanej
dotacji (zł)
6 000,00
6
3
16
2
6

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

3 500,00
3 500,00
6 000,00

12 000,00
10
2
2
2
2

000,00
000,00
000,00
500,00
000,00

2 000,00
2 000,00
10 000,00
40 000,00
2 000,00
2 500,00
4 000,00
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W obszarze „Ochrona Zdrowia” z pominięciem otwartego konkursu ofert, w tzw. trybie małych grantów przyznano dotacje na kwotę: 5 000,00 zł.
Kwota przyznanych dotacji na realizację zadań w obszarze „Ochrona zdrowia” w roku 2014 była o 6,25 % niższa od tej z 2013 r. Kwoty przyznanych dotacji w obszarze „Ochrona
zdrowia” w latach 2009-2014 obrazuje poniższy wykres.
Kwoty przyznanych dotacji w obszarze "Ochrona Zdrowia"
w latach 2009-2014

Rok 2014

Ro k 2013

150 000,00 zł

160 000,00 zł

Rok 2012
Ro k 2011
Rok 2010
Rok 2009

205 000,00 zł

180 000,00 zł

175 000,00 zł

175 000,00 zł

Zakładane cele strategiczne i operacyjne oraz planowane rezultaty osiągane są w zadawalającym stopniu.
·

Trafność – pełna zgodność z zapisami strategii

·

Efektywność – zadawalająca, osiągnięte rezultaty przy stosunkowo niewielkim nakładzie UM

·

Skuteczność – zadawalająca, zakładane cele realizowane są niemal w 100%

·

Użyteczność – z punktu widzenia zakładanych i pożądanych celów – bardzo wysoka

·

Trwałość – wysoka
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I)

Realizacja CELU OPERACYJNEGO II-6.1 - Zmniejszanie obszaru wykluczenia społecznego poprzez pomoc w łagodzeniu problemow życiowych osób i rodzin
będących w trudnej sytuacji ekonomicznej i społecznej

A)

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na zlecanie zadań publicznych w roku 2014 w obszarze „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie

narkomanii”. Do realizacji przewidziano następujące zadania:
1) Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami.
2) Realizacja programów edukacyjno-terapeutycznych.
3) Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz ofiarom przestępstw będących następstwem nadużywania alkoholu.
4) Prowadzenie zajęć warsztatowych oraz rekreacyjno–sportowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami.
5) Organizacja zajęć terapeutycznych i profilaktycznych w świetlicach socjoterapeutycznych i środowiskowych.
6) Podejmowanie działań pomocowych, akcji, konkursów i imprez okolicznościowych mających na celu ograniczenie zjawisk patologicznych.
7) Pobudzanie aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie poprzez wspieranie zatrudnienia socjalnego.
8) Prowadzenie programów profilaktycznych w oparciu o wolontariat.
Na powyższe zadania przeznaczono kwotę: 300 000 zł. Na realizację 29 zadań została przyznana dotacja, na łączną kwotę 300 000,00 zł. Wykaz zadań i kwotę przyznanej dotacji
przedstawia poniższa tabelka.
Lp.

1)

Nazwa zadania zleconego w obszarze „Profilaktyka i
rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałanie narkomanii”
Półkolonie z Piastem na sportowo i z historią

2)

Prowadzenie świetlicy środowiskowej

11 000,00

3)

Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
VI Piknik Rodzinny z zabawami, konkursami i koncertami
edukacyjnymi pt. „Serce za serce”
Profilaktyka poprzez wartości, wolność i godność wybieram nie
biorę
Radujmy się z Niepokalaną

20 000,00

4)
5)
6)
7)

Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z
Nowego Sącza pod nazwą „Wybieram Sport – Idę na Trening”

Kwota przyznanej
dotacji (zł)
4 000,00

6 500,00
20 000,00
6 500,00
7 000,00
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8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)

Prowadzenie świetlicy środowiskowej „Małgorzatka” dla dzieci
ubogich zagrożonych patologią społeczną
Festyn rodzinny
Świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży z rodzin
patologicznych
NIE – bo jestem Ekoturystą
„Strzelec nie pije alkoholu” edycja 2
VI Letnie warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin
patologicznych – teatr, muzyka, plastyka
Wypoczynek zimowy i letni
Wypoczynek z Kaną
„W drodze do trzeźwego życia” – jak wspierać narzeczonych i
młodych małżonków
Dożywianie rodzin patologicznych i z problemami alkoholowymi
XIII Bal karnawałowy dla dzieci „Radość Wasza – Radość Nasza”
Prowadzenie świetlicy środowiskowej TPD „Marzenie”
Zanim będzie za późno – kreatywna profilaktyka w walce z
uzależnieniem jako skuteczny proces przeciwdziałania narkomanii i
innym uzależnieniom
Jestem sportowcem – mówię Nie
Sądeczoki Sądeczanom – organizacja Festiwalu „Młodzi i weseli”
oraz „Turnieju rodzin”
Nikt nie może być sam – RAZEM W TROSKACH I RADOŚCIACH
Znajdźmy inne rozwiązania
Eureka
Unikaj nałogu – metodą dialogu
„Poznaj siebie!” integracyjne warsztaty socjoterapeutycznoteatralne. Edycja 2
Akcja wypoczynek! Letnie i zimowe półkolonie oraz kolonie
„WYCIĄGAMY DZIECI Z BRAMY” Organizacja festynu
inaugurującego akcję „Bezpieczne Wakacje 2014”

11 000,00
10 000,00
11 000,00
4 000,00
7 000,00
8 000,00
8 000,00
15 000,00
4 000,00
12
2
8
7

000,00
500,00
000,00
000,00

3 000,00
8 000,00
6
3
4
15

000,00
500,00
000,00
000,00

3 000,00
15 000,00
60 000,00
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W obszarze „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii” z pominięciem otwartego konkursu ofert, w tzw. trybie małych grantów
przyznano dotacje na kwotę: 65 000,00 zł.
Kwoty przyznanych dotacji w obszarze „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii” w latach 2009-2014 obrazuje poniższy wykres.
Kwoty przyznanych dotacji w obszarze "Profilaktyka i rozwiązywanie
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii"
w latach 2009-2014
365 000,00 zł

Rok 2014
Rok 2013

Rok 2012

300 000,00 zł

Rok 2011

300 000,00 zł

Rok 2010
Rok 2009

B)

276 000,00 zł

305 000,00 zł

285 000,00 zł

Od 2008 r. ogłaszany jest otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu Pomocy społecznej. Zarządzeniem Nr 364/2013 Prezydenta Miasta

Nowego Sącza z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LVI/531/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r. w
sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
ogłoszono otwarty konkurs ofert na zlecanie zadań publicznych w roku 2014. W obszarze „Pomoc Społeczna”. Do realizacji przewidziano następujące zadania:
1)

„DOM OBRONY ŻYCIA” – pomoc dla kobiet w ciąży w trudnej sytuacji życiowej oraz niepełnoletnim.

2)

Wspieranie działań na rzecz rodzicielstwa zastępczego.

3)

Wspieranie poradnictwa rodzinnego.
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4)

Udzielanie pomocy osobom bezdomnym.

5)

Współpraca z Bankiem Żywności.

6)

Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą

Na powyższe zadania przeznaczono kwotę: 80 000,00 zł..

Wykaz zadań i kwotę przyznanej dotacji przedstawia poniższa tabelka

Lp.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Nazwa zadania zleconego w obszarze „Pomoc Społeczna”
Organizacja dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i
placówek opiekuńczo-wychowawczych działających na rzecz
mieszkańców Nowego Sącza
Współpraca z Bankiem Żywności – przewóz żywności na trasie
Kraków-Nowy Sącz
Rzecznictwo i ochrona praw dziecka
Profilaktyka bezdomności 2014
Mediacje rodzinne – sposób na konflikty
Dom obrony życia
Międzypokoleniowy Klub Wsparcia dla seniorów i młodzieży

Kwota
przyznanej
dotacji (zł)
3 000,00
1 500,00
2 000,00
9 000,00
2 000,00
4 500,00
60 000,00
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Kwoty przyznanych dotacji w obszarze "Pomoc
społeczna" w latach 2009-2014

80 000,00 zł

Rok 2014

67 292,00 zł

Rok 2013

Rok 2012
Rok 2011

61 300,00 zł

40 000,00 zł

Rok 2010
Rok 2009

55 700,00 zł
24 000,00 zł

Dzięki udzielonemu wsparciu finansowemu w trybie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych działających na rzecz pomocy społecznej w ramach realizacji
działań sprzyjających rodzinie zapewniono realizację działań na rzecz rodzicielstwa zastępczego oraz pomoc dla kobiet w ciąży, które znajdowały się w trudnej sytuacji życiowej.
Osiągnięty został planowany cel strategiczny tj. zwiększono formy rodzinnej opieki zastępczej – powstał „DOM OBRONY ŻYCIA”. W ramach powyższych zadań udzielona została
pomoc psychologiczna, prawna, finansowa i rzeczowa dla matek oraz ich dzieci zaraz po urodzeniu. Zadanie jest w trakcie realizacji. W ramach zadania: Profilaktyka bezdomności
została udzielona pomoc osobom bezdomnym, szczególnie w okresie zimowym. W Międzypokoleniowym Klubie Wsparcia dla seniorów i młodzieży integrowały się środowiska osób
starszych z dziećmi i młodzieżą szkolną.
Zakładane cele strategiczne i operacyjne osiągane są w zadawalającym stopniu, podobnie jak planowane rezultaty.
Trafność – pełna zgodność z zapisami strategii
·

Efektywność – zadawalająca, osiągnięte rezultaty przy stosunkowo niewielkim nakładzie UM
Skuteczność – zadawalająca, zakładane cele realizowane są niemal w 100%
Użyteczność – z punktu widzenia zakładanych i pożądanych celów – bardzo wysoka

·

Trwałość – wysoka.
Źródło: Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej
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INFRASTRUKTURA
SOCJALNA

CEL OPERACYJNY II-6.1

POMOC SPOŁECZNA
Zmniejszanie obszaru wykluczenia społecznego poprzez pomoc
w łagodzeniu problemow życiowych osób i rodzin będących w trudnej sytuacji ekonomicznej i
społecznej.

1. Podmiot:

WYDZIAŁ ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ we współpracy z jednostkami
podlegającymi jego nadzorowi: MOPS, DPS, SOIK, CAPOW, OWiTR, RDD, ŚDS

1/ Skala pomocy społecznej
Wydatki Miasta w zakresie Polityki Społecznej w roku 2014 reprezentowały istotną część klasyfikacji budżetowej, stanowiąc blisko 15,4 % całości wydatków Miasta
Nowego Sącza.
W przypadku obszaru pomocy społecznej znaczącą kwotę wydatków stanowiły koszty utrzymania instytucji publicznych działających w sektorze polityki społecznej. W
skład tych jednostek wchodzą głównie placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej, ośrodek adopcyjno-opiekuńczy, miejski ośrodek pomocy
społecznej, ośrodki wsparcia, świetlice środowiskowe, rodziny zastępcze, itp. Pozostała część środków finansowych została przeznaczona głównie na świadczenia
rodzinne i dodatki mieszkaniowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym.
Ogółem 2 749 rodzin, w których zamieszkuje 6 778 osób, korzystało z pomocy społecznej.
Wykres II-6.1.1.

Liczba rodzin i osób objętych pomocą
6802

2586

2010

2481

2011

7044

6996

6677

2661

2012
Liczba rodzin

2806

2013

6778

2749

2014

Liczba osób

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
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Pomoc udzielana była w następujących formach:
§

zasiłek stały – 362 osoby, 3 634 świadczeń

§

zasiłek okresowy – 1 318 osób, 9 562 świadczeń

§

zasiłek celowy – 1 618 osobom
·

dożywianie – 1 553 osoby

( w tym dzieci 1 154 )

·

schronienia – 24 osoby

·

Usługami opiekuńczymi objętych zostało łącznie 227 osób w tym:

- Usługi opiekuńcze w zakresie podstawowym świadczone przez Parafię św. Kazimierza dla 116 osób, dla których wykonano 42 514 świadczeń
- Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Polski Czerwony Krzyż dla 86 osób, dla których wykonano 55 603 świadczeń
- Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone przez Polski Czerwony Krzyż dla 25 osób dla których wykonano
11 234 świadczeń.
Tabela-6.1.2. Przyczyny korzystania z pomocy społecznej w 2010 - 2014 roku.
2010 r.

Ubóstwo

1 303

Bezdomność

58

2011 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

1 057

1 323

1383

1385

67

61

60

70

Bezrobocie

1 234

1 272

1 363

1 477

1 321

Niepełnosprawność

1 074

1 308

1 267

1 279

1 169

Długotrwała lub ciężka choroba

1 454

1 612

1 652

1 685

1 514

Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzeniu
gospodarstwa domowego

603

827

907

939

803

Wielodzietność

145

172

296

153
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Przemoc

147

Alkoholizm

164

Trudność przystosowawcze po
opuszczeniu zakładu karnego

36

51

52

39

126

122

118

116

25

36

30

26

UWAGA: w jednej rodzinie występuje kilka przyczyn trudnej sytuacji życiowej, dlatego suma liczb w kolumnach nie jest równa liczbie rodzin objętych pomocą).
Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

2/ Projekty
W obszarze pomocy społecznej zrealizowano następujące projekty i programy:

A.)

Projekt systemowy

1. Projekt systemowy pn. „Samozatrudnienie Umiejętności Praca” realizowany przez SUP 2008-2014

B.)

Projekty konkursowe

1. Projekt MPiPS ”Pobudzenie aktywności społeczno-zawodowej osób wykluczonych poprzez wspieranie zatrudnienia socjalnego – projekt realizowany przez
Stowarzyszenie „STOPIL”2013-2014.
2. Projekt „Przeciwdziałanie bezrobociu – organizowanie miejsc dla osób bezrobotnych, zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym” - realizacja „Stopil”.
3. Projekt „Realizacja zadań z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej - realizacja „Stopil”.
4. Projekt MPiPS CIS STOPIL 2011 „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem OPS i PUP w realizacji kontraktów socjalnych” – aktywne formy przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu edycja 2011-2015
5. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zlecenie zadań
publicznych w roku 2014 – w ramach zakresu rzeczowego konkursu w dziale Pomoc Społeczna przyznano dotację na następujące zadania:
- "Ośrodek wsparcia – Sądecki Klub Samopomocy" – wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą
- " Profilaktyka bezdomności 2014"
- „Organizacja dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczo – wychowawczych działających na rzecz mieszkańców Nowego Sącza”
- „ Dom Obrony Życia”
- „ Rzecznictwo i Ochrona Praw Dziecka”
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- „ Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu rodziców zastępczych – jednodniowy pobyt z ogniskiem i grami terenowymi”

C.)

Projekty socjalne

1. Projekt socjalny „Sądecka Pomocna Dłoń II” projekt realizowany przez MOPS w partnerstwie z Sądeckim Urzędem Pracy.
2. Projekt socjalny IX Dzień Rodzicielstwa Zastępczego pod hasłem ,,Rodzinne Świętowanie”
3.

Projekt socjalny „Dzień Wolontariusza„

4.

Projekt socjalny „ Podwórkowa choinka”

D.)

Programy

· Program współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014;
· Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza na rok 2014;
· Program Aktywności Lokalnej Mieszkańców Miasta Nowego Sącza na lata 2013-2015;
· Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2016;
· Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pn. „Przemoc kradnie życie”;
· Program „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku gminnym” na doposażenie świetlicy środowiskowej;
· Program Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Świetlica-Dzieci-Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011 – 2015;
· Resortowy Program Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2014;
· Program Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem współfinansowany ze środków Szwajcarski programu współpracy pn. Modernizacja i rozwój oferty domu pomocy
społecznej przy ulicy Nawojowskiej w Nowym Sączu;

· Program Modyfikacji Zachowań dla wychowanków ZPOW;
· Program Korekcyjno-Edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie;
· Program pn.: „Bezpieczne Ferie”;
· Program „Bezpieczne Wakacje”;
· Program Profilaktyki Zdrowotnej;
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· Program Profilaktyki Zintegrowanej Archipelag Skarbów – strona dla szkół i pedagogów;
· Program Przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji Uzależniających przez Uczniów „Unplugged” opracowany został w ramach międzynarodowego programu EU- Drug
Abuse Prev ention (EU DAP) finansowanego przez Komisję Europejską;

· Program "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców"
· Program "Obozów profilaktycznych"
· Szkolna Interwencja Profilaktyczna"
· Seminaria szkoleniowe dot. uzależnień od internetu, hazardu oraz innych, uzależnień
· Konferencja "Sądecczyzna silna Rodziną"
· Młodzież gimnazjalna a narkotyki i inne używki- Przegląd Małych Form Teatralnych pod hasłem: "Przebudzenie" w corocznej akcji profilaktycznej
"Bądź ostrożny"
o

Programy realizowane w roku 2014 przez Zespół Świetlic Środowiskowych;

·

Zabawy i konkursy na śniegu – lepienie Pana Bałwana na wesoło;

·

Konkurs "Moja kartka wielkanocna";

·

Modna Świetlica;

·

I Przegląd Teatralny;

·

Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego;

·

I Piknik – Osiedle Szujskiego;

·

Sądecki Jarmark Talentów;

·

Kampania: „Strefa wolna od wulgaryzmów”

·

Obchody 10-lecia Świetlicy Środowiskowej „Zabełcze”

·

Zabawa Andrzejkowa.

o

Realizowano 61 indywidualnych programów usamodzielnienia – usamodzielniono 12 osób;

o

Przygotowano 13 indywidualnych Programów Usamodzielnienia.
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Oczekiwanym rezultatem projektów i programów była aktywizacja społeczno - zawodowa klientów pomocy społecznej – w wieku aktywności zawodowej poprzez:
rozwój zdolności motywacyjnych uczestników, wzrost aspiracji zawodowych, nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy, nabycie umiejętności pracy
indywidualnej i zespołowej, podniesienie poziomu samooceny, ukończenie kursu obsługi komputera, opracowanie i realizacja indywidualnych programów zatrudnienia
oraz aktywizacja środowiska lokalnego.
Zmiana postaw życiowych, zwiększenie wiedzy z zakresu prawidłowego pełnienia ról społecznych, prawidłowych postaw wychowawczych, trudności szkolnych dzieci,
aktywnego spędzania czasu wolnego, uzależnień, elementów prawa rodzinnego, itd. nabycie umiejętności pracy w grupie, nawiązanie nowych znajomości, wyjście
z obszaru wykluczenia, aktywizacja społeczna uczestników.
3/ Wypracowanie zasad współpracy
w obszarze pomocy społecznej

z

jednostkami

pomocy

społecznej,

organizacjami

społecznymi

i

innymi

jednostkami

działającymi

Zasady współpracy do poszczególnych zadań określają zarządzenia, porozumienia oraz zawierane umowy. Mając na celu uzyskanie coraz lepszych efektów w realizacji
zadań w myśl przepisów ustawy o pomocy społecznej jednostki wchodzące w system pomocy społecznej współpracują z innymi jednostkami organizacyjnymi
w ramach współpracy pomiędzy nimi oraz na zasadzie partnerstwa pomiędzy organizacjami pozarządowymi. Sfera zadań publicznych wykonywana we współpracy
dotyczyła zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy, pomoc dzieciom, pomoc rodzinom naturalnym i zastępczym w procesie opiekuńczo –
wychowawczym, aktywizacja klientów pomocy społecznej, aktywizacja środowiska lokalnego, świadczenia pomocy na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.
Współpraca ta przejawiała różne formy. Najczęściej realizowane były działania informacyjne i promocyjne dla osób wykluczonych i/lub zagrożonych wykluczeniem
społecznym, realizacja i/lub uczestnictwo we wspólnych projektach finansowanych z funduszy unijnych, realizacja i/lub uczestnictwo we wspólnym programie
aktywności lokalnej, szkolenia pracowników, działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz wymiana informacji i doświadczeń. System współpracy pomiędzy
instytucjami pomocy społecznej z innymi podmiotami działającymi w obszarze pomocy społecznej i wsparcia rodzin miał partnerski charakter. Skoordynowanie prac
różnych instytucji przyczyniło się do bardziej efektywnego, systemowego oraz kompleksowego wsparcia osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej. Korzyści
jakie wyniknęły z podjętej współpracy między poszczególnymi jednostkami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi to sprawniejsze załatwianie spraw, integracja
działań pomocowych na rzecz rozwiązania konkretnego problemu, zwiększenie skuteczności pomocy, dostęp do wypracowanych standardów, wymiana wiedzy
i doświadczeń pomiędzy jednostkami, zwiększenie kontroli społecznej nad działaniami pomocowymi prowadzonymi przez podmioty życia publicznego, formalne
i merytoryczne zbliżenie do siebie instytucji.
4/ Organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych.
• 12 osób - grupa wsparcia dla babć i dziadków
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• 10 osób - szkolenie dla rodzin zastępczych zawodowych „Syndrom wypalenia zawodowego”
W 2014 roku przeszkolono:
- 14 kandydatów z Miasta Nowy Sącz oraz 6 kandydatów z powiatu nowosądeckiego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej
- 7 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej
Dzięki ukończonym szkoleniom rodziny uzyskały pełne kwalifikacje do pełnienia swoich funkcji.
Efektywność:
W 2014 roku opiekę sprawowały 3 rodzinne domy dziecka, 82 rodziny zastępcze (53 rodziny zastępcze spokrewnione, 23 rodziny zastępcze niezawodowe, 6 rodzin
zastępczych zawodowych w tym 2 o charakterze pogotowia rodzinnego i 2 specjalistyczne). Liczba dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej wyniosła 131.
Ponadto w 3 placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego tj. w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1, 2 i 3 przebywało 28 dzieci.
5/ Rozszerzanie usług w zakresie świadczenia poradnictwa psychologicznego, prawnego
Udzielana była bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna i socjalna osobom w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach realizacji programu ,,Przemoc
kradnie życie” w Punkcie Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz poradnictwo w SOIK.
Efektywność:

w MOPS skorzystało:
95 osób z poradnictwa psychologicznego,
159 osób z poradnictwa prawnego,
39 osób z poradnictwa socjalnego,
3 osób z poradnictwa duchowego.
SOIK: 210 osób skorzystało łącznie z porad psychologicznych, 78 prawnych i innych
6/ Opracowanie i realizacja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowanych do osób korzystających
z pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży do 25 roku życia oraz osób w wieku
przedemerytalnym.
W ramach realizacji pilotażowego projektu „Schematom STOP! wspólna działania instytucji

pomocy społecznej i instytucji rynku pracy” realizowanego w ramach
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Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i Integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrekrutował 10 Rodzin wielodzietnych (62 osoby), przeprowadził diagnozę potrzeb każdego z członków, realizował wsparcie
dostosowane do indywidualnych potrzeb w oparciu o zapisy Kontraktu rodzinnego (narzędzia wypracowanego w ramach projektu). Zrealizowano wsparcie
specjalistyczne indywidualne i grupowe: psychologiczne, pedagogiczne w utworzonym w ramach pilotażowego projektu – Centrum dla Rodzin. Dodatkowo
zrealizowano wsparcie w postaci pokrycia kosztów m.in. usług medycznych, wsparcia logopedycznego, prawnego, hipoterapii, zajęć rozwijających sprawność fizyczną
(np. zajęcia karate, kickboxing). W ramach projektu zrealizowano: wyjazdy integracyjne wewnątrzrodzinne, wyjazd wakacyjny dla wszystkich członków rodzin nad
morze. W ramach projektu zrealizowano również kursy podnoszące kompetencje zawodowe m.in. kurs opiekunki do dzieci, kurs opieki nad osobami starszymi, kurs
administracyjno – biurowy, kurs obsługi wózka widłowego, kurs grafiki komputerowej, kurs masażu klasycznego z elementami fizjoterapii, kursy prawo jazdy kat. B,
C, C+E, D. Poza w/w wsparciem zrealizowano: trening konstruktywnych forma radzenia sobie ze stresem, warsztaty dot. technik pracy z dziećmi, szkolenie w
zakresie udzielania pierwszej pomocy i inne, podnoszące kompetencje społeczne, rodzicielskie. Dla najmłodszych uczestników projektu przeprowadzono zajęcia
plastyczne w Centrum dla Rodzin, prowadzono zajęcia w ramach nadzoru, podczas udziału rodziców we wsparciu specjalistycznym w Centrum. Zrealizowano również
wsparcie w postaci zakupienia materiałów remontowo-budowlanych, dzięki którym uczestnicy projektu samodzielnie dokonali remontów w swoich domach,
mieszkaniach. Zakupiono niezbędne wyposażenie m.in. biurka, krzesła, stoły, łóżka. Wsparto kompleksowo 10 rodzin wielodzietnych, testując tym samym nowe
narzędzie pracy tj. Kontrakt rodzinny, uwzględniające potrzeby każdego z członków rodzin. Poprzez dostosowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb: poprawiła się
sytuacja zdrowotna u uczestników korzystających z tej formy wsparcia, nastąpił wzrost kompetencji społecznych, zawodowych, rodzicielskich. Poprawiono sytuację
mieszkaniową rodzin. Zintegrowano rodziny pomiędzy sobą, jak również wewnątrzrodzinnie. Wypracowane w ramach pilotażowego projektu efekty wsparcia,
zaistniałe w Rodzinach długofalowe zmiany – służyły będą wypracowaniu modelu pracy z rodzinami wielodzietnymi, przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w
Warszawie.
Program Rewitalizacji Społecznej pn. „Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwości” realizowany w ramach projektu systemowego „Rewitalizacja Społeczna”,
Działania 1.2 Priorytetu I, POKL, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS. Miasto Nowy Sącz/MOPS N.S. wspólnie ze SRZ „Betlejem” NS opracował PRS
„Integruj-My-się!...” w ramach konkursu ogłoszonego przez CRZL. W ramach PRS w części Lidera – MOPS - zrealizowano działania skierowane do kilku różnych grup
odbiorców:
1) dla mieszkańców Nowego Sącza - Osiedla Stare Miasto zaplanowano – Otwarte Forum, Wykłady, cykl spotkań plenerowych pn. „Muzyczna Starówka” i
„Roztańczone Stare Miasto”, konkurs plastyczny pn. „Nowy Sącz – Moje Miasto” oraz rozgrywki sportowe dla dzieci i młodzieży. W celu realizacji ww. działań
nawiązano współpracę partnerską w środowisku lokalnych.
2) dla mieszkańców Nowego Sącza, w tym Os. Stare Miasto zaplanowano realizację kursów i szkoleń zawodowych, staży zawodowych, warsztatów mających na celu
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nabycie nowych umiejętności społecznych, utworzono i prowadzono grupy wsparcia (w tym grupy dla rodziców i osób samotnych) zaplanowano indywidualne i
grupowe wsparcie realizowane przez psychologa, prawnika i pedagoga oraz wiele innych.
3) dla pracowników Ośrodka specjalistyczne szkolenia i wsparcie w formie superwizji mające na celu nabycie nowych umiejętności zawodowych oraz podniesienie
jakości świadczonych usług.
W ramach Programu zaplanowano również pozyskanie, adaptację i wyposażenie mieszkania chronionego z przeznaczeniem dla rodzin znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej.
Wsparciem w ramach PRS zostało objętych 123 Uczestników, z czego 78 Uczestników I rzędu (mieszkańcy Miasta Nowego Sącza zagrożeni wykluczeniem
społecznym) oraz 45 Uczestników II rzędu (pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu).
Miasto Nowy Sącz/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu – Lider programu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem”
w Nowym Sączu
W ramach Programu wsparciem zostało objętych 151 osób, z czego 106 osób I rzędu i 45 osób II rzędu.
(w tym 123 osoby w części Lidera i 28 osoby w części Partnera).
- Nawiązanie współpracy w środowisku lokalnym, aktywizacja i integracja mieszkańców Miasta.
- Nabycie nowych kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia zawodowego, nabycie nowych umiejętności społecznych i umiejętności interpersonalnych, nabycie
nowych umiejętności dot. organizacji czasu wolnego oraz kompetencji rodzicielskich przez Uczestników I rzędu,
- Zwiększenie jakości usług świadczonych na rzecz klientów Ośrodka oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego, czy też zmęczenia pracą u pracowników
socjalnych dzięki wsparciu Superwizora.
- Pozyskanie, adaptacja i utworzenie 1 mieszkania chronionego dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Skierowanie do mieszkania chronionego 1
rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej i mieszkaniowej.
Dotacja celowa na realizację PRS przyznana UM/MOPS w N.S. przez CRYL realizującego projekt systemowy „Rewitalizacja społeczna” w ramach Priorytetu I,
Działania 1.2 POKL współfinansowany ze środków UE w ramach EFS w kwocie 720 512,68 zł.
7/ Wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych, dotyczących aktywizacji grup i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym
uwzględnieniem podmiotów ekonomii społecznej.
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Współpraca z MOPS, SUP, ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych CIS STOPIL w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej.
MOPS przy udziale SUP wytypował i skierował 48 osób długotrwale bezrobotnych do CIS STOPIL. Osoby zostały objęte reintegracją społeczną i zawodową. Zostały
również zatrudnione w ramach zatrudnienia socjalnego u pracodawców i otrzymywały świadczenie integracyjne Podjęcie zatrudnienia socjalnego zapewniło osobom
bezrobotnym uzyskanie minimalnych środków finansowych do życia, zdyscyplinowało bezrobotnych, ograniczyło możliwość pracy na „czarno„ oraz ograniczyło
korzystanie z pomocy finansowej MOPS. 20 osób uczestniczyło w CIS STOPIL w ramach projektu ministerialnego „Reintegracja zawodowa z Przedsiębiorcą” w
Partnerstwie CIS STOPIL, SUP i MOPS. W Centrum Integracji Społecznej STOPIL: - zajęcia w CIS – uczestniczyło 68 osób. Realizacja w partnerstwie MOPS z SUP
projektu socjalnego „Sądecka Pomocna Dłoń„ – prowadzenie grup wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. w reintegracji
społeczno-zawodowej. 40 osób uczestniczyło w projekcie socjalnym „Sądecka Pomocna Dłoń”. W MOPS zostało przyjętych 10 w ramach stażu, 7 w ramach robót
publicznych, 1 osoba w ramach prac interwencyjnych., dotyczących aktywizacji grup i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem
podmiotów ekonomii społecznej.
8/ Zwiększenie dostępności mieszkań socjalnych dla grup najbardziej zagrożonych, tj. młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze
i osób bezdomnych.
Uchwałą Nr XXVII/341/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu miasta Nowego Sącza przyjęto między innymi zasady:
1.§ 2 pkt. 10) lit. f) i g) – do realizacji przyjmowane są wnioski osób pozostających w trudnej sytuacji materialnej, które:
a)Opuściły dom dziecka lub inną placówkę opiekuńczo – wychowawczą ze stałym pobytem, w związku z uzyskaniem pełnoletniości i są pełnymi sierotami, bądź nie
mają możliwości powrotu do rodziny, a przed umieszczeniem w placówce mieszkały na terenie miasta Nowego Sącza,
b)Zostały pozbawione tytułu prawnego do dotychczas zajmowanego lokalu, przebywające w schroniskach dla bezdomnych lub niewskazujące żadnego adresu
zamieszkania, jeśli miasto stanowi ich Centrum życiowe.
2. 16 ust. 5 lit. b – „spośród wnioskodawców objętych ostatecznymi listami punktacyjnymi do zaproponowania najmu poza kolejnością mają (…) osoby, które opuściły
dom dziecka lub inną placówkę opiekuńczo – wychowawczą ze stałym pobytem, w związku z uzyskaniem pełnoletniości i są pełnymi sierotami, bądź nie mają
możliwości powrotu do rodziny, a przed umieszczeniem w placówce mieszkały na terenie miasta Nowego Sącza”.
W 2014 roku zarejestrowano 1 wniosek o najem lokalu w trybie i na zasadach określonych w wierszu 4 pkt 1. Nie złożono oferty najmu lokalu mieszkalnego na
zasadach opisanych w wierszu 4 pkt 2.

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 Nowego Sącza 2020

9/ Wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi :
wspieranie działań świetlic środowiskowych, organizacja i finansowanie dożywiania, organizacja i finansowanie wypoczynku letniego i zimowego.
Na terenie miasta Nowego Sącza funkcjonuje 15 świetlic środowiskowych. Świetlice te wchodzą w skład Zespołu Świetlic. Świetlice dysponują około 501 miejscami.
Z zajęć w świetlicach środowiskowych skorzystało 1470 dzieci i młodzieży. Zapewniają opiekę dla wychowanków w godzinach popołudniowych oraz w okresie ferii i
wakacji oraz oferowały: pomoc w nauce poprzez działania korekcyjno- edukacyjne, atrakcyjne zajęcia

w ofercie świetlic środowiskowych, tj.

zajęcia stałe np.

sportowe, językowe, informatyczne, teatralne, taneczne, artystyczne, udział w Kampaniach, m.in.: „Strefa wolna od wulgaryzmów” promujących zachowania wolne od
agresji słownej, działania środowiskowe na rzecz społeczności lokalnych, prowadziły zajęcia integracyjne, z pedagogiki zabawy, programów profilaktycznych,
indywidualną i grupową pomoc psychologiczną w sytuacjach konfliktowych, osobistych trudności i problemów wychowanków (zatrudnienie psychologa), wsparcie pracy
wychowawców pomocą psychologiczną, współpraca przy realizacji Pilotażowego Programu „Schematom STOP!” tworzonego przez partnerów z terenu Nowego Sącza –
na rzecz rodzin wielodzietnych; wypracowywanie modelu współpracy, współpraca ze Stowarzyszeniem Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” przy organizowanych
rekrutacjach do projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces !” skierowanych do młodzieży (poszerzanie możliwości konstruktywnego spędzania wolnego czasu).
Ponadto funkcjonuje na terenie miasta Świetlica „Marzenie” prowadzona przez TPD – świetlica ta zagospodarowuje czas wolny dla 20 dzieci z najbliższego
środowiska. Pobyt dzieci w świetlicy pozwolił na bezpieczne i kulturalne spędzenie czasu wolnego, wyrobienie nawyków grzecznego zachowania się, wzajemnej pomocy
koleżeńskiej, odpowiedzialności za innych, współżycia w grupie i integracji dzieci z różnych środowisk. Przekazywano wiedzę na temat uzależnień oraz możliwości
unikania zagrożeń. Wyrównywano deficyty edukacyjne poprzez pomoc edukacyjną wolontariuszy i studentów PWSZ.
Świetlica TPD została zakwalifikowana do Ogólnopolskiego Programu Dożywiania pn. Zdrowo jeść by rosnąć w siłę” z Fundacji Tesco Dzieciom. Dzięki zajęciom dzieci
poznawały zasady zdrowego trybu życia oraz odżywiania. Dzieci uczyły się samodzielnie tworzyć jadłospis i listę zakupów. Ponadto organizowano wycieczki i imprezy
okolicznościowe.
Na terenie miasta działają również 2 Świetlice romskie - przy ul. Nawojowskiej 43 i przy ul. Jana Pawła II 40. Do świetlic tych uczęszcza ok. 90 dzieci (73 dzieci z
rodzin romskich i 17 dzieci z rodzin polskich). Zajęcia w świetlicy opierają się na likwidowaniu deficytów społecznych, emocjonalnych, odrabiania zadań domowych,
udzielania pomocy w nauce. Wspomagano również rodziny niewydolne wychowawczo. Uczono właściwych zachowań i kultury.
W Bezpiecznych Wakacjach i Feriach wzięło udział około 15 000 dzieci. Realizacja akcji „Bezpieczne Ferie” we współpracy z zarządami osiedla, KMP oraz partnerami
Miasta

tj.

jednostkami

realizującymi

program

rekreacyjny

i

profilaktyczny.

W

ramach

akcji

dzieci

i

młodzież

z

terenu

Miasta

uczestniczyli

w zajęciach wyjazdowych i stacjonarnych. Realizacja akcji profilaktycznej „Bezpieczne wakacje 2014” w ramach której dzieci i młodzież z terenu Miasta mogły wziąć
udział w szeregu zajęć rekreacyjnych, edukacyjnych i warsztatowych w miejskich jednostkach kultury, sportu i rekreacji. Partnerami Urzędu Miasta w realizacji
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przedsięwzięcia były Zarządy osiedli, Komenda Miejska Policji, Zespół Placówek Oświatowo Wychowawczych, Miejski Ośrodek Kultury, Pałac Młodzieży, Sądecka
Biblioteka Publiczna oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. We wszystkich proponowanych w programie aktywnościach wzięło udział blisko 15 000 uczestników.
- MOPS zapewnił pomoc w formie dożywiania dla 1 284 dzieci. Dożywianie odbywało się w formie gorącego posiłku na terenie szkół i przedszkoli.
Dofinansowano ogółem dla 40 dzieci koszt kolonii letniej i zimowej organizowanych przez parafie – 6 dzieci, szkoły – 30 dzieci, w tym Zielona Szkoła –13
dzieci, organizacje pozarządowe Sursum Corda – 4 dzieci. Dla 13 dzieci został dofinansowany udział w wycieczkach szkolnych. Ponadto 43 dzieci skorzystało z
kolonii letniej organizowanej przez Kuratorium Oświaty w Krakowie.
10/ Pozyskiwanie mieszkań dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze.
Na terenie miasta Nowego Sącza funkcjonuje jedno mieszkanie chronione prowadzone przez MOPS i przeznaczone dla 2 wychowanków opuszczających rodziny
zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, zakłady poprawcze. Wydatki dotyczyły opłat za
czynsz oraz za media. Mieszkanie chronione jest ośrodkiem wsparcia, przeznaczonym dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny
zastępcze. Z uwagi na fakt, iż oczekiwano na realizację programu KAWKA dzięki, któremu istniała możliwość modernizacji istniejącego mieszkania w 2014 roku nie
podjęto decyzji o umieszczeniu tam tej grupy podopiecznych. Ponadto 16 osobom realizującym program usamodzielnienia przyznano pomoc w formie dopłaty do
wynajmu mieszkań.
11/ Rozwój usług profilaktycznych i wspierających rodziny dysfunkcyjne.
Struktura problemów obejmująca osoby zgłaszające się o pomoc, którym udzielane jest wsparcie w zakresie: przemoc w rodzinie, problemy rodzinne, problemy
psychospołeczne, problemy ze sfera psychiczną, problemy sytuacyjne. SOIK oferuje następujące formy pomocy: poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne,
pedagogiczne, kuratora zawodowego.
1.Grupa wsparcia dla kobiet – ofiar przemocy- wsparcie psychologiczne dla ofiar przemocy domowej, ukierunkowanie działań prawnych, pomoc w wyjściu z trudnej
sytuacji życiowej - 16 spotkań 15 kontaktów, 5 osób indywidualnie.
2.Grupa dla rodziców z problemami wychowawczymi- wsparcie, wymiana doświadczeń emocjonalnych, poznawczych pomiędzy członkami grupy, psychoedukacja w
zakresie radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi, nauka tworzenia poprawnych relacji na linii rodzice dziecko - 14 spotkań 7 kontaktów, 6 osób indywidualnie
3. Grupa dla młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi - podjęcie przez młodzież aktywności modyfikującej zachowania, wspieranie rozwoju osobowości, rozwijanie
umiejętności radzenia sobie ze stresem - 18 spotkań 10 kontaktów w ramach grupy.
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4. Grupa wsparcia dla osób bezdomnych – 87 spotkań – 204 kontakty
5. Grupa wsparcia dla uzależnionych - 9 spotkań – 8 kontaktów
6. Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych - 33 spotkań – 127 kontaktów
7. Hostel dla ofiar oraz osób znajdujących się w ostrej fazie kryzysu. Osoby te mogą uzyskać schronienie w którym przygotowanych jest 10 miejsc noclegowych.
Podczas pobytu w hotelu z osobami w nim przebywającymi przeprowadzane są rozmowy wspierające, zajęcia terapeutyczne mające na celu rozwiązanie sytuacji
kryzysowej. W hostelu przebywało: 6 dorosłych, 14 dzieci z terenu Nowego Sącza
8.„Przyjazny pokój”, który zapewnia odpowiednie warunki dla dzieci i młodzieży w sytuacji przesłuchań przez Sąd - 19 przesłuchań 19 dzieci
9.W ośrodku odbywają się spotkania nadzorowane rodziców z dziećmi w obecność psychologa
skierowania przez sąd - 23 spotkania 23 kontakty - tą formą pomocy zostało objęte 4 osoby indywidualnie.
12/ Zwiększenie skuteczności działań podejmowanych w ramach nawiązanej Koalicji Przeciwko Przemocy oraz skuteczności ochrony ofiar przemocy
w rodzinie.
Zadanie realizowano poprzez tworzenie płaszczyzny efektywnej współpracy specjalistów zaangażowanych w pracę Zespołu Interdyscyplinarnego i instytucji, bieżącą
pracę profesjonalistów z różnych instytucji w ramach działań grup roboczych, organizację wspólnych szkoleń i konferencji merytorycznych dla przedstawicieli różnych
podmiotów. Powyższe działania, zwłaszcza bieżąca aktywność grup roboczych powoływanych do rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie w indywidualnych
przypadkach, przyczyniała się także do integracji środowisk działających na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz wymiany, a tym samym weryfikacji
informacji na temat osób i rodzin dotkniętych przemocą. Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie tworzy płaszczyznę poprzez zawieranie
porozumień o współpracy oraz powoływanie Grup Roboczych.
W 2014r. Zespół Interdyscyplinarny odbył 5 posiedzeń. W skład Zespołu wchodziło 15 członków.
W związku z prowadzeniem 128 procedur Niebieskiej Karty powołanych było 360 Grup Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego, 197 rodzin objętych zostało
działaniami Grup Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego. Ponadto KMP: przeprowadziła 259 interwencji domowych podczas których w 123 przypadkach wdrożono
procedurę Niebieskiej Karty. Wszczęto 96 postępowań, natomiast zakończono 58 postepowań przygotowawczych w kierunku art. 207 kk.
13/ Podniesienie jakości realizowanych usług opiekuńczych.
Realizując ustawowe zadania, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, zlecił realizację usług opiekuńczych w 2014 roku Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi
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oraz Parafii św. Kazimierza (Działalność Charytatywno-Opiekuńcza).
Usługi opiekuńcze w zakresie podstawowym świadczone przez Parafię św. Kazimierza zrealizowano dla 116 osób, którym opłacono realizację 42 514 godzin (średnio
miesięczne 31 godzin).
Specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone przez wyspecjalizowane opiekunki Polskiego Czerwonego Krzyża, zrealizowano dla 86 osób opłacając 55 603 godziny
usług (średnio miesięcznie 54 godziny)
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone przez wyspecjalizowane opiekunki Polskiego Czerwonego Krzyża, zrealizowano dla
25 osób, zabezpieczając im realizację 11 234 godzin (średnio miesięcznie 37 godzin).
Wykonywanie usług jest monitorowane przez MOPS pod względem jakości wykonywanych usług oraz kwalifikacji zatrudnionego personelu, w szczególności
realizującego usługi specjalistyczne.
14/ Aktywizacja środowiska, tworzenie grup samopomocy i grup wsparcia.
PRS pn. „Integruj-My-się! …” - działania o charakterze środowiskowym, grupy wsparcia realizowane były w ramach Programu MOPS w Nowym Sączu. Nawiązano
współpracę i wspólnie z Partnerami Lokalnymi poprzez zorganizowanie dla mieszkańców Miasta, a szczególnie mieszkańców Obszaru Rewitalizowanego. W ramach
Programu prowadzono również 2 grupy wsparcia dla UP I rzędu tj. grupę wsparcia dla rodziców z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz dla osób samotnych,
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
- Nawiązanie współpracy w środowisku lokalnym, aktywizacja i integracja mieszkańców poprzez organizację działań o charakterze środowiskowym.
- Nabycie nowych kompetencji społecznych oraz umiejętności wychowawczych, zwiększenie motywacji UP do wyjścia z trudnej sytuacji życiowej i zmiany postaw
życiowych przez UP uczęszczających na zajęcia grup wsparcia.
W ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” w 2014 roku Lider w ramach programów aktywności lokalnej zrekrutował 24 UP z grupy
osób z rodzin wieloproblemowych. W wyniku indywidualnych diagnoz potrzeb przeprowadzonych z w/w UP przygotowano i prowadzono zajęcia „Grupa wsparcia”. W
ramach w/w zajęć przeprowadzono również zajęcia z technik pracy z dziećmi, zajęcia dotyczące pielęgnacji i higieny dziecka

oraz wyjazd/wyjście edukacyjno -

społeczne wraz z otoczeniem, głównie dziećmi. Dodatkowo UP korzystały z wsparcia Psycholożki i Specjalistki reintegracji zawodowej – doradczyni zawodowej. UP
wraz z rodzinami były również objęte wsparciem Asystentki rodziny, jak i Starszych specjalistek pracy socjalnej. Natomiast otoczenie UP, tj. dzieci w trackie zajęć
„Grupa wsparcia” miały przygotowane i zorganizowane zajęcia edukacyjno – społeczne. Na w/w zajęciach 12 Uczestników z grupy osób zainteresowanych
wolontariatem świadczyli pomoc wolontarystyczną w formie pomocy edukacyjnej, opieki, zabawy, zgodnie z programem edukacyjno – społecznym. U Uczestników
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nastąpiło podniesienie poziomu umiejętności dotyczących komunikacji społecznej, rozwiązywania konfliktów, pracy indywidualnej i zespołowej oraz integracji w grupie,
poszerzenie wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej, podniesienie poziomu umiejętności radzenia sobie ze stresem, trudnymi emocjami oraz rozwiązywania osobistych
problemów/
15/ Integracja mniejszości etnicznych i narodowych ze społecznością miasta
Na terenie miasta prowadzone są dwie świetlice integracyjne dla dzieci i młodzieży romskiej i polskiej. Świetlice są zlokalizowane w budynkach w których mieszczą się
mieszkania o charakterze socjalnym,

które zajmują zarówno rodziny polskie jak i romskie. Do świetlic uczęszczają dzieci obydwóch nacji. W trakcie codziennych

spotkań, oprócz zadań edukacyjnych polegających na udzielaniu pomocy w odrabianiu zadań domowych i powtórek materiału oraz zajęć „typowo świetlicowych” /
sportowe, rysunkowe, małe formy teatralne, informatycznych/, dzieci polskie i romskie wzajemnie poznają się, poznają także elementy poszczególnych kultur, tradycji
oraz historii. Uczą się wzajemnej tolerancji i współżycia codziennego jakże odmiennych kultur. Poprzez wspólną pracę i działanie pozbywają się panujących
powszechnie stereotypów oraz wzajemnej wrogości. Takie działania zwłaszcza rezultaty tych działań rokują optymistycznie na przyszłość, bowiem dają nadzieję na
wzajemną tolerancję w życiu dorosłym i poszerzają możliwości integracyjne tych społeczności.
Źródło: Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej w Urzędzie Miasta Nowego Sącza
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Karta monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza za 2014 r.

Podmiot:

Wydział ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych

Liczba funkcjonujących
ośrodków wsparcia dla
niepełnosprawnych

6 ośrodków wsparcia:
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Środowiskowy Dom Samopomocy
- Dom Pomocy Społecznej, Nawojowska 159
- Dom Pomocy Społecznej, Nawojowska 155
- Dom Pomocy Społecznej, Emilii Plater 20
- Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Liczba inicjatyw podjętych
przez organizacje i instytucje
w zakresie integracji
społecznej niepełnosprawnych
Liczba niepełnosprawnych
korzystających z ośrodków
wsparcia i realizowanych
programów

52 imprezy o charakterze kulturalnym i sportowym

Jest to około 12 % mieszkańców Miasta Nowego Sącza

Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej finansowanych ze środków PFRON przekazywanych algorytmem powiatom.
W dniu 17.02.2014 pismem znak WF/109w/2014 otrzymano limit środków PFRON na 2014 rok w wysokości 1 982 542 zł., na realizację zadań
określonych Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2010 nr
214, poz. 1407 z późn. zm.).
Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej finansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Prezydenta w 2014 roku wydatkowano na
Liczba niepełnosprawnych
dofinansowanie:
korzystających ze
· 282 osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym na kwotę 200000 zł,
zorganizowanych
środowiskowych form wsparcia
· 46 osobom niepełnosprawnym likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych na kwotę 149116 zł
·

968 osobom niepełnosprawnym zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w kwocie
530181 zł,
· kosztów działalności 2 warsztatów terapii zajęciowej dla 65 uczestników w kwocie 993250.zł, w tym 887760 zł z PFRON oraz
105490 zł z budżetu miasta,
· sportu, kultury, rekreacji i turystyki organizowanych przez stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych,
w których uczestniczyło 835 osób niepełnosprawnych na kwotę 108302 zł.
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Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej w 2014 r wydatkowano środki PFRON na:
· zwrot pracodawcom kosztów wyposażenia 3 stanowisk pracy w kwocie 75000 zł,
· jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej 2 osobom niepełnosprawnym w kwocie 24000.zł,
sfinansowanie przygotowania zawodowego i staży realizowanych przez SUP dla 1 osoby niepełnosprawnej w kwocie 7728zł.
2202 osoby skorzystało z pomocy finansowej bezpośrednio (dofinansowania indywidualne) lub pośrednio (dofinansowania dla stowarzyszeń
działających na rzecz osób niepełnosprawnych), która pozwoliła na uczestnictwo w życiu społecznym oraz zatrudnienie bądź samozatrudnienie
niepełnosprawnych. Do tej liczby należy dodać około 3500 osób, które brały udział w Sądeckim Festiwalu Osób Niepełnosprawnych, Dniach
Integracji oraz innych kampaniach społecznych organizowanych przez Wydział ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych.
Niestety z roku na rok potrzeby zgłaszane przez wnioskujące osoby niepełnosprawne są coraz większe. By zaradzić tej tendencji pracownicy
Wydziału PON monitują do PFRON o zwiększenie wysokości algorytmu. Organizowane są też różnego rodzaju akcje informacyjne i szkolenia dla
organizacji pozarządowych mające pomóc im w aplikowaniu o środki konieczne do funkcjonowania na rzecz osób niepełnosprawnych.
Petenci Wydziału PON mogą liczyć na sprawniejsze podjęcie ich spraw, ponieważ coraz więcej zadań w ramach potrzeb i możliwości wykonywanych przez pracowników Wydziału PON odbywa się w miejscu zamieszkania, bądź też w miejscu wskazanym przez niepełnosprawnego
petenta. Dostępne jest również kompendium informacji znajdujących się w serwisie internetowym www.przyjaznyportal.pl prowadzonym przez
Wydział PON, po które niegdyś musieli przychodzić osobiście do Urzędu Miasta. Pracownicy Wydziału PON wypełniając swoje merytoryczne
zadania wdrażają cztery zasady Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Nowego Sącza (przyjazne nastawienie do petenta, szkolenia
i samodoskonalenie pracowników komórki organizacyjnej, przejrzystość działania, określenie czynników wpływających na jakość usług.
Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego na bieżąco realizuje zadania poprzez przestrzeganie zapisów ustawy
Prawo budowlane i towarzyszących jej rozporządzeń wykonawczych przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przy zmianie sposobu
użytkowania dla budynków. Wszystkie instytucje świadczące usługi na rzecz osób niepełnosprawnych na bieżąco czuwają nad przestrzeganiem
praw osób niepełnosprawnych do równego traktowania ich w społeczeństwie. Pracownicy Wydziału PON wypełniając swoje merytoryczne
zadania wdrażają cztery zasady Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Nowego Sącza (przyjazne nastawienie do petenta, szkolenia
i samodoskonalenie pracowników komórki organizacyjnej, przejrzystość działania, określenie czynników wpływających na jakość usług.
W siedzibie Wydziału PON można na bieżąco uzyskać porady dotyczące możliwości skorzystania z pomocy zagwarantowanej przez
Ustawę o Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ponadto organizowane są w miarę możliwości
spotkania konsultacyjne ze specjalistami rehabilitacji medycznej gdzie zainteresowane osoby mogą dowiedzieć się o możliwościach zastosowania
terapii dopasowanej do ich schorzeń. Podsumowując należy stwierdzić, że realizacja wspomnianych zadań, dzięki swej różnorodności i odniesieniu
do wielu sfer życia osób niepełnosprawnych, wpływa korzystnie na poprawę jakości ich życia. Zorganizowano także szereg spotkań
informacyjnych, briefingów oraz konferencji prasowych kierowanych do środowisk związanych z szeroko rozumianą niepełnosprawnością.
Spotkania organizowane były w siedzibach stowarzyszeń bądź w siedzibie Wydziału ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych. W trakcie
wspomnianych imprez starano się min. przybliżyć niepełnosprawnym możliwości pozyskania dofinansowań oraz rozwiać wątpliwości związane
z aplikowaniem o środki do programów PFRON. Pracownicy Wydziału PON uczestniczą w szkoleniach organizowanych w obszarze realizacji
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Biorą też udział w szkoleniach organizowanych przez
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Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, w obszarze pomagania osobom niepełnosprawnym oraz
realizacji programu Aktywny Samorząd. Każdego roku staramy się dołożyć wszelkich starań, aby formularze dostępne za pośrednictwem Internetu
były aktualne i opatrzone właściwymi podstawami prawnymi. O terminach aplikowania do poszczególnych programów PFRON Wydział PON
informuje za pośrednictwem lokalnych mediów poprzez organizowane w tym celu konferencje prasowe. Na stronie serwisu
www.przyjaznyportal.pl zamieszczone zostały informatory ułatwiające osobom niepełnosprawnym otrzymanie dofinansowania. Zamieszczono tam
również dokument zawierający Zasady przyznawania dofinansowania, dzięki któremu osoby niepełnosprawne wiedzą do jakich kwot mogą
aplikować w Urzędzie Miasta o dofinansowanie.
- W 2014 roku zorganizowano również kolejną edycję Kampanii społecznej "Papierówki", która jest inicjatywą zainaugurowaną przez
Prezydenta Miasta Nowego Sącza w dniu 19 kwietnia 2010 roku. Celem kampanii jest podniesienie poziomu wrażliwości społecznej na zjawisko
bezprawnego zajmowania miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, przez osoby do tego nieuprawnione. Wolontariusze
w ramach społecznych patroli wspomaganych przez straż miejską i policję znakowali pojazdy zaparkowane bezprawnie na kopertach
parkingowych ze znakiem niepełnosprawności. Kampanii patronują media lokalne i ogólnopolskie.
- W 2014 roku odbył się również II Sądecki Festiwal Osób Niepełnosprawnych
Pierwszy dzień festiwalowy odbywał się na terenie Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu. Około czterystu zgłoszonych osób brało udział
w warsztatach garncarstwa, rękodzielniczych, drukarskich, wykonywano również ozdoby z bibuły, a także budowano Eko-Smoka z zużytych
plastikowych butelek po napojach. Dla chętnych osób zorganizowano grupowe zwiedzanie Miasteczka Galicyjskiego oraz Sądeckiego Parku
Etnograficznego. Jedną z niespodzianek był koncert zespołu "Turnioki" z Podhala. W uroczystej inauguracji festiwalu wzięli udział: Ryszard
Nowak – Prezydent Miasta Nowego Sącza, Dariusz Madera – Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego, Leszek Langer – Dyrektor Wydziału ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych, Marta Mordarska – Pełnomocnik
Prezydenta Miasta Nowego Sącza ds. Społecznych, Krzysztof Saczka – Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Nowym Sączu,
ks. Marcin Kokoszka – Dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu, Robert Ślusarek – Dyrektor Muzeum Okręgowego w
Nowym Sączu, a także radni miejscy. Główną atrakcją drugiego dnia festiwalu był korowód historycznych postaci, który wyruszył z dziedzińca
Klasztoru Sióstr Klarysek, przeszedł ulicami starego miasta, zatrzymując się w rynku. Po powrocie na dziedziniec klasztoru, odbyły się wybory
najciekawszego historycznego stroju. W tej kategorii zwyciężyła postać św. Kingi i Jana III Sobieskiego. Następnie uczestnicy przenieśli się na
teren Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. św. Jana Pawła II, gdzie przygotowano liczne atrakcje. Wśród nich plener malarski połączony z
prezentacją prac na stopniach Ołtarza Papieskiego, warsztaty artystyczne oraz konkurencje sportowe, w których wzięły udział także osoby na
wózkach inwalidzkich. Podczas ostatniego trzeciego dnia II Sądeckiego Festiwalu Osób Niepełnosprawnych nie mogło zabraknąć atrakcji i
niespodzianek. Uczestnicy tym razem gościli w Miasteczku Rowerowym, gdzie odbyło się wiele konkurencji sprawnościowych. Wśród
najciekawszych konkurencji indywidualnych znalazły się: rzut piłką lekarską, rzut woreczkami do celu, "ławeczka szwedzka" czy skoki w dal. W
rywalizacji drużynowej odbyło się m.in. przeciąganie liny, rywalizacja na torze z przeszkodami oraz inne liczne konkursy sportowe. Atrakcją
trzeciego dnia festiwalu był pokaz ratownictwa medycznego przygotowany i zrealizowany przez Sądeckie Pogotowie Ratunkowe.
- W Miejskim Ośrodku Kultury odbył się II Miejski Dzień Integracji Uczniów. W corocznym spotkaniu wziął udział prezydent Ryszard
Nowak, który od samego początku patronuje wydarzeniu. Uczestników i gości powitał Leszek Langer, dyrektor Wydziału ds. Problematyki Osób
Niepełnosprawnych. Jedną z niespodzianek dla zgromadzonych dzieci był spektakl "Pinokio" w reżyserii Małgorzaty Stobierskiej, przygotowany
przez grupę teatralną "Cudoki Szuroki". W spotkaniu wzięli również udział: Marta Mordarska, pełnomocnik prezydenta ds. społecznych, Józef
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Klimek, dyrektor Wydziału Edukacji, a także Janusz Chruślicki, dyrektor Zespołu Szkół im. Orląt Lwowskich, gdzie powstała idea organizacji
Miejskiego Dnia Integracji w Nowym Sączu. W sposób szczególny do niepełnosprawnych dzieci oraz ich opiekunów zwrócił się prezydent
Ryszard Nowak, podkreślając jak ważne jest słowo integracja w naszym życiu. - Na co dzień i w każdej sytuacji powinniście ze sobą współdziałać
i sobie nawzajem pomagać. Wszystko po to, aby integrować się ze sobą, czyli łączyć się w zabawie, pracy, nauce i każdym działaniu. Z pewnością
jesteśmy jednymi
z nielicznych w Polsce, którzy doprowadzili do tego, aby taki dzień integracji miał miejsce. Proszę jednak pamiętać, że to
nie jest tylko jeden dzień w roku. To powinien być każdy dzień, w którym jedni, którzy mogą oraz drudzy, którzy tego potrzebują ze sobą
współdziałali. Życzę wam dzisiaj dużo dobrej zabawy - powiedział prezydent Ryszard Nowak. Po spektaklu "Pinokio" opiekunowie, a także
absolwenci szkół integracyjnych opowiadali o swoich doświadczeniach związanych z kształceniem w tego typu placówkach. W sposób szczególny
podkreślano rolę pedagogów, którzy w procesie kształcenia osób z niepełnosprawnością wkładają bardzo dużo wysiłku w szeroko pojęty rozwój,
który opiera się na dostrzeganiu indywidualnych zdolności oraz potrzeb ucznia. Jednocześnie zwrócono uwagę jak wiele w tej kwestii dzieje się
w Nowym Sączu. Wszyscy uczestnicy II Miejskiego Dnia Integracji Uczniów zostali zaproszeni do wzięcia udziału w konkursie na najlepszy
pomysł na spędzenie kolejnej trzeciej edycji tego wydarzenia. Wszystkie pomysły będzie można zgłaszać w ciągu najbliższych dziesięciu
miesięcy, a najciekawszy zostanie zrealizowany w przyszłym roku. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem dla dzieci i opiekunów.
Podsumowując należy stwierdzić, że realizacja wyżej wymienionych zadań, dzięki swej różnorodności i odniesieniu do wielu sfer życia
osób niepełnosprawnych, wpływa korzystnie nie tylko na zmianę wizerunku osób niepełnosprawnych, ale przede wszystkich na poprawę jakości
ich życia, możliwość samodzielnego funkcjonowania i prowadzenia aktywnego trybu życia. Poprzez pracę, wypoczynek i rehabilitację osoby
niepełnosprawne stają się pełnoprawnymi członkami lokalnej społeczności i mogą efektywnie uczestniczyć w życiu społecznym i gospodarczym
Miasta.
Niestety z roku na rok potrzeby zgłaszane przez wnioskujące osoby niepełnosprawne są coraz większe. By zaradzić tej tendencji pracownicy
Wydziału PON monitują do PFRON o zwiększenie wysokości algorytmu. Organizowane są też różnego rodzaju akcje informacyjne i szkolenia dla
organizacji pozarządowych mające pomóc im w aplikowaniu o środki konieczne do funkcjonowania na rzecz osób niepełnosprawnych.
Poniższa tabela obrazuje kilka podstawowych danych statystycznych dotyczących osób niepełnosprawnych w Nowym Sączu
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wyszczególnienie: Dane charakteryzujące powiat grodzki
Ludność ogółem
W tym dzieci (do 18 r. ż.)
Osoby niepełnosprawne *
Osoby niepełnosprawne pracujące w zakładach pracy chronionej
Osoby niepełnosprawne bezrobotne.
Status osoby bezrobotnej posiadało:
Osoby niepełnosprawne poszukujące pracy

Stan na
31.12.2014
82686
16357
10087*
84***
419
346
73
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Niepełnosprawni posiadający status osoby bezrobotnej
- ze znacznym stopniem niepełnosprawności
2
- z umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności
70
- z lekkim stopniem niepełnosprawności
274
8. Ośrodki pomocy społecznej
1
9. Domy pomocy społecznej
3
10. Domy środowiskowego wsparcia
1
11. Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób
niepełnosprawnych
35
12. Przedszkola ogółem**
9
w tym:
- z oddziałami integracyjnymi
4 o./19 dz. n.
- oddziały specjalne
2 o./13 dz. n
- oddziały ogólnodostępne
53 o./6 dz. n
- oddziały „O” integracyjne
2 o./8 dz. n
13. Szkoły podstawowe ogółem w tym:
oddziały ogólnodostępne
208o./20 dz.n
- z oddziałami integrac.
13o./49 dz. n.
- z oddziałami specjalnymi
3o./10 dz. n.
- specjalne
13o./85 dz. n.
14. Gimnazja
-oddziały ogólnodostępne
84o./14 dz. n.
-z oddziałami integracyjnymi
9 o./38 dz. n.
-z oddziałami specjalnymi
1 o./7 dz. n.
-specjalne
11 o./84dz. n.
Szkoły Ponadgimnazjalne
w tym:
- oddziały ogólnodostępne
290o./24dz.n.
- oddziały integracyjne
3 o./12 dz. n.
- oddziały specjalne
9o./107 dz. n.
15. Zakłady pracy chronionej
3
16. Warsztaty terapii zajęciowej
2
- ilość uczestników WTZ
65
* Ostatnie pełne, choć wstępne dane, dotyczące liczby osób niepełnosprawnych w Polsce pochodzą z Narodowego Spisu Powszechnego 2011.
Według jego wstępnych wyników w 2011 roku liczba osób niepełnosprawnych ogółem wynosiła około 4,7 mln (dokładnie 4 697,5 tys.). Tym
samym liczba osób niepełnosprawnych w Polsce stanowiła 12,2% ludności kraju wobec 14,3% w 2002 r. (blisko 5,5 mln osób niepełnosprawnych
w 2002 roku). Udział mężczyzn wśród osób niepełnosprawnych wynosił 46,1% wobec 53,9% dla kobiet.
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Dane dotyczące osób niepełnosprawnych zostały wyprowadzone poprzez uogólnienie danych zebranych w 20% próbie (w skali kraju) osób
mieszkających lub przebywających w wylosowanych mieszkaniach. Należy jednak podkreślić, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010
r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące niepełnosprawności odbywało się
na zasadzie dobrowolności. Za Głównym Urzędem Statystycznym należy wskazać, że dane z NSP 2011, dotyczące liczby niepełnosprawnych
kobiet i mężczyzn, w miastach i na wsi, uzyskane z wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2011, można przyjąć za
niedoszacowane. W związku z dobrowolnym charakterem pytań dotyczących niepełnosprawności blisko 1,5 mln respondentów odmówiło
udzielenia odpowiedzi.
Według badania "Częstość występowania niepełnosprawności" przeprowadzonego przez GUS w 2009r. odsetek osób niepełnosprawnych w
województwie małopolskim wyniósł - 15,8%. W tabeli powyżej przyjęto wskazaną wartość jako bardziej wiarygodną, choć nadal
niedoszacowaną. Źródło: Stan Zdrowia Ludności Polski w 2009 r. (GUS 2011)
**Dane w mianowniku określają liczbę dzieci i młodzieży niepełnosprawnej uczęszczających do placówek edukacyjnych. Stan na 30.09.2014 r.
*** Obniżenie kwot dofinansowania do wynagrodzeń dla niepełnosprawnych pogorszyło sytuację przedsiębiorstw zatrudniających takie osoby.
Z tego powodu wiele przedsiębiorstw zrezygnowało ze statusu Zakładu Pracy Chronionej. Zakłady pracy chronionej będą teraz dostawać z
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) takie samo dofinansowanie jak na otwartym rynku pracy, poza tym
zostało ono zmniejszone o średnio 30 proc. Zarówno na rynku pracy chronionej, jak i na rynku otwartym, pracodawcom przysługuje takie samo
dofinansowanie: 1800 zł dla znacznego stopnia niepełnosprawności, 1125 zł dla umiarkowanego oraz 450 zł - dla lekkiego. Przed rządowymi
zmianami kwoty te wynosiły w zakładach pracy chronionej analogicznie: 2700 zł, 1500 zł i 600 zł. Natomiast na otwartym rynku pracy: 1890 zł,
1050 zł oraz 420 zł.

Poziom przystosowania
instytucji użyteczności
publicznej do potrzeb osób
niepełnosprawnych z rożnymi
dysfunkcjami (rezultat miękki,
opisowy)

Budynek ERGO HESTIA – ul. Piotra Skargi
Pływalnia nad Kamienicą ul. Nadbrzeżna
Hala Widowiskowo Sportowa ul. Nadbrzeżna
MCK Sokół – ul. Długosza
Ratusz starosądecki, Miasteczko Galicyjskie ul. Lwowska
Kościół Matki Bożej Niepokalanej ul. Królowej Jadwigi
Szkoła Podstawowa nr 20 ul. Nadbrzeżna
Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Rokitniańczyków
Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a
Miejska Biblioteka Publiczna Oddział dla dzieci ul. Lwowska
Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul. Waryńskiego
Kasa Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych ul. Młyńska
Powiatowy Urząd Pracy ul. Nawojowska
Delegatury zamiejscowe Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego Punkty Obsługi Petenta ul. Jagiellońska
Telekomunikacja Polska ul. Jagiellońska
Enion - Biuro Obsługi Klienta ul. Barbackiego
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Sienkiewicza
WSB-NLU - szerokie wejścia, winda, przystosowane sanitariaty.
PWSZ Instytut Sportu - przystosowane szerokie wejścia, ciągi komunikacyjne, przystosowane sanitariaty.
Domy Pomocy Społecznej – przystosowane szerokie wejścia, ciągi komunikacyjne, przystosowane sanitariaty, windy.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – przystosowane szerokie wejścia, podjazd dla wózków inwalidzkich, stanowisko ds. obsługi osób
niepełnosprawnych, miejsca postojowe z kopertami dla osób niepełnosprawnych.
Urząd Miasta Nowego Sącza – stanowisko ds. obsługi osób niepełnosprawnych.
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Miejski Ośrodek Kultury – szerokie wejścia, winda, przystosowane sanitariaty.

Liczba działających w Nowym
Sączu grup samopomocowych
dla osób niepełnosprawnych

Są to organizacje pozarządowe wpierające środowiska osób niepełnosprawnych - 31

W 2014 roku ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu korzystało 2749 rodzin, w tym: w 734 rodzinach
mieszkały osoby niepełnosprawne, a 662 osób niepełnosprawnych prowadziło samodzielne gospodarstwa domowe.
Zostały im udzielone następujące formy pomocy finansowej: zasiłki stałe, zasiłki celowe na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych,
zasiłki celowe specjalne na pokrycie kosztów leczenia lub zaległości z tytułu wydatków mieszkaniowych, zakup opału, świadczenia pieniężne lub
pokrycie kosztów posiłków w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz częściowe pokrycie zakupu sprzętu
ortopedycznego.
Podstawowymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto – 227 osób, u których zrealizowano 109 351 godzin usług na łączną
kwotę 1 399 454 zł
Usługi opiekuńcze przysługują samotnym mieszkańcom Miasta Nowego Sącza, którzy z powodu wieku, choroby, inwalidztwa lub innych
przyczyn wymagają pomocy innych osób. Pomoc ta jest też świadczona osobom pozostającym w rodzinach, które nie są w stanie zapewnić
odpowiedniej opieki lub pielęgnacji we własnym zakresie. Usługi opiekuńcze są świadczone przez PCK i Działalność Charytatywno-Opiekuńczą
Parafii św. Kazimierza w Nowym Sączu.
Środowiskowy dom samopomocy to ośrodek wsparcia dla osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie, działający w ramach
zadań zleconych gminie. ŚDS zapewnia formy pomocy półstacjonarnej, takie jak: trening umiejętności społecznych i życia codziennego,
Liczba wniosków o skierowanie
interpersonalnych, terapia zajęciowa i poradnictwo.
do domów pomocy społecznej
dla osób niepełnosprawnych

W 2014r. - 13 osób otrzymało skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy.
Pomoc ta ma na celu utrzymanie osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałanie instytucjonalizacji, czyli umieszczenia osoby w placówce
zapewniającej całodobową opiekę.
Na terenie miasta Nowego Sącza znajdują się : 3 Domy Pomocy Społecznej, które zapewniają całodobową opiekę oraz zaspakajają niezbędne
potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne i religijne osobom nie mogącym samodzielnie funkcjonować w środowisku, a rodzina i gmina nie jest
w stanie takiej opieki zorganizować.
W 2014 roku do DPS w Nowym Sączu zostało skierowanych do :
- Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz Przewlekle Psychicznie Chorych ul. Nawojowska 159/ dla kobiet
i mężczyzn/ - wydano 27 skierowań,
-Domu Pomocy Społecznej dla Kobiet z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Nawojowska Nr 155 - wydano 8 skierowań,
- Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku przy ul. Emilii Platter 20 - wydano 30 skierowań.

17 wolontariuszy objęło swoją opieką 6 osób niepełnosprawnych, w tym 1 dziecko. Wolontariusze niosą dobre słowo, ciepłą przyjazną dłoń,
uśmiech, czas poświęcony na rzecz innych, bardziej potrzebujących. To ochotnicy, którzy są wrażliwi na ludzką krzywdę i cierpienie osób
niepełnosprawnych. Jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne w podeszłym wieku, to wolontariusze chodzą z tymi osobami na spacery, czytają
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książki, pomagają w codziennych czynnościach oraz świadczą pomoc poprzez wypożyczanie książek z biblioteki, wysyłanie listów, itp.

W 2014 r. w Sądeckim Urzędzie Pracy zarejestrowano ogółem 521 osób niepełnosprawnych, w tym 466 jako osoby bezrobotne i 55 jako osoby
poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. W tym samym okresie wyłączono z ewidencji 573 osoby niepełnosprawne, z tego 490
bezrobotnych oraz 83 poszukujących pracy. Głównymi przyczynami wyłączeń osób niepełnosprawnych z ewidencji bezrobotnych i poszukujących
pracy były: utrata statusu osoby niepełnosprawnej – 178 osób (31,1 %), rezygnacja z usług lub niepotwierdzenie gotowości do pracy – 141 osób
(24,6 %) oraz podjęcie pracy – 138 osób (24,1 %).
Poziom zatrudnienia osób
niepełnosprawnych

Wartość wypłacanych
niepełnosprawnym zasiłków
stałych

Wg stanu na dzień 31.12.2014 r. w ewidencji SUP pozostawało ogółem 419 osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w tym
211 kobiet (50,4 %). Status osoby bezrobotnej posiadało 346 osób, w tym 184 kobiety (53,2 %), natomiast status osoby poszukującej pracy
niepozostającej w zatrudnieniu – 73 osoby, w tym 27 kobiet (37,0 %).
W grupie 346 niepełnosprawnych bezrobotnych 274 osoby posiadały lekki stopień niepełnosprawności (79,2 %), 70 osób stopień umiarkowany
(20,2 %) oraz 2 osoby znaczy stopień niepełnosprawności (0,6 %). Najliczniejszą grupę stanowiły osoby z upośledzeniem narządu ruchu – 129
osób (37,3 %), z chorobami psychicznymi – 68 osób (19,7 %) oraz z chorobami układu oddechowego i układu krążenia – 43 osoby (12,4 %).
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej
opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Wspomniany zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości
153,00 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje w wysokości 620 zł. miesięcznie (od lipca
2013).
Podstawowymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto – 227 osób, u których zrealizowano 109 351 godzin usług na łączną kwotę
1 399 454 zł
Liczba niepełnosprawnych
Usługi opiekuńcze przysługują samotnym mieszkańcom Miasta Nowego Sącza, którzy z powodu wieku, choroby, inwalidztwa lub innych
korzystających z usług
przyczyn wymagają pomocy innych osób. Pomoc ta jest też świadczona osobom pozostającym w rodzinach, które nie są w stanie zapewnić
opiekuńczych (podstawowych)
odpowiedniej opieki lub pielęgnacji we własnym zakresie. Usługi opiekuńcze są świadczone przez PCK i Działalność Charytatywno-Opiekuńczą
Parafii św. Kazimierza w Nowym Sączu
W 2014 roku ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu korzystało 2749 rodzin, w tym: w 734 rodzinach mieszkały
osoby niepełnosprawne, a 662 osób niepełnosprawnych prowadziło samodzielne gospodarstwa domowe. Zostały im udzielone następujące formy
pomocy finansowej: zasiłki stałe, zasiłki celowe na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, zasiłki celowe specjalne na pokrycie kosztów
Liczba osób korzystających ze
leczenia lub zaległości z tytułu wydatków mieszkaniowych, zakup opału, świadczenia pieniężne lub pokrycie kosztów posiłków w ramach
środowiskowych form wsparcia
programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz częściowe pokrycie zakupu sprzętu ortopedycznego.
w stosunku do liczby
Warto wspomnieć w tym miejscu o orzecznictwie:
niepełnosprawnych
Zespół Orzekania o Niepełnosprawności zajmuje się wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności :
umieszczonych w DPS-ach
dla osób powyżej 16 roku życia wydano – 1 610 orzeczeń, w tym:
stopień znaczny – 317 osób,
stopień umiarkowany – 775 osób,
220
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stopień lekki – 518 osób,
najczęściej ubiegały się osoby w przedziale wieku 41-60 lat, częściej kobiety, z wykształceniem średnim,
dla dzieci do ukończenia 16 roku życia – 153 orzeczeń / najczęściej były to dzieci w grupie wiekowej 8 – 16 lat/.
Ogółem wydano 1 763 orzeczeń o niepełnosprawności.
Nie zaliczono do osób niepełnosprawnych 47 osób dorosłych i 13 dzieci.
Liczba miejsc w
środowiskowych formach
wsparcia.
Liczba kopert parkingowych na
terenie miasta,
przystosowanych do potrzeb
osób niepełnosprawnych
Liczba kontroli wymiarów i
poprawa niewymiarowych
kopert parkingowych
przystosowanych do potrzeb
osób niepełnosprawnych
Liczba instalacji w autobusach
systemu głosowego
powiadamiania oraz systemu
informacji sms-ów głosowych
dla użytkowników
znajdujących się na
przystankach autobusowych
Liczba obniżonych zjazdów do
przejść dla pieszych i
krawężników przy okazji
remontów ulic sądeckich

ŚDS przy ul. Nawojowskiej posiada statutowo 55 miejsc.

Zwiększono liczbę miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Obecnie na terenie Miasta znajduje się ponad 90
wyznaczonych kopert parkingowych.

W roku 2014 skontrolowano wymiary wszystkich kopert parkingowych znajdujących się na terenie Miasta Nowego Sącza.

Wszystkie autobusy eksploatowane przez MPK wyposażone są w taka instalację. Obecnie jest to 73 pojazdy.

97

Liczba niskopodłogowych
autobusów

Obecnie sądeckie MPK eksploatuje ponad 50 takich autobusów

Liczba i rodzaj zagadnień
podjętych przez Powiatową
Radę Zatrudnienia dla Miasta
Nowego Sącza, dotyczących
problematyki rynku pracy osób
niepełnosprawnych

Kampania Społeczna 3B- Biznes Bez Barier adresowana m.in. do pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych pracowników (finał-luty 2014).
Kampania Społeczna „Papierówki” adresowana do kierowców parkujących swoje pojazdy na miejscach wyznaczonych dla osób
niepełnosprawnych.
Szkolenie członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w temacie zatrudniania osób niepełnosprawnych
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W trakcie 2014 roku z tytułu podjęcia pracy z ewidencji SUP wyłączono 138 osób (39 mniej niż w roku ubiegłym) posiadających orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności. W roku 2014 do Sądeckiego Urzędu Pracy wpłynęły łącznie 64 oferty pracy dla osób z niepełnosprawnością. Przede
wszystkim dotyczyły prostych prac fizycznych na stanowiskach takich jak: personel sprzątający, robotnik gospodarczy, sortowacz, pomoc
kuchenna, konserwator, Wśród innych zawodów pojawiły się np. oferty dla sprzedawców, kasjerów, cukierników, kierowców samochodu
dostawczego. W 2014 roku SUP dysponował ograniczoną pulą środków z PFRON na zorganizowanie tylko jednego stażu dla osoby
niepełnosprawnej posiadającej status poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu. Staż ten został zorganizowany na stanowisku: technik
informatyk.
W 2014 roku zorganizowano 1 giełdę pracy dla pracodawcy zainteresowanego zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Dotyczyła pracy
w zawodzie sprzedawca. Łącznie wzięło w niej udział 15 osób posiadających stopień niepełnosprawności.
Realizacja szkoleń - W roku 2014 szkoleniami objęto 4 osoby bezrobotne niepełnosprawne. Osoby zostały skierowane na następujące szkolenia
:„Przedstawiciel handlowy” – 1 osoba. Szkolenie finansowane ze środków projektu Samozatrudnienie Umiejętności Praca – współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Organizacja staży, promocja i realizacja zatrudnienia subsydiowanego.
Liczba zaktywizowanych
zawodowo osób
niepełnosprawnych

W 2014 r. stażami objęto 23 osoby niepełnosprawne, w tym: 32 osoby bezrobotne i 1 osoba poszukująca pracy. Nową formą pomocy tj. bonami
stażowymi objęto 2 osoby niepełnosprawne.
Promocja zatrudnienia subsydiowanego prowadzona była w czasie wizyt osób niepełnosprawnych pozostających w ewidencji SUP na
wydzielonych stanowiskach: ds. ewidencji i świadczeń oraz ds. pośrednictwa pracy.
Zatrudnieniem subsydiowanym objęto 4 osoby, w tym w ramach robót publicznych 1 osoba, prac interwencyjnych 2 osoby i w ramach bonu
zatrudnieniowego 1 osoba.
W 2014 r. 4 osoby niepełnosprawne otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej wysokości 84 000,00 zł.
Ponadto w 2014 r. realizowano w SUP program „JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”
Realizacja programów promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej za 2014r. – osoby niepełnosprawne
- zestawienie zbiorcze

Lp.
Wyszczególnienie
1

2

1. Szkolenia

PFRON
Liczba
Kwota
osób
3
4
0

Fundusz Pracy
Liczba
Kwota
osób
5
6
-

0

Projekty EFS
Liczba
Kwota
osób
7
8
-

4

3 937,86

Ogółem
Liczba
Kwota
osób
9
10
4

3 937,86
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2. Roboty publiczne

0

-

1

8 712,24

0

-

1

8 712,24

Prace
interwencyjne

0

-

2

22 202,16

0

-

2

22 202,16

4. Staże

1

7 728,46

15

108 938,47

7

43 489,73

23

160 156,66

Jednorazowe
środki na podjęcie
5.
działalności
gospodarczej

0

-

4

84 000,00

0

-

4

84 000,00

6. Bony stażowe

0

-

2

16 394,02

0

-

2

16 394,20

Bony
zatrudnieniowe

0

-

1

9 973,20

0

-

1

9 973,20

Razem

1

7 728,46

25

250 220,27

11

47 427,59

37

305 376,32

3.

7.

Liczba zorganizowanych
konferencji poświęconych
problematyce osób
niepełnosprawnych

W okresie sprawozdawczym odbyło się 7 konferencji poświęconych tematyce osób niepełnosprawnych. Wielokrotnie organizowane były również
briefingi prasowe celem udzielenia wyjaśnień dotyczących sposobów pozyskania pomocy oraz możliwie szerokiej informacji medialnej skierowanej
do środowisk osób niepełnosprawnych.

1 982 542 zł zł algorytm PFRON + środki budżetowe z konkursów dla organizacji NGO organizowanych przez Urząd Miasta Nowego Sącza.
Wsparcie finansowe przeznaczone na Rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej według danych Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej
otrzymały:
Wielkość środków
budżetowych wydatkowanych
na potrzeby osób
niepełnosprawnych, w tym
liczba dotacji dla organizacji
pozarządowych zajmujących
się osobami
niepełnosprawnymi

1.

Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

- dotacja dla Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „Nadzieja” : kwota 40.000,Celem programu jest pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej poprzez zapewnienie kompleksowej rehabilitacji i zapobieganie pogłębianiu
się niepełnosprawności dzieci i młodzieży. Podjęte działania w ramach pobytu dziennego służyły przezwyciężeniu izolacji społecznej i samotności
dzieci niepełnosprawnych oraz przygotowania ich do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Prowadzona rehabilitacja średnio
miesięcznie 30 osobowej grupy osób niepełnosprawnych odbywała się w cyklu tygodniowym w grupach terapeutycznych, tj. grupa dzieci
przedszkolnych, grupa dzieci głęboko upośledzonych, a także grupa świetlicowa. Z każdym uczestnikiem prowadzono indywidualną pracę
rozwijającą również ich zainteresowania muzyczne, plastyczne i teatralne. W roku 2014 wykonano z dotacji Miasta w ramach zadania 1260 usług
(osobo/dni).
- zajęcia rehabilitacyjne zorganizowane przez Stowarzyszenie „Radosne Serca” w ośrodku wypoczynkowo-rekolekcyjnym w Zembrzycach na
7-dniowym turnusie rehabilitacyjnym. Dla 18 osób niepełnosprawnych z terenu Nowego Sącza - młodzieży o różnym stopniu upośledzenia
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psycho-ruchowego objęta była opieką wykwalifikowanej kadry opiekunów, instruktorów i trenerów, ze środków z dotacji z Miasta: 2 500,-zł.
- dotacja dla Stowarzyszenia „Tęcza” w ramach zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, kwota: 2 000,-zł z przeznaczeniem na imprezy plenerowe
skierowane do 150 uczniów z głęboką oraz lekką niepełnosprawnością intelektualną.
2. Rehabilitacja dla osób dorosłych :
- prowadzenie gimnastyki profilaktyczno-rehabilitacyjnej w sali gimnastycznej i na basenie, grupowe zajęcia terapeutyczne – dotacja dla
Stowarzyszenia Przyjaciele Serca i Życia : kwota dotacji - 10 000,- zł
W okresie od stycznia do grudnia 2014 w zajęciach na sali brało udział średnio 28 osób x 124 godz. co łącznie daje 3 472 osobo/godz. W zajęciach
z gimnastyki rehabilitacyjnej na basenach termalnych w okresie 5 –m-cy uczestniczyło łącznie 189 osób.
- przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych
ruchowo – dotacja dla Stowarzyszenia „Spokojne Jutro” : kwota dotacji -3 000,-zł
Stowarzyszenie zorganizowało serię zabiegów rehabilitacyjnych dostosowanych do schorzenia tych osób, mających na celu wzmocnienie zdrowia
fizycznego i poprawę kondycji psychicznej. Z szerokiej oferty zabiegów rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych finansowanych przez Miasto
skorzystały 22 osoby niepełnosprawne – członkowie stowarzyszenia.
- prowadzenie rehabilitacji psycho-fizycznej kobiet w trakcie leczenia choroby nowotworowej lub po mastektomii – dotacja dla Nowosądeckiego
Stowarzyszenia Amazonek im. Heleny Włodarczyk: kwota dotacji - 12 000 ,-zł
Z przyznanej dotacji w ubiegłym roku w Klubie wykonano masaże i gimnastykę leczniczą oraz różnego rodzaju zabiegi rehabilitacyjne. Zajęcia
prowadzone były przez dwóch profesjonalnych rehabilitantów 5 x w tygodniu dla przeciętnie 60 kobiet miesięcznie.
- prowadzenie rehabilitacji ruchowej dla osób starszych, niepełnosprawnych poprzez prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć ruchowych –
dotacja dla Stowarzyszenia „Klub Integracyjny” : kwota 2 000,-zł
Zajęcia na sali gimnastycznej prowadzone były cyklicznie (również z udziałem środków własnych na kwotę 3 700,-zł ) , przez okres 10 –m-cy,
dwa razy w tygodniu po 60 min z udziałem ok. 20 osób.
- Rehabilitacja grupowa i aktywizacja osób niepełnosprawnych z wadą wzroku, zajęcia dla 20 osób w zakresie praktycznej orientacji przestrzennej,
dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych kwota: 6 000,- zł,
Stowarzyszenie zorganizowało rehabilitację prowadzoną przez trenerów i instruktorów w ośrodku rehabilitacyjnym, przez lekarzy specjalistów
przeprowadzono cykl prelekcji nt. najczęstszych schorzeń wzroku i innych jednostek chorobowych oraz codzienne badania poziomu cukru,
ciśnienia, EKG.
- Prowadzenie punktu konsultacyjnego – wczesna diagnostyka autyzmu u dzieci, ustalanie indywidualnych programów nauczania i terapii dla
dzieci już zdiagnozowanych, wprowadzanie innych form terapii - w zależności od potrzeb danego dziecka - dotacja dla Fundacji Pomocy
Osobom z Autyzmem „MADA” – kwota 6 000,- zł
W ramach dotacji Fundacja zorganizowała pięć sesji konsultacyjnych dla dzieci z terenu miasta i rodziców ze specjalistami z zakresu autyzmu,
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w tym pedagogiem specjalistą i lekarzem psychiatrą z Krakowskiego Ośrodka dla Osób z Autyzmem oraz psychologiem z Instytutu Psychologii
WSZ w Nowym Sączu. Z konsultacji korzystali także nauczyciele i wychowawcy pracujący z dziećmi w SP nr 6, przedszkolu oraz Warsztatach
Terapii Zajęciowej. Konsultacje odbywały się 1 x w miesiącu dla 14 dzieci z terenu Miasta .
Wspieranie działań organizacji pozarządowych w realizację innych zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.
1. Organizacja integracyjnych spotkań i imprez turystyczno-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych finansowanych z budżetu Miasta, w tym :
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - dotacja: 10 000,-zł
- Stowarzyszenie „Beskidzkie Więzi” - dotacja: 2 000,-zł
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - dotacja : 6 000,-zł
Poprawa w dostępności do sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego dla osób chorych i niepełnosprawnych, w tym:
- Stowarzyszenie SURSUM CORDA - dotacja: 4 000,-zł
- Opieka paliatywna : „Sadeckie Hospicjum” – dotacja: 16 000,-zł

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Nowego Sącza prowadzone
były dwa WTZ tj.
- Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Fundacji Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA” z dofinansowaniem kosztów działalności na kwotę :
41 100,zł
- Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „NADZIEJA” z dofinansowaniem kosztów działalności na kwotę : 57 540,-zł
Z wydatkowanych powyżej środków skorzystało w „Madzie” - 25 osób, natomiast w „Nadziei” - 35 osób.
W ramach powyższego Starostwo Powiatowe partycypowało w kosztach uczestnictwa 13 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu
Nowosądeckiego objętych rehabilitacją w WTZ działających na terenie Miasta – kwotą 20 000,- zł
Dofinansowanie transportu niepełnosprawnych – usługi przewozowe osób niepełnosprawnych dokonywane środkami transportu Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego kwota : 160 000,-zł
Zakup sprzętu medycznego do Poradni Rehabilitacyjnej Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu. Dotacja celowa dla Województwa
Małopolskiego kwota: 100 000,-zł
Zadania wydawnicze - opis

W 2014 roku opublikowano na łamach serwisu internetowego www.przyjaznyportal.pl szereg artykułów, poradników oraz informatorów
dotyczących problemów osób niepełnosprawnych.
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Interwencje indywidualne - opis

Współpraca z organizacjami
pozarządowymi - opis

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

Podjęto szereg interwencji, które następnie zamieszczano w sprawozdaniach. Ze względu na ograniczenia tego sprawozdania i małą precyzję
w określaniu – o jakie konkretnie interwencje chodzi, nie jest możliwe oszacowanie liczby wspomnianych działań.
Organizowanie konferencji, współorganizowanie spartakiad integracyjnych, organizowanie form rehabilitacji dla osób należących do organizacji
pozarządowych, dążenie do uzyskania zniżek, dofinansowań, bądź różnych umorzeń opłat dla osób niepełnosprawnych należących do organizacji
pozarządowych, pomoc w aplikowaniu o środki w różnych konkursach i programach.
Celem strategicznym jest wypełnianie zapisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
- Współdziałanie z lokalnymi instytucjami w ramach powołanego przez Sądecki Urząd Pracy – Partnerstwa na Rzecz Lokalnego Rynku Pracy.
- Organizowanie kampanii społecznych na rzecz uwrażliwiania społeczeństwa w tematyce niepełnosprawności.
- Współpraca z Komisją Polityki Społecznej Rady Miasta Nowego Sącza
- Organizowanie wspólnych inicjatyw przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Nowego Sącza i placówki edukacyjne o charakterze integracyjnym.
- Redagowanie i publikowanie artykułów o tematyce niepełnosprawności w lokalnych gazetach.
- Organizowanie spotkań mających na celu pomoc w pisaniu wniosków o różne dofinansowania i środki dla organizacji pozarządowych.
- Wyszukiwanie innych form dofinansowania i pomocy dla osób niepełnosprawnych, które nie zostały objęte środkami PFRON.
- Współdziałanie z Miejskim Zarządem Dróg i Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Nowym Sączu.
Ponadto:
W zakładce "katalog usług" http://www.nowysacz.pl/katalog-uslug/wydzial/ZPON można pobrać online wszystkie formularze wniosków
konieczne do uzyskania dofinansowań. Wyklucza to konieczność dodatkowych wizyt osób niepełnosprawnych w Urzędzie w celu pobrania
wniosków.
Strona główna Urzędu Miasta została wyposażona w syntetyzator mowy, odczytujący wszystkie treści umieszczone w miejskiej witrynie.

Źródło: Wydział ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Nowego Sącza
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INFRASTRUKTURA SOCJALNA

PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU
Aktywizacja społeczno – zawodowa osób pozostających bez pracy.

CEL OPERACYJNY II-6.2

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych

Podmiot:

Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu

II-6.2.1. Rozliczenie wykonanych zadań
Rozliczenie zadań przedstawiono w układzie rocznym i narastająco
W 2014 r. na finansowanie nowych zadań przeznaczono kwotę 8.389.172,80zł w ramach której wsparciem finansowym objęto 1.641 osobo/usług. Średnie
wsparcie na 1 os. wynosiło 5.112,23 zł.

Wydatki SUP ogółem na realizację zadań związanych z promocją zatrudnienia i aktywizację lokalnego rynku pracy w 2014 r. wyniosły
9.967.562,82 zł, w tym wydatki nielimitowane (dodatki aktywizacyjne, św. integracyjne) - 636.822,30 zł.
Tabela II-6.2.1.1. Struktura wydatków ogółem według źródeł finansowania:
Źródło

w 2010 r.

środki FP przyznane
sam. powiatu (algor.)
środki FP sam.
województwa
środki FP z rezerwy
Ministra
środki FP nielimitowane
środki PFRON
środki PFRON – Program
JUNIOR
Krajowy Fundusz
Szkoleniowy

środki PO KL Poddziałanie 9.6.2

w 2011 r.

w 2012

w 2013

W 2014 r.

7.240,9 tys. zł, tj. 41,23%

3.177,2 tys. zł, tj. 66,85%

2.405,1 tys. zł, tj. 35,90%

3.855,5 tys. zł, tj. 44,87%

4.814,6 tys. zł, tj 27,41%

1.149,5 tys. zł, tj. 24,19%

2.057,7 tys. zł, tj. 30,71%

2.989,9 tys. zł, tj. 34,79%

5.196,4 tys. zł, tj. 29,59%

0 tys. zł.

1.729,6 tys. zł, tj. 25,81%

1.091,1 tys. zł, tj. 12,70%

1.847,2 tys. zł, tj. 18,53%

270, 2 tys. zł, tj. 1,54%

374,8 tys. zł, tj. 7,89%

442,7 tys. zł., tj. 6,61%

638, 1 tys. zł, tj. 7,42%

636,8 tys. zł, tj. 6,39%

40,6 tys. zł, tj. 0,23%

50,7 tys. zł, tj. 1,07%

64,8 tys. zł, tj. 0,97%

18,9 tys. zł, tj. 0,22%

7,7 tys. zł, tj. 0,08%

-

-

-

-

-

-

-

-

109,5 tys. zł, tj. 1,09%

-

-

-

-

81,2 tys. zł, tj. 0,82%

1.989,4 tys. zł, tj. 19,96%
5.249,8 tys. zł, tj. 52,67%

45,9 tys. zł, tj. 0,46%
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Ogółem

17.562,7 tys. zł, tj. 100%

4.752,2 tys. zł, tj. 100%

6.699,9 tys. zł, tj.100%

8.593,5 tys. zł, tj.100%

9.967,5 tys. zł, tj. 100%

Źródło: Sądecki Urząd Pracy

Należy
·
·
·
·

podkreślić, iż w wyniku działań aktywizujących podjętych przez SUP w 2014 roku m.in.:
Pracę za pośrednictwem Urzędu podjęło 1.289 osób ,
Powstało 185 nowych firm na bazie dotacji przyznanych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
Utworzono 68 nowych miejsc pracy (prace interwencyjne, refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy, bony zatrudnieniowe),
Programami umożliwiającymi uzyskanie odpowiedniej wiedzy, kwalifikacji i umiejętności (szkolenia, bony szkoleniowe, staże, bony stażowe) objęto 669 osób.
Poniżej zobrazowano wybrane efekty działań Urzędu:

Tabela II-6.2.1.2. Wybrane efekty działań na rzecz aktywizacji lokalnego rynku pracy
W wyniku działań finansowanych ze środków FP, EFS i PFRON (wydatki limitowane i nielimitowane) podjętych w 2014 roku:
pracę subsydiowaną podjęło
809 os.
działalność gospodarczą na własny rachunek podjęło
185 os.
uzyskało lub poszerzyło swoje kwalifikacje – szkolenia, bony szkoleniowe
196 os.
zdobyło doświadczenie zawodowe – staże, bony stażowe
473 os.
zdobyło nowe kwalifikacje – przygotowanie zawodowe
0 os.
dofinansowano studia podyplomowe
14 os.
powstało nowych miejsc pracy, w tym:
68 os.
- prace interwencyjne
26 os.
- refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia
36 os.
- bony zatrudnieniowe
6 os.
programem robót publicznych objęto
27 os.
dokonano zwrotu kosztów przejazdu
0 os.
pracami społecznie użytecznymi objęto
9 os.
zrefundowano koszty opieki nad dzieckiem
4 os.
przyznano dodatki aktywizacyjne
238 os.
finansowano świadczenia integracyjne (CIS)
91 os.
wypłacano stypendia na dalszą naukę
0 os.
przyznano bony na zasiedlenie
9 os.
kształceniem ustawicznym w ramach KFS objęto
85 os.
Źródło: Sądecki Urząd Pracy
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Tabela II-6.2.1.3. WYBRANE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
2010
2011
2012
Liczba osób objętych poradnictwem zawodowym i
3.219
1.799
2.451
informacją zawodową
Liczba osób objętych usługą pomoc w aktywnym
378
164
304
poszukiwaniu pracy
Liczba osób objętych pośrednictwem pracy (podjęcia
1.988
956
1.066
pracy ze skierowania)
Liczba pozyskanych ofert pracy ogółem
2.822
1.734
1.655
Liczba pozyskanych ofert pracy EURES
170
160
182
Liczba osób objętych szkoleniami
711
17
139
- w tym w ramach bonów szkoleniowych
Liczba osób objętych stażami
807
161
405
- w tym w ramach bonów stażowych
Liczba osób objętych przygotowaniem zawodowym
15
0
0
dorosłych
Liczba osób skierowanych do prac interwencyjnych
110
9
30
Liczba osób skierowanych do robót publicznych
57
7
45
Liczba osób skierowanych na utworzone stanowisko
147
0
29
pracy -wyposażenie
Liczba osób skierowanych do zatrudnienia w ramach
bonu zatrudnieniowego
Liczba osób które otrzymały śr. na podjęcie
330
81
173
działalności gospodarczej
Liczba osób objętych zwrotem kosztów dojazdu i
41
0
37
zakwaterowania
Liczba osób które otrzymały stypendia na dalszą naukę
4
0
0
Liczba osób którym wypłacono dodatki aktywizacyjne
136
179
207
Liczba osób objętych świadczeniami integracyjnymi
45
66
78
Liczba osób którym zrefundowano koszty opieki nad
12
1
6
dzieckiem
Liczba osób zagrożonych utratą pracy i innych
uprawnionych osób objętych nowymi formami
2
0
0
wsparcia (wg poszczególnych form)
Liczba osób którym przyznano bony na zasiedlenie
Liczba osób objętych kształceniem ustawicznym w
ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Wykonanie
2013

Wykonanie
2014

Narastająco
2010-2014

2.430

2.730

12.629

265

0*

1.111

1.414

1.289

6.713

2.357
182
270
504
-

1.717
310
196
8
473
54

10.285
1.004
1.333
8
2.350
54

0

0

15

61
26

30
27

240
162

46

36

258

-

6

6

137

185

906

0

0

78

0
205
53

0
238
91

4
965
333

6

4

29

0

0

2

-

9

9

-

85

85
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22. Liczba osób objętych programem specjalnym
23. Liczba zorganizowanych spotkań i inicjatyw
partnerskich
24. Liczba opracowanych raportów, analiz i innych
opracowań
25. Liczba pracowników SUP objętych różnymi formami
doskonalenia zawodowego

0

0

68

60

40

168

6

4

6

3

2

21

10

6

7

8

9

40

60

49

63

62

60

294

*od 27.05.2014 r. po wejściu w życie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy -usługa nie realizowana.
Źródło: Sądecki Urząd Pracy

II-6.2.2. Aktywizacja zawodowa uprawnionych osób, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
II-6.2.2.1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS i innych:
-

Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu w roku 2014 realizował 6 projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do
zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy
w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, w ramach Priorytetu I: Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie
systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej oraz w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie
kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych:

-

Poddziałanie 6.1.3 PO KL 2007-2013 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych pn. „Samozatrudnienie
Umiejętności Praca”. Całkowite wydatki projektu w 2014 roku wyniosły 5.249.785,63 zł – kwota dofinansowania. Liczba zaktywizowanych osób: 554.

-

Działanie 6.2 PO KL 2007-2013 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia pn. „Nowy Sącz – Nowa firma”. Całkowite wydatki w ramach projektu
w roku 2014 wyniosły: 62.676,81 zł - kwota dofinansowania.

-

Poddziałanie 6.1.2 PO KL 2007-2013 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych
w regionie pn. „SUPer Urząd II”. Całkowite wydatki w ramach projektu w roku 2014 wyniosły: 170.949,21 zł, z tego 145.306,83 zł stanowiła kwota dofinansowania
z EFS.

-

Poddziałanie 6.1.1 PO KL 2007-2013 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy pn. „Express do zatrudnienia – innowacyjny model
aktywizacji osób bezrobotnych”. Całkowite wydatki w ramach projektu w roku 2014 wyniosły: 27.678,90 zł - kwota dofinansowania.

-

Działanie 1.2 PO KL 2007-20131.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej pn. „Schematom STOP!” Wspólne działania instytucji pomocy
społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”.

-

Poddziałanie 9.6.2 PO KL 2007-2013 Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych pn. „E-umiejętności”.
Całkowite wydatki w ramach projektu w roku 2014 wyniosły: 81.222,95 zł - kwota dofinansowania.

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 Nowego Sącza 2020

-

Centrum Integracji Społecznej STOPIL:

o

realizowało projekt pn. „Reintegracja w partnerstwie z przedsiębiorcą” w ramach zadania publicznego: „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy
Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych – edycja 2014” realizowanego w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne
formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – edycja 2011-2015". Projekt zakładał przeprowadzenie procesu aktywizacji społecznej i zawodowej 20 osób. Partnerami
projektu był SUP oraz MOPS.

o

kontynuowało realizację Zadania Publicznego - projekt konkursowy ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Dwadzieścia szans" w ramach zadania "Aktywne
formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu". Celem projektu jest podniesienie aktywności na rynku pracy przez 20 osób mieszkających w Nowym Sączu,
zagrożonych wykluczeniem społecznym i pozostających w rejestrach Sądeckiego Urzędu Pracy, poprzez zatrudnienie socjalne w Centrum Integracji Społecznej STOPIL,
a następnie na otwartym rynku pracy w ramach zatrudnienia wspieranego. Partnerami projektu jest SUP oraz MOPS.

-

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.:

o

zakończyła realizację projektu „Edukacja, Integracja i Zatrudnienie – podstawy do rozwoju społecznego Romów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.1 Projekty
na rzecz społeczności romskiej. Celem głównym projektu było wzmocnienie wśród 55 uczestników motywacji do rozwiązywania wspólnych problemów występujących
w zakresie: edukacji Romów, zatrudnienia Romów oraz integracji międzykulturowej u pracowników oświaty na terenie powiatu nowosądeckiego oraz miasta Nowy Sącz.

o

rozpoczęła realizację projektu pn. „Obustronna współpraca podstawą asymilacji małopolskich Romów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.1 Projekty na
rzecz społeczności romskiej. Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie ekskluzji społecznej wśród 24 bezrobotnych Romów poprzez aktywną integrację społecznozawodową niezbędną w zdobyciu zatrudnienia oraz wzrost wiedzy o społeczności romskiej wśród 40 pracowników JST i ich jednostek organizacyjnych z województwa
Małopolskiego.

-

Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości zakończył realizację projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” w ramach działania 9.2 –
podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – działania na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego na terenie Miasta Nowego Sącza. Projekt dotyczył 9
szkół ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Nowego Sącza, prowadzących kształcenie zawodowe i obejmował ponad 30 kursów nadających dodatkowe uprawnienia oraz
doskonalących w zawodzie, jak również zajęcia pozalekcyjne w ramach rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia
umiejętności językowych w zakresie języka zawodowego, zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w uczeniu się oraz doskonalenia myślenia
matematycznego. Ponadto, 52 uczniów wzięło udział w stażach zawodowych w branżach związanych z ekonomią, gastronomią i motoryzacją.

-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu realizował:

o

projekt systemowy „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” skierowany do 62 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej,
korzystających z pomocy społecznej; mieszkających w Nowym Sączu, w podziale na 3 grupy problemowe: osoby długotrwale chore/niepełnosprawne, osoby
bezrobotne/nieaktywne zawodowo, osoby z dysfunkcjami społecznymi.

o

Projekt pn. „Schematom STOP!” Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” w partnerstwie z SUP i OWITR, adresowany
do członków 10 rodzin wieloproblemowych, szczególnie wielodzietnych (łącznie 62 osoby).

o

Projekt socjalny pn. „Sądecka Pomocna Dłoń III” w partnerstwie z SUP – prowadzenie grup wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem
społecznym.

o

Program Rewitalizacji Społecznej pn. „Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwości” w ramach projektu systemowego „Rewitalizacja Społeczna” Działanie 1.2
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PO KL Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej. Celem głównym Programu była poprawa jakości i umiejętności samodzielnego funkcjonowania
w rodzinie i środowisku lokalnym mieszkańców obszaru Starego Miasta oraz wzmocnienie spójności społecznej mieszkańców.
W roku 2014 kontynuowano realizację Projektu „Zielona Linia", celem którego jest polepszenie dostępności do usług oferowanych przez urzędy pracy oraz modernizacja
tych usług, tak aby klienci urzędów pracy mogli szybko i sprawnie uzyskać do nich dostęp z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji. Promowano numer
dostępowy Zielonej Linii 19524. Na bieżąco zamieszczano i uaktualniano również informacje dotyczące usług i wydarzeń SUP oraz dostępnych środków, procesu rejestracji
(w tym elektronicznej) na portalu intranetowym Zielonej Linii.
II-6.2.2.2. Realizacja podstawowych usług rynku pracy dla osób zarejestrowanych:
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.
Wskaźniki:
- pracę za pośrednictwem SUP podjęło 1.289 osób (w tym pracę subsydiowaną 809 osób),
- ogółem pozyskano 1.717 ofert pracy, w tym 1.091 pracy niesubsydiowanej,
- przyjęto 310 ofert na niespełna 2.200 miejsc pracy w ramach EURES,
- przeprowadzono 300 wizyt u pracodawców w trakcie, których pozyskano 167 ofert pracy,
- zorganizowano 20 giełd pracy, w których uczestniczyło 378 osób, z czego 358 zarejestrowanych w SUP .
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa - 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.
Wskaźniki:
- poradnictwem indywidualnym objęto 525 osób,
- poradnictwem grupowym objęto 298 osób,
- udzielono indywidualnej informacji zawodowej 1.366 osobom,
- udzielono informacji grupowej zawodowej 541 osobom,
- ogółem w ramach wyżej wymienionych usług pomocą objęto 2.730 osób.
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy - od 27.05.2014 r. po wejściu w życie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy usługa nie realizowana.
Szkolenia - celem usługi organizacji szkoleń jest:
·
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.
Wskaźniki:
skierowano na szkolenia grupowe – 165 osób,
skierowano na szkolenia indywidualne – 23 osoby,
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-

w ramach bonów szkoleniowych na szkolenia skierowano 8 osób,
ogółem w ramach wyżej wymienionych usług pomocą objęto 196 osób.

II-6.2.2.3. Realizacja działań na rzecz osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, w tym osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym i wykluczonych:
·

prowadzono bieżące i cykliczne analizy poziomu i struktury bezrobocia na terenie Miasta Nowego Sącza wg różnych kryteriów, m.in. czasu pozostawania bez pracy, wieku,
wykształcenia, stażu pracy, katalogu osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, przynależności osób do rynku pracy (posiadane kwalifikacje i motywacja
do podjęcia pracy), oczekiwań w zakresie oferowanych form pomocy.
·
doskonalono i wdrażano odpowiednie metody i narzędzia pracy w celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu indywidualizacji działań, w tym w pierwszej kolejności do osób
znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Do znacznej grupy zarejestrowanych zostały zastosowane kompleksowe działania połączone z odpowiednimi formami
wsparcia finansowego.
·
realizowano w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej:
- projekt socjalny „Sądecka Pomocna Dłoń”, którego celem jest reintegracja społeczna długotrwale bezrobotnych klientów MOPS i SUP, zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
- projekt „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż” którego celem jest wypracowanie modelu pracy
z rodziną wielodzietną, wieloproblemową, poprzez utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym
z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie
nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej.
·
realizowano programy i projekty, których głównymi uczestnikami byli bezrobotni znajdujący się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy:
„Samozatrudnienie Umiejętności Praca”,
- „Express do zatrudnienia – innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych”,
- „E-umiejętności”,
- programy specjalne: „Aktywni rodzice”, „Re-aktywacja”, „Nowe perspektywy”.
II-6.2.2.4. Działania mające na celu zmniejszenie rozmiarów bezrobocia rodzinnego:
Kontynuowano działania podejmowane od kilku lat mające na celu zmniejszenie rozmiarów bezrobocia rodzinnego, a tym samym poprawę sytuacji materialnej i społecznej
członków rodzin zamieszkałych na terenie Nowego Sącza. W stosunku do tej kategorii osób ustalono lokalnie dodatkowe preferencje w zakresie kierowania do pracy, w tym
przede wszystkim w ramach programów subsydiowanych. Na bieżąco monitorowano skalę i strukturę bezrobocia rodzinnego.
Ponadto, we współpracy z MOPS realizowano projekt pilotażowy pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy”. W 2014r.
zrekrutowano do udziału w projekcie 10 rodzin wielodzietnych tj. 62 osoby.
W omawianym okresie realizowano następujące działania w ramach projektu:

· Dyrektor MOPS w Nowym Sączu powołał Zarządzeniem 10-osobową Mobilną Grupę Interdyscyplinarną (MGI), która pracowała z Członkami Rodzin uczestniczących

w projekcie. W skład Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej wchodzili przedstawiciele MOPS w Nowym Sączu, SUP oraz OWiTR w Nowym Sączu. Celem MGI było
przygotowanie do usamodzielnienia rodzin, czyli przywrócenia do samodzielnego funkcjonowania rodzin, niezależnie od systemu pomocowego, po zakończeniu pracy
programowej.

· opracowany w ramach projektu przez Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę (PZKW) Lokalny Program Interdyscyplinarnej Współpracy oraz opracowany
przez Mobilną Grupę Interdyscyplinarną (MGI) Rodzinny Program Aktywizacji Zawodowej, Pomocy i Integracji Społecznej uzyskały pozytywna ocenę Eksperta
i skierowane zostały przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich do dalszej realizacji.
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· utworzono "CENTRUM DLA RODZIN" mieszczące się w Nowym Sączu, ul. Barbackiego 28 - miejsce spotkań wszystkich rodzin jak również spotkań rodzin z członkami

MGI i PZKW. W Centrum prowadzone były również zajęcia dla uczestników projektu (dzieci i dorosłych) w tym m.in.: poradnictwo specjalistyczne indywidualne
i grupowe psychologiczne, pedagogiczne i prawne, szkolenia i kursy zawodowe, zajęcia plastyczne, warsztaty logo/robotyki, warsztaty komunikacji wewnątrzrodzinnej.

· opracowano i zawarto z każdą z rodzin wielodzietnych "KONTRAKT RODZINNY", w którym ujęto indywidualny plan wsparcia każdego z członków rodziny. Zapisy
Kontraktu zostały opracowane wspólnie przez Asystenta (MGI) oraz uczestników projektu. Kontrakty Rodzinne były wdrażane i testowane przez cały okres realizacji
pilotażu.

· wsparcie indywidualnych potrzeb każdego z członków 10 rodzin uczestniczących w pilotażowym projekcie, zaplanowano w ramach 4 modułów: prozatrudnieniowym,
społecznym i integracyjnym, rodzinnym oraz sport i kultura.

II-6.2.2.5. Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych:
W 2014 r. SUP pozyskał środki PFRON na finansowanie zadań w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu, w tym na
finansowanie „Programu aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych JUNIOR”, którego celem była aktywizacja zawodowa 10 osób, będących
bezrobotnymi zarejestrowanymi w Sądeckim Urzędzie Pracy w Nowym Sączu z orzeczonym umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności, które do dnia
zastosowania wobec nich usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończyły 25 roku życia lub 27 roku życia, w przypadku osób, które w okresie 12 miesięcy od dnia
określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończyły szkołę wyższą.
Działanie zrealizowane w ramach programu JUNIOR:
·
Pośrednictwo pracy – 10 osób;
·
Staże – 10 osób;
·
Świadczenie na rehabilitację zawodową uczestników programu – 10 osób;
·
Premia dla pracodawcy z tytułu odbycia stażu – 9 pracodawców;
·
Opieka doradcy zawodowego nad uczestnikami.
Efektywność zatrudnieniowa po zakończeniu programu kształtowała się na poziome 30%.
Wydatki programu: w roku 2014 na realizację programu wydatkowano kwotę 45.886,22 zł, tj. 53,1% całkowitej wartości programu.
Program realizowany był w okresie 01.03.2014 r. – 31.12.2014 r.
Łącznie w 2014 r. wsparciem objęto 37 osób w ramach środków: FP, EFS oraz PFRON, struktura poszczególnych form pomocy:
- szkolenia – 4 osoby;
- staże – 23 osoby;
- bony stażowe – 2 osoby;
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 4 osoby;
- prace interwencyjne – 2 osoby;
- roboty publiczne – 1 osoba;
- bony zatrudnieniowe – 1 osoba.
II-6.2.2.6. Profilaktyka bezrobocia dla osób zagrożonych utratą pracy – SUP:
·
·

-

przyjął informację o zamiarze dokonania zwolnień grupowych z trzech zakładów pracy. W ramach przeprowadzonych zwolnień pracę utraciło 45 osób.
promował projekty realizowane przez inne instytucje i organizacje w ramach Poddziałania 8.1.2:
projekt pn. „Zmiana szansą na rozwój” realizowany przez Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie;
projekt pn. „SIŁA KOMPETENCJI”, realizowany przez Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o.
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II-6.2.3. Wspieranie rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości oraz tworzenia nowych miejsc pracy.
Mając na uwadze wytyczony cel główny podejmowanych działań na odcinku aktywnej polityki rynku pracy SUP prowadził promocję usług ukierunkowanych
na rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Prowadzona promocja i upowszechnianie tych usług w praktyce skutkowało tworzeniem nowych miejsc pracy
(współfinansowanych ze środków FP) oraz podejmowaniem działalności na własny rachunek, a programy te cechuje najwyższy wskaźnik efektywności zatrudnieniowej.
Prowadzono bieżące działania mające na celu promocję udzielanych form wsparcia – promocja usług urzędu była prowadzona m.in.: na stronach internetowych urzędu:
www.sup.nowysacz.pl oraz www.efs.sup.nowysacz.pl.
Ponadto, Sądecki Urząd Pracy, wraz z innymi partnerami lokalnego rynku pracy, uczestniczył 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.
II-6.2.3.1. Kompleksowe wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą na własny rachunek.
Osobom zamierzającym podjąć działalność gospodarczą na własny rachunek udzielano kompleksowego wsparcia, poprzez: wsparcie doradcy zawodowego połączone
z badaniem predyspozycji, organizację zajęć aktywizacyjnych oraz spotkań z zakresu przedsiębiorczości, finansowanie szkoleń oraz wypłatę jednorazowych środków
na podjęcie działalności gospodarczej.
W 2014 roku:
-

135 osób skorzystało z poradnictwa indywidualnego w trakcie którego badane były predyspozycje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej przy użyciu
standaryzowanych testów (m.in. Kwestionariusza Uzdolnień Przedsiębiorczych);
49 osób uczestniczyło w poradach grupowych z zakresu przedsiębiorczości;
82 osoby skorzystały z grupowej informacji zawodowej dotyczącej zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej;
30 osób ukończyło szkolenie z zakresu Przedsiębiorczości;
na programy bezpośrednio wspierające rozwój przedsiębiorczości (tj. prace interwencyjne, bony zatrudnieniowe, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy i wypłata jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej) w 2014 r. SUP wydał 54,69% ogółu środków; w ramach których powstało 185
nowych firm oraz 68 nowych miejsc pracy, a łącznie z programem stażu (wspierającym pośrednio rozwój przedsiębiorczości i umożliwiającym nabycie praktycznych
umiejętności w wykonywaniu pracy na stanowisku) wydatki te stanowiły 88,77% ogółu wydatków poniesionych w 2014 r. na aktywizację.

Wydział ds. Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej kontynuował realizację programów pomocowych
wprowadzających zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Nowego Sącza. W 2014 roku ze zwolnienia od
podatku od nieruchomości w ramach ww. programów pomocowych korzystało 7 przedsiębiorców, natomiast prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości nabyło
3 przedsiębiorców.
Kontynuowano realizację programu pomocowego wprowadzającego zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla inwestycji powstałych
w obrębie parków technologicznych działających na terenie Nowego Sącza. W 2014 roku ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis korzystał
1 przedsiębiorca.
W 2014 r. kontynuowano również stosowanie preferencyjnych stawek podatku od nieruchomości w stosunku do stawki podstawowej dla budynków (lub ich części) oraz
budowli (lub ich części) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła zanikającego. W badanym okresie z tego rodzaju wsparcia skorzystało
11 przedsiębiorców. Powierzchnia nieruchomości objęta stawką preferencyjną podatku od nieruchomości – 467,53 m² (wg stanu na 31.12.2014r.).
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W 2014 r. włączono do granic krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej kolejne tereny położone na obszarze Nowego Sącza o łącznej powierzchni 3,8288 ha.
Kompleksowego wsparcia dla zamierzających założyć własną działalność oraz dla przedsiębiorców udzielał również Nowosądecki Inkubator przedsiębiorczości oraz
Małopolski Fundusz poręczeń Kredytowych.
II-6.2.3.2. Wsparcie dla pracodawców tworzących nowe miejsca pracy, m.in. poprzez:
udzielano wsparcia finansowego w formie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia (prace interwencyjne, bony zatrudnieniowe)
lub refundacji części kosztów wyposażenia lub doposażenia związanych z tworzeniem nowych stanowisk pracy,
organizowano staże – zgodnie z potrzebami pracodawców oraz opisem zadań wykonywanych na stanowiskach pracy,
informowano o możliwych formach wsparcia, procedurach i warunkach jakie powinien spełniać przedsiębiorca aby mógł skutecznie z nich korzystać (w tym w zakresie
reguł dotyczących pomocy publicznej),
informowano o zasadach dotyczących możliwości uzyskania dofinansowania kosztów szkoleń pracowników.
W 2014 r.:
pozytywnie rozpatrzono 360 wniosków i zawarto 361 umów o zorganizowanie stażu (w tym w ramach bonu stażowego) w ramach których na staż skierowano 469 osób
(w tym 1 umowa na 1 osobę poszukującą pracy, nie pozostającą w zatrudnieniu - finansowana ze środków PFRON) – wydatkowano kwotę 3.180.547,72 zł,
w ramach prac interwencyjnych, bonów zatrudnieniowych i refundacji części kosztów wyposażenia doposażenia stanowiska pracy utworzono łącznie 68 nowych miejsc
pracy i wydatkowano kwotę 1.245.642,30 zł,
na wspieranie rozwoju przedsiębiorczości (wypłata jednorazowych środków) przeznaczono kwotę 3.857.362,17 zł - przyznano 185 dotacji.
-

-

W 2014 r. w obsłudze pozostawało:
ogółem 681 umów o zorganizowanie stażu (w tym w ramach bonów stażowych) dla 903 osób,
łącznie 421 umów związanych z przyznaniem jednorazowych środków na prowadzenie działalności gospodarczej,
łącznie 268 umów, w ramach których zostało zorganizowanych 313 miejsc pracy.

II-6.2.3.3. Prowadzenie działań mających na celu promocję dobrych praktyk w zakresie rozwoju przedsiębiorczości.
Wskaźniki:
- Ogłoszono i rozstrzygnięto VI edycję konkursu rynku pracy pn. ”MÓJ SPOSÓB NA BIZNES” w ramach którego w dniu 7 listopada 2014 r. zorganizowano konferencję
podsumowującą i promującą osoby, które odniosły sukces.
- Realizowano działania założone w przyjętym w 2012 r. przez Radę Miasta Nowego Sącza Nowosądeckim Programie Rozwoju Przedsiębiorczości. Program zakłada
realizację projektów, dzięki którym sądeccy przedsiębiorcy będą mieć bardziej sprzyjające warunki do prowadzenia biznesu oraz otwierania nowych firm w Nowym Sączu.
W ramach Programu m.in.:
• Prowadzono internetowy serwis informacyjny dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Serwis dostępny jest na internetowym
serwisie Nowego Sącza (zakładka: GOSPODARKA) i jest stale rozbudowywany. Obecnie można w nim znaleźć informacje pomocne zarówno dla osób zamierzających
rozpocząć działalność gospodarczą jak i dla przedsiębiorców.
- W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na terenie miasta Nowego Sącza odbyły się następujące wydarzenia:
·

W dniu 18.11.2014 r. w Sądeckim Urzędzie Pracy w Nowym Sączu odbyło się spotkanie pn. „Droga do działalności gospodarczej z SUP” dla osób rozważających
założenie własnej działalności gospodarczej. Podczas spotkania uczestnicy uzyskali informacje na temat: procedury rejestracji działalności gospodarczej w Nowym
Sączu, możliwości uzyskiwania środków unijnych na wsparcie działalności gospodarczej oraz instytucji działających na rzecz przedsiębiorczości. Spotkanie prowadzili
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·

pracownicy Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu oraz przedstawiciele: Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego - Lokalny Punkt Konsultacyjny w Nowym Sączu, Wydziału ds. Przedsiębiorczości Miasta Nowego Sącza. Uczestnikami spotkania były osoby bezrobotne
zarejestrowane w SUP. W spotkaniu uczestniczyło 38 osób.
W dniu 20.11.2014 r. w Wydziale ds. Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza odbyły się dwa spotkania pn. „Lekcja z przedsiębiorczości” Uczestnikami
spotkania byli uczniowie sądeckich szkół ponadgimnazjalnych. Spotkanie zostało podzielone na dwie części - teoretyczną i warsztatową. W części teoretycznej
uczniowie poznali ideę Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, zapoznali się z działaniami jakie podejmują władze Nowego Sącza, aby stworzyć przyjazny klimat dla
powstawania i rozwoju firm w mieście. Zaprezentowano również projekty prowadzone przez wydział, a skierowane do uczniów sądeckich szkół. Spotkania z młodzieżą
prowadzili pracownicy Wydziału ds. Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz SUP. W spotkaniu uczestniczyło 30 osób.

II-6.2.4. Tworzenie warunków do wzrostu mobilności zawodowej.
Podejmowano inicjatywy prowadzące do wzrostu kwalifikacji osób zarejestrowanych i innych uprawnionych osób, a także upowszechniania i promocji kształcenia
ustawicznego:
SUP bierze udział w projektach realizowanych przez WUP Kraków, m.in. „Podmiotowe finansowanie kształcenia”, „Małopolskie Obserwatorium rynku pracy
i edukacji”, „Express do zatrudnienia – innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych”;
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu prowadzi różne formy kształcenia ustawicznego dla osób dorosłych, dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy,
w tym: studia podyplomowe, kwalifikacyjne i doskonalące dla absolwentów szkół wyższych, kursy dokształcające dla osób o różnym poziomie dotychczasowego
wykształcenia, szkolenia związane z kierunkami prowadzonych studiów, konsultacje i warsztaty z doradcą zawodowym mające na celu m.in. uzyskanie, uzupełnienie lub
doskonalenie umiejętności niezbędnych w poszukiwaniu pracy.
Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości zakończył realizację projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, w ramach którego podejmowano
działania mające na celu wzmocnienie kształcenia zawodowego w poszczególnych branżach, lepsze powiązanie jego oferty z potrzebami rynku pracy, poprawę społecznego
wizerunku kształcenia zawodowego, szczególnie wśród młodzieży oraz rodziców.
Sądecki Urząd Pracy w 2014 r. po raz pierwszy realizował nowy instrument wprowadzony nowelizacją ustawy z dnia 27 maja 2014 roku pn. Krajowy Fundusz
Szkoleniowy, który jest przeznaczony na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. W 2014 r. kształceniem ustawicznym
w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego zostało objętych 81 pracowników oraz 4 pracodawców.
SUP realizował szkolenia indywidualne i grupowe (w tym w ramach bonów szkoleniowych – nowego instrumentu skierowanego do bezrobotnych do 30

r.ż.) w celu uzyskania nowych lub podniesienia posiadanych kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie lub
utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. W 2014 r. wsparciem w ramach szkoleń SUP objął łącznie 196 osób.

-

Ponadto, SUP realizował również nowy instrument wprowadzony nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: bon na zasiedlenie. Bon na
zasiedlenie stanowi gwarancję przyznania osobie bezrobotnej do 30 r.ż. środków finansowych na pokrycie kosztów zamieszkania w związku z podjęciem zatrudnienia, innej
pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. W 2014 roku SUP przyznał bon na zasiedlenie 9 osobom.

II-6.2.5. Organizacja szkoleń i staży zawodowych
-

sporządzenie diagnozy zapotrzebowania na szkolenia na podstawie opracowanej listy zawodów i specjalności, na które istnieje popyt na lokalnym rynku pracy, stanowiącej
podstawę do opracowania planu szkoleń na 2014 r.,
udzielanie informacji osobom uprawnionym do korzystania z różnych form aktywizacji zawodowej, dotyczących warunków i kryteriów uczestnictwa w kursach
indywidualnych i grupowych,
opracowanie pisemnych informacji o możliwościach i zasadach kierowania na szkolenie zarówno grupowe jak i indywidualne, które zamieszczono na stronie internetowej
SUP i tablicy ogłoszeń oraz udostępniano w formie drukowanej,
stworzenie bazy osób zainteresowanych poszczególnymi kierunkami szkoleń,
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-

upowszechnienie planu szkoleń wśród osób bezrobotnych i poszukujących pracy poprzez umieszczenie go na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej SUP.

Wskaźniki:
- 196 osób bezrobotnych objęto szkoleniami (w tym w ramach bonów szkoleniowych),
- 4 osoby przeszkolono ze środków PFRON,
- 6 osób kontynuowało studia podyplomowe, a 14 rozpoczęło studia podyplomowe finansowane przez SUP.
Kwota wydatkowana na organizację szkoleń wynosiła 529.048,40 zł.
Kwota wydatkowana na finansowanie kosztów studiów podyplomowych wynosiła 54.660,20 zł.
- zorganizowano staże (w tym w ramach bonów stażowych) dla 473 osób,
- zorganizowano staż dla 1 osoby poszukującej pracy nie pozostającej w zatrudnieniu (finansowany ze środków PFRON).
Kwota wydatkowana na organizację staży wynosiła 3.180.547,72 zł.
Wybrane projekty ukierunkowane na osoby zagrożone wykluczeniem społecznym:
Własne projekty SUP opisano w zadaniu II-6.2.2: Aktywizacja zawodowa osób, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Oprócz wcześniej opisanych działań podejmowanych w obszarze aktywizacji zawodowej osób, wspierania rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości oraz tworzenia nowych
miejsc pracy a także poprawy zdolności do zatrudnienia
i utrzymania zatrudnienia służących realizacji celu operacyjnego II-6.2 w 2014 roku kontynuowano działania mające na celu doskonalenie dialogu i partnerstwa społecznego
oraz poprawę instytucjonalnej obsługi rynku pracy:
Dialog i partnerstwo:
1. W zakresie wykonywanych zadań 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.
Działania zrealizowane w ramach Partnerstwa na Rzecz Lokalnego Rynku Pracy w Mieście Nowym Sączu w 2014 r.:
Ø „Reintegracja w partnerstwie z przedsiębiorcą” - projekt realizowany na podstawie zawartego w dniu 12.02.2014 r. porozumienia pomiędzy Stowarzyszeniem na
Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych Stopil w Nowym Sączu, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu oraz Sądeckim Urzędem Pracy
w Nowym Sączu w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” - „Podmiot zatrudnienia socjalnego
partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych”. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa
20 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu jednej z dysfunkcji społecznych: pozostawania osobą długotrwale bezrobotną, niepełnosprawności lub
bezrobociem pokoleniowym.
W ramach projektu zrealizowane zostały :
· indywidualne programy zatrudnienia socjalnego (IPZS) dla 20 osób objętych projektem,
· wypłata świadczenia integracyjnego,
· kontrakty socjalne z osobami skierowanymi do prac społecznie użytecznych lub innej formy aktywizacji zawodowej.
Dodatkowo Uczestnicy Projektu:
· nabyli kompetencje zawodowe na warsztatach: krawieckim, rzemiosła artystycznego i florystyki, opieki nad osobami starszymi oraz w pracowni komputerowej.
· odbudowali lub nabyli kompetencje społeczne pracownika,
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nabyli wiedzę dotyczącą założenia własnej działalności gospodarczej lub spółdzielni socjalnej.
W 2014 r. SUP uczestniczył w rekrutacji beneficjentów do projektu. Przedstawiciele SUP brali również udział
w spotkaniach dotyczących projektu.
Termin realizacji projektu: 01.08.2014 r. – 31.10.2015 r.
Ø W okresie od 01.08.2013 r. do 30.11.2014 r. SUP współpracował ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych STOPIL w Nowym
Sączu oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Nowym Sączu przy realizacji projektu „Dwadzieścia szans”. Głównym celem projektu była aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu jednej
z dysfunkcji społecznych: pozostawania osobą długotrwale bezrobotną, niepełnosprawności lub bezrobociem pokoleniowym. Do projektu zrekrutowano 20 uczestników –
w rekrutacji uczestniczył doradca zawodowy SUP. W ramach realizacji projektu zorganizowane zostały zajęcia z zakresu reintegracji zawodowej, w ramach których odbyły
się warsztaty:
· opieki nad osobami starszymi; 6 osób (5 Kobiet, 1 Mężczyzna);
· krawiecki 3 osoby (3 Kobiety);
· rzemiosła artystycznego i florystyki 8 osób (7 Kobiet, 1 Mężczyzna);
· komputerowy 3 osoby (1 Kobieta, 2 Mężczyzn).
W wyniku udziału w projekcie 9 osób (8 Kobiet, 1 Mężczyzna) zostało skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych, 19 osób (16 Kobiet, 3 Mężczyzn) zostało
objętych Indywidualnym Planem Działania opracowanym przez Pracownika SUP a 3 osoby (3 Kobiety) zostały skierowane do odbycia zatrudnienia w ramach robót
publicznych.
Ø W dniu 24.02.2014 r. Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu wspólnie z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Nowego Sącza ds. Osób Niepełnosprawnych zorganizował
konferencję podsumowującą IV edycję konkursu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza w ramach kampanii społecznej „3B – Biznes Bez Barier”
promującej zatrudnienie lub stwarzanie przyjaznych warunków do zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Podczas konferencji przyznano nagrody w 3 kategoriach:
o w kategorii przyjazny pracodawca pierwsze miejsce zajęli: Stanisława i Roman Podstawscy, firma ABC Podstawscy;
o w kategorii przyjazny handlowiec pierwsze miejsce zajął: Andrzej Danek, firma DANEK;
o w kategorii przyjazny usługodawca pierwsze miejsce zajął: Zbigniew Kusion, firma TV-KOM.
Ø W dniu 19.08.2014 r. deklarację przystąpienia do partnerstwa na zasadzie Członka-Partnera podpisało Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. w Nowym Sączu;
2.
Ustawową płaszczyznę tworzenia podstaw dobrej współpracy pomiędzy sektorem biznesu, administracji
i pozarządowym stanowi działalność Rady Zatrudnienia dla Miasta Nowego Sącza. Skład PRZ stanowi 20 osób będących przedstawicielami terenowych struktur
organizacji związkowych i pracodawców w rozumieniu ustawy
o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych
zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.
W roku 2014 SUP zapewnił obsługę techniczną dla 5 posiedzeń Powiatowej Rady Zatrudnienia dla Miasta Nowego Sącza. W trakcie posiedzeń Rada podjęła łącznie 17
uchwał.
3.
Podejmowano działania mające na celu doskonalenie modelu współpracy ze służbami pomocy społecznej.
W 2014 r. kontynuowano współpracę w ramach Porozumienia pomiędzy SUP a MOPS. Celem porozumienia jest wzmacnianie aktywności zawodowej osób zarejestrowanych
znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, będących równocześnie klientami pomocy społecznej. Przyjęte formy współpracy mają zapewnić poprawę
adresowalności świadczonych usług, ich kompleksowość i komplementarność oraz większą skuteczność podejmowanych działań aktywizacyjnych. Na bieżąco realizowana jest
współpraca poprzez wymianę informacji oraz koordynację działań na rzecz wspólnych klientów.
Sądecki Urząd Pracy kontynuował również współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
w zakresie realizacji projektu socjalnego „Sądecka Pomocna dłoń” – skierowanego do osób długotrwale bezrobotnych, mających problemy zdrowotne i w związku z tym
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zagrożonych wykluczeniem społecznym. Był to już piąty projekt realizowany przez Specjalistów pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we współpracy z
Doradcami zawodowymi Sądeckiego Urzędu Pracy. W ramach ww. projektu w 2014 roku zostały podjęte działania reintegracji społecznej w 4 Grupach wsparcia dla 40 osób
(klientów SUP i MOPS). Głównym celem grup wsparcia było wzajemne wsparcie emocjonalne, doskonalenie wewnętrzne uczestników, a w razie potrzeby - wyposażenie w
odpowiednią wiedzę
i umiejętności. Grupy te skupiały ludzi o podobnych problemach i wykorzystywały ich potencjał do świadczenia wzajemnej pomocy. Terapeutyczne działanie grup wsparcia
polegało przede wszystkim na wzrastającej umiejętności odkrywania i rozumienia własnej osoby. W wyniku podjętych działań 33 osoby skompletowały dokumenty, z czego 32
złożyły wnioski do Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności. 16 osób otrzymało stopień niepełnosprawności, 4 osoby podjęły zatrudnienie socjalne w Centrum Integracji
Społecznej Stowarzyszenia STOPIL, a kolejne 2 są planowane do objęcia tą formą wsparcia. 6 osób przerwało udział w projekcie.
Ponadto we współpracy z MOPS realizowano projekt pilotażowy pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku
pracy”(szczegółowe informacje na temat projektu przedstawiono
w punkcie 6.2.2.5).
Instytucjonalna obsługa rynku pracy:
4.
Ważnym kierunkiem działań realizowanych przez SUP było dążenie do poprawy informacji o lokalnym rynku pracy
(i jej upowszechnianie) poprzez m.in. prowadzenie badań i analiz. Informacja o rynku pracy zarówno w skali kraju jak
i poszczególnych powiatów jest obecnie niewystarczająca, a obowiązujące w tym zakresie procedury gromadzenia danych są niedoprecyzowane.
W 2014 roku przeprowadzono analizy:
Analiza statystyczna lokalnego rynku pracy za 2013 rok – opracowanie zawiera wybrane wielkości charakteryzujące aktualną sytuację na lokalnym rynku pracy w
Nowym Sączu.
Analiza ankiet ewaluacyjnych badających jakość staży zorganizowanych w 2013r. – badanie przeprowadzone wśród 137 organizatorów stażu oraz 216 osób
bezrobotnych, które odbyły staż.
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Nowym Sączu w 2013 roku - w 2013 r. w SUP odnotowano 172 zawody deficytowe, 592
nadwyżkowe i 38 zrównoważonych.
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Nowym Sączu w I półroczu 2014 roku - na koniec analizowanego okresu w SUP odnotowano 136
zawodów deficytowych, 482 nadwyżkowe i 22 zrównoważone.
Analiza lokalnego rynku pracy (ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób długotrwale bezrobotnych) – analiza dokonana na potrzeby programu
specjalnego skierowanego do osób długotrwale bezrobotnych.
Diagnoza osób bezrobotnych – program specjalny „Nowe perspektywy”– opracowanie dokonane na potrzeby programu specjalnego skierowanego do
bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Sytuacja kierowców zawodowych zarejestrowanych w Sądeckim Urzędzie Pracy w Nowym Sączu – analiza sytuacji firm transportowych na sądeckim rynku
pracy oraz analiza przeprowadzona wśród 65 osób zarejestrowanych w SUP (posiadających kwalifikacje w zawodzie kierowcy).
Analiza efektywności udzielonego przez SUP w latach 2004-2012 dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej w zakresie usług remontowobudowlanych – w omawianym okresie dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej zostało udzielone przez SUP 1 939 osobom bezrobotnym, w tym 311 osobom
(16%) na działalność w zakresie usług remontowo-budowlanych.
Analiza efektywności udzielonego przez SUP w latach 2004-2012 dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej w zakresie usług fryzjerskich i
kosmetycznych – w analizowanym okresie 5,8% wszystkich firm powstałych w oparciu o dofinansowanie przyznane przez SUP stanowiły firmy z branży usług fryzjerskich
i kosmetycznych.
Poprawa informacji na rynku pracy:
5.
Podejmowano działania mające na celu promocję i upowszechnianie świadczonych usług, m.in.: bieżąca aktualizacja zasad realizacji poszczególnych usług.
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Prowadzono bieżące działania mające na celu promocję udzielanych form wsparcia – promocja usług Urzędu prowadzona była:
·
na stronie internetowej Urzędu: www.sup.nowysacz.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),
·
podczas organizowanych spotkań informacyjnych giełd pracy, targów, konferencji i innych spotkań.
W 2014 roku:
- zostało wydanych 12 numerów nowego miesięcznika pn. Sądecki Rynek Pracy. Realizacja zadania obejmowała przygotowanie materiałów, skład, opracowanie graficzne i
druk wersji papierowej oraz dystrybucję wersji elektronicznej. Sądecki Rynek Pracy był przekazywany władzom samorządowym Nowego Sącza, partnerom rynku pracy,
przedsiębiorcom i osobom zainteresowanym problematyką lokalnej przedsiębiorczości i przeciwdziałania bezrobociu.
- Na bieżąco aktualizowano audycje emitowane w radiowęźle SUP promujące usługi SUP oraz wyjaśniające przepisy dotyczące świadczeń dla bezrobotnych, aktualizowano
ulotki informacyjno – promocyjne i wykonywano ich druk.
- Wykonano i zarchiwizowano w formie elektronicznej 172 materiały promocyjne, informacyjne i prasowe, wykorzystane w mediach lokalnych, w wydawnictwach własnych
oraz na własnej stronie internetowej. W formie pisemnej przygotowano i zarchiwizowano 36 informacji własnych dla massmediów, odpowiedzi na krytykę prasową, relacji z
konferencji prasowych, wywiadów z dyrekcją i przedstawicielami placówki.
- Prowadzono stały monitoring sytuacji na lokalnym i ponadlokalnym rynku pracy na podstawie materiałów w prasie
i mediach elektronicznych Zarchiwizowano w formie elektronicznej 786 informacji na temat działalności własnej, lokalnego i pozalokalnego rynku pracy. W formie
papierowej zarchiwizowano 95 wycinków prasowych o własnej działalności oraz innych materiałów informacyjnych nt. SUP.
- Wykonano dokumentację fotograficzną 36 wydarzeń i osób związanych z działalnością SUP (łącznie kilkaset zdjęć); zdjęcia zostały wykorzystane we własnych materiałach
prasowych i informacyjnych.
- Przygotowano 3-minutową prezentację na konkurs „Ambasador UP” w Krakowie - prezentacja została odtworzona
w dniu 24 stycznia 2014 roku podczas Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia w Krakowie.
- Na bieżąco: aktualizowano zawartość i projekty ulotek informacyjno – promocyjnych i wykonywano ich druk.
- W roku 2014 kontynuowano realizację Projektu „Zielona Linia", celem którego jest polepszenie dostępności do usług oferowanych przez urzędy pracy oraz modernizacja
tych usług, tak aby klienci urzędów pracy mogli szybko i sprawnie uzyskać do nich dostęp z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji. Promowano numer
dostępowy Zielonej Linii 19524. Na bieżąco zamieszczano i uaktualniano również informacje dotyczące usług i wydarzeń SUP oraz dostępnych środków, procesu rejestracji
(w tym elektronicznej) na portalu intranetowym Zielonej Linii.
Narzędzia i metody pracy:
6.
Prowadzono ciągłe działania mające na celu aktualizację i doskonalenie obowiązujących procedur w zakresie standardów realizacji podstawowych usług rynku pracy zaktualizowano procedury związane z rejestracją osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
Na bieżąco rozwijano i aktualizowano zawartość stron www urzędu:
· http://www.sup.nowysacz.pl,
· http://www.efs.sup.nowysacz.pl,
· http://www.pup.nowysacz.ibip.pl,
· http://www.e-sup.eu.
Łącznie w 2014 roku wykonano ponad 422 aktualizacje stron www.
W drugim półroczu 2014 roku przeniesiono treści oraz dokumenty do pobrania ze strony internetowej www.sup.nowysacz.pl do nowego portalu -
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http://supnowysacz.praca.gov.pl/. Do końca roku zamieszczano informacje na obu stronach.
Ponadto, dokonano dwóch aktualizacji oprogramowania SEPI (Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna)– pozwalającego na wymianę informacji pomiędzy SUP a
MOPS. Na posiadanym serwerze przeprowadzono aktualizację oprogramowania serwera prezentacyjnego i komunikacyjnego aplikacji oraz struktury bazy z wersji 4.0.0 do
wersji 4.1.0. Aktualizacja systemu do wersji 4.2.0 wykonana pod koniec roku zawierała m.in. ważną poprawkę modułu zasilającego.
Dodatkowo opracowano w SEPI wzory wniosków oraz odpowiedzi dla osób, które są dłużnikami alimentacyjnymi.
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 Zatrudnienia.
Dodatkowym elementem tej weryfikacji była analiza uzyskanych wskaźników efektywności zatrudnieniowej i kosztowej.
Kompetencje:
7. W celu zapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu świadczonych usług, uwzględniając zmieniające się warunki
i metody ich świadczenia oraz obowiązujące przepisy prawne, Urząd podejmował działania mające na celu doskonalenie kwalifikacji i rozwój zawodowy pracowników.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników SUP odbywało się poprzez samokształcenie - w 2014 roku 1 pracownik rozpoczął naukę na studiach wyższych I stopnia licencjackich,
1 osoba ukończyła naukę na studiach wyższych II stopnia - magisterskich, 2 osoby kontynuowały naukę na studiach podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego.
W zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, 60 pracowników uczestniczyło w 30 różnorodnych szkoleniach z zakresu m. in.: stosowania
kwestionariusza do profilowania pomocy dla osób bezrobotnych, narzędzi prognozowania zatrudnienia, przygotowania Indywidualnego Planu Działania, zadań realizowanych
przez doradców klienta, Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych, nowelizacji w zamówieniach publicznych, kształcenia zawodowego, rachunkowości budżetowej w JST,
wydatków strukturalnych, prawa pracy, zasad udzielania pomocy de minimis przez PUP, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, udzielania pierwszej pomocy. W
2014 roku zorganizowane było jedno szkolenie grupowe z zakresu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Łączna kwota środków wydatkowanych na dokształcanie pracowników to 53 358,10 zł.
Inne projekty:
1. Projekt systemowy „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” (LIDER) - w roku 2014 MOPS w Nowym Sączu zrealizował działania w ramach kontraktów
socjalnych (KS) oraz programów aktywności lokalnej (PAL). Objął wsparciem 100 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy MOPS,
niepełnosprawnych/długotrwale chorych, bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo, z dysfunkcjami społ. oraz z rodzin wieloproblemowych. W ramach KS zrealizowano
zgodnie z Indywidualną diagnozą: wsparcie psychologiczne, wsparcie specjalistyczne dot. zdrowego stylu życia, niepełnosprawności, wsparcie z zakresu kompetencji
zawodowych, kursy zawodowe, poradnictwo zawodowe, zaj. rehabilitacyjne/ częściowe pokrycie kosztów turnusów rehabilitacyjnych. W ramach wkładu własnego
MOPS wypłacił zasiłki celowe/cel. specjalne UP. Zapewniono nadzór nad dziećmi UP podczas ich udziału w projekcie. W ramach PAL prowadzono zajęcia „Grupa
wsparcia”, zajęcia dotyczące pielęgnacji i higieny dziecka, techniki pracy z dziećmi, wyjazd/wyjście edukacyjno-społeczne, rodziny objęte były wsparciem Starszej
asystentki rodziny. Dodatkowo w ramach PAL prowadzono działania o charakterze środowiskowym na jednym wybranym osiedlu, przeprowadzono badania
ankietowe/diagnostyczne wśród dzieci i młodzieży dotyczące zagospodarowania czasu wolnego. Przeprowadzono spotkanie o charakterze sportowo - rekreacyjnym
oraz kulturalno-rozrywkowym na Osiedlu Stare Miasto, dzięki którym została nawiązana współpraca z zarządami osiedli, instytucjami, stowarzyszeniami itp. Wartość
projektu: Lider – 1 796 098,88 zł (dofinansowanie), 265 747,05 zł (wkład własny).
2. Projekt systemowy „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” (PARTNER) –
Oferta projektowa w części Partnera – Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu adresowana jest do młodzieży (15 -24 lata) aktywnej w
swoim środowisku lokalnym i rówieśniczym, chcącej nabyć umiejętności liderskie, interpersonalne, zawodowe i społeczne, ułatwiające start w dorosłe życie i skuteczne
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poruszanie się na lokalnym rynku pracy. Poza działaniami skierowanymi bezpośrednio do sądeckiej młodzieży, Stowarzyszenie kieruje swoje oddziaływanie również w
stronę rodziców i opiekunów prawnych młodzieży. Ponadto, Projekt swoim programem obejmuje sądeckie rodziny zastępcze oferując pracę terapeutyczno wspierającą, odpowiadającą na indywidualne potrzeby tej szczególnej grupy odbiorców.
Zrealizowane działania projektowe w roku 2014 łączyły różne formy pracy: warsztaty, konsultacje indywidualne i zajęcia grupowe, formy stacjonarne i wyjazdowe, w
tym m.in.: moduły: „Akademia Młodego Samorządowca” (ciąg dalszy z roku 2013), „Akademia Młodego Przedsiębiorcy”, „Jestem, pomagam, poznaję”, specjalistyczne
kursy języka angielskiego, spotkania ze znanymi przedsiębiorcami, warsztaty medialne, ciekawe wyjazdy studyjne i inne.
Szczegółowo w roku 2014 zrealizowano:
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

·
·

·
·

MŁODZIEŻ – 66 osób,
indywidualne diagnozy/konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym,
treningi kompetencji i umiejętności interpersonalnych, treningi kompetencji społecznych,
spotkania z pedagogiem „Poznajmy siebie!”, spotkanie z Przedsiębiorcą – Zygmunt Berdychowski,
warsztaty: ABC młodego samorządowca, Wprowadzenie do dziennikarstwa TV, ABC kreowania wizerunku, Lekcja Przedsiębiorczości, Projektowanie stron www z
elementami grafiki i fotografii produktowej, Warsztat kreatywnego myślenia, Warsztaty patriotyczne – śladami Barbackiego, Rozmowy świąteczne o sztuce – warsztat
artystyczny z Wacławem Jagielskim w pracowni artystycznej,
wizyty studyjne: wizyta w Sejmiku Województwa Małopolskiego, wizyta u Przedsiębiorcy - Firma FAKRO Sp. z o.o., wizyta w Wydziale ds. Przedsiębiorczości w Nowym
Sączu, wizyta w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Warsztaty medialne w Nasza Telewizja Sądecka,
Konferencja pn., „Kondycja Małopolskiej Rodziny”,
nowatorskie przedsięwzięcie - staży zorganizowanych w ramach modułu „Jestem, pomagam, poznaję dla 6 wyłonionych kandydatów, którzy mieli możliwość odbycia
płatnego, trzymiesięcznego stażu zawodowego w okresie grudzień 2014 – luty 2015,
wyjazdy: wyjazd szkoleniowo – edukacyjny dla młodzieży pn. „Zdrój wiedzy” do Krynicy Zdrój, wyjazd szkoleniowo – edukacyjny do Stryszawy, wyjazd szkoleniowoedukacyjny do Rytra,
wystawę „Śladami Barbackiego” zorganizowana w ramach działań o charakterze środowiskowym.
specjalistyczne kursy języka angielskiego: Samorządowy język angielski, Warsztaty językowe, wyjazd językowy szkoleniowo-edukacyjny do Krynicy Zdrój, wyjazd
edukacyjno-szkoleniowy: „Płynny” angielski-lekcja angielskiego inaczej do Termy Białki,
GRUPA RODZICÓW – 24 osoby,
indywidualne diagnozy/konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym,
warsztaty: W drodze do rozwoju osobistego poprzez samoakceptacje w studiu fotograficznym, Warsztaty zdrowego żywienia w Q-SUSHI, Warsztaty z zakresu dbałości
o własny wygląd i zdrowie w Studio Urody, Warsztat dla rodziców: w tym Elementy szkoły dla rodziców w Starym Sączu, warsztat medioznawczy – cyberzagrożenia,
warsztat medioznawczy w Radiu RDN, warsztat Skuteczny dialog z nastolatkiem,
działania środowiskowe: „Z kulturą na TY” w MCK Sokół,
wyjazdy: wyjazd szkoleniowo-edukacyjny: Warsztaty z zakresu dbałości o własny wygląd
i zdrowie do Stryszawy, wyjazd szkoleniowo-edukacyjny: Ruch i AKTYWNOŚĆ rodzinna – zdrowy styl życia do Termy Białka,
RODZINY ZASTĘPCZE – 57 osób,
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·
·
·
·
·

konsultacje rodzinne,
spotkania integracyjne rodzin zastępczych,
grupy wsparcia,
warsztaty: treningi umiejętności społecznych,
wyjazdy edukacyjno – szkoleniowe.
Całkowita wartość projektu w latach 2013 -2015 wynosi: 3 172 487,82 zł, w tym na rok 2014 w części Partnera – 515 803,64 zł.

3. Program Rewitalizacji Społecznej pn. „Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwości” (LIDER) w roku 2014 MOPS w Nowym Sączu zrealizował
działania skierowane do dwóch grup docelowych: mieszkańców Miasta Nowego Sącza w tym obszaru Starego Miasta (78 osób), pracowników MOPS w Nowym Sączu
(45 osób). Dla Mieszkańców Miasta zrealizowano działania mające na celu aktywizację i integrację w środowisku lokalnym tj. Otwarte Forum, Wykłady, cykl spotkań
plenerowych pod nazwą „Muzyczna Starówka” i „Roztańczone Stare Miasto”, a także konkurs plastyczny pod nazwą „Nowy Sącz – Moje Miasto” oraz rozgrywki
sportowe dla dzieci i młodzieży. W celu realizacji ww. działań nawiązano współpracę partnerską w środowisku lokalnych. W skład partnerstwa weszło 8 instytucji i
organizacji działających na terenie obszaru rewitalizowanego, a także poza jego obszarem. Dodatkowo zrealizowano kursy i szkolenia zawodowe, staże zawodowe,
warsztaty mające na celu nabycie nowych umiejętności społecznych, utworzono i prowadzono grupy wsparcia (w tym grupy dla rodziców i osób samotnych)
zrealizowano wsparcie specjalistyczne psychologiczne, prawnicze i pedagogiczne oraz wiele innych. Dodatkowo dla pracowników MOPS zrealizowano specjalistyczne
szkolenia i wsparcie w formie superwizja, mające na celu nabycie nowych umiejętności zawodowych oraz podniesienie jakości świadczonych usług. W ramach
Programu zrealizowano również adaptację i wyposażenie mieszkania chronionego z przeznaczeniem dla rodzin z dziećmi oraz wychowanków opuszczających rodziny
zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze. Umieszczono 1 rodzinę znajdującą się w trudnej sytuacji w utworzonym
mieszkaniu chronionym. Wartość programu: Lider – 744 670,00 zł (dofinansowanie).
4. Program Rewitalizacji Społecznej pn. „Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwości” (PARTNER) -działania podejmowane na rzecz grupy docelowej w
części Partnera miały na celu integrację społeczno-zawodową młodzieży. Wsparcie dostosowane było do aktualnych potrzeb uczestników co przejawiało się w
elastycznych formach pracy z młodzieżą. Udział w projekcie umożliwił młodzieży rozwijanie i wzmacnianie kompetencji zawodowych i społecznych, poznanie specyfiki
lokalnego rynku pracy, nabycie nowych umiejętności, odkrywanie talentów i pasji oraz poznanie ciekawych ludzi. Projekt był kompendium przyszłości dla młodych,
kreatywnych, obdarzonych zmysłem przedsiębiorcy Sądeczan. Uczestnicy po zakończeniu warsztatów otrzymali certyfikat uczestnictwa w projekcie, zwiększający
szanse na powodzenie na lokalnym rynku pracy.
W ramach Programu w części Partnera – Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” - zrealizowano następujące działania:
· Doradztwo zawodowe – warsztat i konsultacje indywidualne
· Język angielski biznesowe
· Lekcja przedsiębiorczości
· Warsztaty dziennikarskie
· ABC tworzenia projektów
· Staże zawodowe
· Trening kompetencji i umiejętności społecznych
· Warsztaty zdrowego stylu życia
· Wizyty studyjne u przedsiębiorców
· Indywidualne konsultacje z psychologiem
· Dyżur prawnika
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Całkowita wartość projektu w części Partnera – 401 403,00 zł.
5. Projekt pilotażowy „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy” - w roku 2014 Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej zrekrutował 10 Rodzin wielodzietnych (62 osoby), przeprowadził diagnozę potrzeb każdego z członków, realizował wsparcie dostosowane do indywidualnych
potrzeb w oparciu o zapisy Kontraktu rodzinnego (narzędzia wypracowanego w ramach projektu). Zrealizowano wsparcie specjalistyczne indywidualne i grupowe:
psychologiczne, pedagogiczne w utworzonym w ramach pilotażowego projektu – Centrum dla Rodzin. Dodatkowo zrealizowano wsparcie w postaci pokrycia kosztów
m.in. usług medycznych, wsparcia logopedycznego, prawnego, hipoterapii, zajęć rozwijających sprawność fizyczną (np. zajęcia karate, kickboxing). W ramach projektu
zrealizowano również wsparcie w postaci organizacji wyjazdów integracyjnych wewnątrzrodzinnych, pomiędzy rodzinami (np. wyjazd do Parku dinozaurów, Wyjazd
wakacyjny dla wszystkich członków rodzin nad morze). W ramach projektu zrealizowano również kursy podnoszące kompetencje zawodowe m.in. opiekunki do dzieci,
opieki nad osobami starszymi, administracyjno – biurowy, obsługi wózka widłowego, grafiki komputerowej, masażu klasycznego z elementami fizjoterapii. Dodatkowo
zrealizowano kursy prawo jazdy kat. B, C, C+E, D. Poza w/w wsparciem zrealizowano również wsparcie w postaci: treningu konstruktywnych forma radzenia sobie ze
stresem, warsztaty dot. technik pracy z dziećmi, szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy i inne, podnoszące kompetencje społeczne, rodzicielskie. Dla
najmłodszych uczestników projektu przeprowadzono zajęcia plastyczne w Centrum dla Rodzin, prowadzono zajęcia w ramach nadzoru, podczas udziału rodziców we
wsparciu specjalistycznym w Centrum. Zrealizowano również wsparcie w postaci zakupienia materiałów remontowo-budowlanych, dzięki którym uczestnicy projektu
samodzielnie dokonali remontów w swoich domach, mieszkaniach. Zakupiono niezbędne wyposażenie m.in. biurka, krzesła, stoły, łóżka. W ramach projektu
pilotażowego powołano dwa Zespoły specjalistów: Mobilną Grupę Interdyscyplinarną (pełniącą funkcję asystentów rodzin) oraz Powiatowy Zespół Koordynując
Współpracę (odpowiadający za podniesienie standardów realizacji wsparcia rodzin wielodzietnych w Nowym Sączu oraz współpracy pomiędzy Instytucjami
pomocowymi w Mieście Nowy Sącz). Wartość projektu: 769 931,00 zł (dofinansowanie).
6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, jako współrealizator (wraz z SUP, STOPIL – lider) zadania publicznego „Dwadzieścia szans”, realizowanego w
ramach zadania publicznego MPiPS „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów
socjalnych – edycja 2013” zorganizował i przeprowadził prace społecznie - użyteczne dla 9 osób długotrwale bezrobotnych, korzystających w pomocy społecznej tut.
Ośrodka, skierowanych do reintegracji społeczno – zawodowej (realizowanej przez CIS STOPIL). Z grupy docelowej 9 osób, które korzystały ze wsparcia w postaci prac
społecznie – użytecznych, 4 osoby wykonywały je w siedzibie MOPS w Nowym Sączu (wykonując prace porządkowe), 5 osób w siedzibie MOSiR w Nowym Sączu (prace
porządkowe). Przeprowadzono łącznie 360 godz. prac społecznie - użytecznych (każda osoba wypracowała 40 godz.). Wartość projektu: koszty realizacji ponosi LiderCIS STOPIL. MOPS poniósł koszty organizacji prac społecznie użytecznych w wysokości 2 916,00 zł.
7. MOPS zrealizował również projekt socjalny „Sądecka Pomocna Dłoń III”, którego celem jest reintegracja społeczna osób długotrwale bezrobotnych, mających
problemy zdrowotne i emocjonalne. W ramach projektu objęto wsparciem 40 osób dla których zrealizowano zajęcia reintegracji społecznej, mające na celu
odbudowanie i podtrzymanie umiejętności pełnienia ról społecznych poprzez uczestnictwo w grupie wsparcia. W ramach projektu zrealizowano indywidualne i grupowe
wsparcie specjalistów tj. Specjaliści pracy socjalnej, Pracownik socjalny Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, Lekarz specjalista, Psycholog kliniczny,
Doradca zawodowy, Informatyk. Realizacja projektu przyczyniła się do skierowania części uczestników do CIS, dodatkowo, złożenia wniosków i otrzymania stopnia
niepełnosprawności przez 16 osób (poza wymienionymi, 8 oczekuje nadal na termin komisji lekarskiej). Wartość projektu: 29 830,71 zł.
Źródło: Sądecki Urząd Pracy

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

245

Dokument Systemu Zarządzania Jakością

Nr:

I-G3-1

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

INFRASTRUKTURA SAMORZĄDOWA

Podmiot:

CEL OPERACYJNY III-1

Poprawa jakości funkcjonowania administracji samorządowej.

Wydział Organizacyjny – Referat Kadr i Szkoleń w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

III-1.2. Kapitał intelektualny.
Poziom wykształcenia pracowników Urzędu Miasta Nowego Sącza przy uwzględnieniu stanowisk urzędniczych i obsługi
(stan z 2014 r.):
·
·
·

73,12 % ogółu zatrudnionych posiada wykształcenie wyższe
26,09 % wykształcenie średnie
0,79 % wykształcenie zawodowe.

Wykształceniem średnim legitymują się głównie wieloletni pracownicy Urzędu Miasta. Widoczny jest wzrost procentowy pracowników posiadających wykształcenie wyższe (o 3 %
w porównaniu do 2013 r.). Nadal są pracownicy w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Corocznie w budżecie miasta wyodrębniane są środki z przeznaczeniem na podnoszenie kwalifikacji zawodowych w formach szkolnych i poza szkolnych. Obecnie ustawa o
pracownikach samorządowych obliguje kierowników Urzędu do zapewniania w budżetach środków na ten cel.
W 2014 r. wydatkowano 51 519,94 tys. PLN na podnoszenie kwalifikacji zawodowych w formach poza szkolnych (szkolenia specjalistyczne, szkolenia w dziedzinie zarządzania,
szkolenia techniczne, seminaria szkoleniowe, szkolenia w dziedzinie środowiska naturalnego, w dziedzinie rozwoju osobistego, w dziedzinie zdrowia i pierwszej pomocy, w
dziedzinie bezpieczeństwa).
W ramach powyższych jednostkowych szkoleń pracownicy doskonalili swoją wiedzę zawodową związaną z realizacją merytorycznych zadań na stanowiskach. Udział w tych
szkoleniach wynikał przede wszystkim z bieżącej pracy i wprowadzania nowych przepisów prawa oraz ze zmian istniejącego prawa. Z powyższych również przyczyn wynika
częstotliwość udziału w szkoleniach.

Źródło: Wydział Organizacyjny w Urzędzie Miasta Nowego Sącza
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1. Podmiot:

Wydział Organizacyjny – Referat Informatyki w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

III-1.2. Wyposażenie infrastrukturalne.
1.Wdrożono:
c.

Nowosądecką Kartę Seniora

d. Zmodernizowano stanowiska pracy w WSO i USC pod kątem nowego systemu pl.ID
2.Przy współpracy z MPK rozbudowano połączenia światłowodowe o kolejną lokalizację przyłączając WKT ul. Wyspiańskiego 22 do sieci urzędu miasta.
3.Współpracowano z jednostkami administracji rządowej przy projektach pl.ID - „Źródło” (dla Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego) oraz wykonawcami aplikacji
alternatywnych, CEIDG.
4.Zakupiono nowy sprzęt IT (drukarki, komputery itp.) m.in. wymieniono 41 komputerów z 120 szt. które powinny być wycofane z eksploatacji jako starsze niż 7 lat i
niespełniające minimalnych standardów technicznych.
5.Podtrzymywano pracę systemu bezprzewodowego dostępu do Internetu dla mieszkańców miasta.
6.Wdrożono nowy system antywirusowy zapewniający równoważny poziom bezpieczeństwa a jednocześnie zmniejszający obciążenie stacji roboczych. Ogranicza to ryzyko
utraty danych, w znaczącym stopniu ogranicza przestoje związane z awariami oprogramowania – stacji roboczych przez szkodliwe oprogramowanie. Zabezpiecza UMNS
przed utrata danych. Wpływa na komfort i bezpieczeństwo pracy pracowników, co przekłada się na szybszą realizację spraw. Konsola administracyjna ułatwia zarządzanie
stacjami roboczymi i serwerami, pozwala na bieżąco monitorować stan zagrożeń w sieci oraz w razie potrzeby podejmować działania wyprzedzające.
7.Wdrożono aktualizację systemu ESOD, poprawiona funkcjonalność związana z wymianą informacji z ePUAP.
8.Uzupełniono podpisy elektroniczne kwalifikowane dla kluczowych pracowników Urzędu. Możliwość realizacji zadań sprawozdawczych oraz wymiany korespondencji z
jednostkami nadrzędnymi w formie elektronicznej (np. system EAP).
9.Wdrożono nową wersję aplikacji EAP – Edytor Aktów Prawnych zgodną z wymaganiami jednostki nadrzędnej. Umożliwia przesyłanie w wersji elektronicznej uchwał,
lokalnych aktów prawnych do jednostki nadrzędnej w celu opublikowania w dzienniku urzędowym. Znacznie przyspiesza proces publikacji aktów.
Źródło: Wydział Organizacyjny w Urzędzie Miasta Nowego Sącza
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Podmiot:
Lp
1
2
3
4
5
6

Wydział Organizacyjny – Referat Administracyjny w Urzędzie Miasta Nowego Sącza
Tabela III-1.2. Zakres i opis wykonanych robót

Wymiana drzwi balkonowych w budynku przy ul. Szwedzkiej 2
Zakres prac obejmował wymianę drzwi balkonowych.
Malowanie pomieszczenia biurowego w budynku przy ul. Jagiellońskiej 31
Zakres prac obejmował malowanie pomieszczenia i wymianę paneli podłogowych.
Malowanie pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Żywieckiej 13
Zakres prac obejmował malowanie pomieszczeń .
Zakup schodołazu do transportu osób niepełnosprawnych do budynku Ratusza
Zakup 30 szt metalowychszafek kartotekowych dla potrzeb Archiwum Wydziału Komunikacji i Transportu
Wydzierżawienie 15 szt kserokopiarek wraz serwisem, i konserwacją oraz przejęcie do serwisu, naprawy i
konserwacji 13 szt kserokopiarek będących własnością Urzędu Miasta

Termin realizacji prac
06.06.- 20.06.2014

Wartość robót
(PLN)
2.202,50

14.10 – 16.10.2014

2.000,00

10.10-15.10.2014

2.439,91

01.2014
07.2014
22.07.2014 -31.12.2016

11400,00
27232,20
88300,00

Źródło: Wydział Organizacyjny w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Podmiot:

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Zarzadzania Strategicznego/ ds. Systemów Zarzadzania Jakością

III-1.3. Modernizacja procesów zarządzania.††††
W celu stosowania podejścia procesowego w Urzędzie Miasta zgodnego z normą ISO 9001:2008 dokonano identyfikacji procesów pracy, ich uszeregowania na
trzech poziomach i połączenia w grupy procesów, a także - określenia wzajemnych oddziaływań pomiędzy procesami i zasad zarządzania nimi. Jako procesy zostały
zidentyfikowane działania wykorzystujące zasoby i ich zarządzanie, przekształcające wejścia w wyjścia na podstawie modelu Systemu Zarządzania Jakością
przedstawionego w normie ISO 9001.
Zidentyfikowane w Urzędzie procesy w liczbie 48 opisane zostały w kartach opisu procesów i zamieszczone w aplikacji intranetowej Q-System. Właściciele procesów
– kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta zarządzali aktywnie procesami, identyfikowali je, ustalali cele jakości i miary oraz określali zakres
odpowiedzialności, a także dokonywali zmian w zakresie poszczególnych procesów, w ich opisie i przebiegu pod nadzorem Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds.
Systemów Zarządzania Jakością.

††††

Źródło: Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Systemów Zarządzania Jakością
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W kartach procesów wskazani zostali właściciele poszczególnych procesów, to znaczy osoby, które odpowiadały ze efekty (realizację celu) całości procesu, a co za
tym idzie - posiadały odpowiednie uprawnienia do koordynowania i monitorowania jego realizacji. Posiadały także stosowną wiedzę o całości procesu, potrafiły
zaprojektować jego przebieg oraz miały stosowne uprawnienia do wprowadzania w nim zmian doskonalących.
W Urzędzie Miasta zidentyfikowano procesy tworzące 9 grup procesów o jednorodnym charakterze, pozwalających na sprawne i efektywne zarządzanie Urzędem.
Wyboru działań opisanych w procesach dokonano wspólnie, a głównymi kryteriami były: powtarzalność, skomplikowanie działania, ujednolicenie zasad
postępowania przypadków niedookreślonych w aktach wyższego rzędu, współdziałanie kilku komórek organizacyjnych. W procesach ustalone zostały sekwencje
powiązań, określone jako działania poszczególnych komórek organizacyjnych. Szczegóły dotyczące powiązań pomiędzy procesami przedstawione zostały w kartach
procesów w postaci odwołań do innych procesów.
Ponadto zidentyfikowano i opisano w postaci Kart Informacyjnych 502 procedury usług świadczonych przez jednostki sektora samorządu terytorialnego
w Nowym Sączu dokonując w ciągu 2014 r. ich bieżącej aktualizacji. To jeden z największych zasobów tego rodzaju w Polsce wzbogacony o 617 załączników do
kart informacyjnych usług w postaci różnego rodzaju formularzy lub informacji uzupełniających, zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza
pod nazwą „Katalog usług”, powszechnie dostępny.
Funkcjonowanie procesów pracy poddawane było cząstkowym przeglądom zarządzania w 23 komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta, śladem których odbyły się
później 23 audyty jakości. Na dzień 31. 12. 2014 r. zgodnie z modelem ciągłego doskonalenia wg normy ISO 9001:2001 w l. 2008-2014 zrealizowano 683
działania korygujące, 198 działań doskonalących i 101 działań usprawniających. W 2014 r. obliczono ok. 150 wskaźników jakości. Przeprowadzony we wrześniu
2014 r. w Urzędzie Miasta Nowego Sącza zewnętrzny audyt certyfikujący przez audytorów jednostki certyfikującej Bureau Veritas Certification akredytowanej w
Polskim Centrum Akredytacji (PCA) w Warszawie nie stwierdził niezgodności, co pozwoliło certyfikować SZJ w Urzędzie Miasta Nowego Sącza na trzeci już cykl
certyfikacji. System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Nowego Sącza funkcjonował prawidłowo, był zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008 i w ocenie
audytorów był bardzo dobrze nadzorowany.

Źródło: Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Zarządzania Strategicznego/ ds. SZJ

Podmiot:

Zespół Kontroli Wewnętrznej

III-1.4. Kontrole.
Osiągnięciu Celu operacyjnego III-1 służyły m.in. działania Zespołu Kontroli Wewnętrznej przeprowadzone na podstawie:
·
zapisów art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), jak również zarządzeń
wewnętrznych Prezydenta Miasta Nowego Sącza w sprawie badania procedur obowiązujących przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej, w ramach ogólnego nadzoru nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jednostki
samorządu terytorialnego,
·
zapisów art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), w ramach przypisanego
organom stanowiącym jednostek samorządu terytorialnego obowiązku ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, placówek oświatowych i szkół niepublicznych zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka
samorządu terytorialnego. Dopełnienie tego obowiązku nastąpiło poprzez podjęcie Uchwały nr LXII/651/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 roku
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oraz wydanie na jej podstawie Zarządzenia Wewnętrznego nr 80/2010 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 2 sierpnia 2010 r.,
W roku 2014 przeprowadzono 13 kontroli, w tym:
·

na podstawie zatwierdzonego harmonogramu kontroli jednostek organizacyjnych Miasta na rok 2013 – 7 kontroli,

·

kontrola zlecona -1,

prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, placówek oświatowych i szkół niepublicznych
zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego – 5 kontroli.
Źródło: Zespół Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Kontrole przeprowadzone na podstawie zapisów art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.),
jak również zarządzeń wewnętrznych Prezydenta Miasta Nowego Sącza w sprawie badania procedur obowiązujących przy realizacji projektów współfinansowanych
ze środków Unii Europejskiej, w ramach ogólnego nadzoru nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu
jednostki samorządu terytorialnego.

Lp.

Zakres kontroli

Jednostka kontrolowana

Protokół numer

1

Między innymi analiza zasadności, celowości i
oszczędności wydatkowania środków publicznych, w
tym zwłaszcza związanych z zakupem środków
trwałych i wyposażenia w roku 2013 r.

Szkoła Podstawowa Nr 11

1/2014

2

Między innymi analiza zasadności, celowości i
oszczędności wydatkowania środków publicznych, w
tym zwłaszcza związanych z zakupem środków
trwałych i wyposażenia w roku 2013 r.

Szkoła Podstawowa Nr 14

2/2014

3

Badanie zgodności realizacji projektu pn. „EXPRESS
DO
ZATRUDNIENIA
–
innowacyjny
model
aktywizacji
osób
bezrobotnych”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek
pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1.
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie
aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie
6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia
na regionalnym rynku pracy, z zapisami umowy

Sądecki Urząd Pracy

3/2014
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Lp.

Zakres kontroli

Jednostka kontrolowana

Protokół numer

Sądecki Urząd Pracy

4/2014

partnerskiej z dnia 28 stycznia 2013 roku oraz
aneksu nr 1 z dnia 1 października 2013 r., do ww.
umowy

4

5

6

Badanie zgodności realizacji projektu pn. „SUPer
Urząd II”, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet
VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie
6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz
wspieranie aktywności zawodowej w regionie,
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i
wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na
rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w
regonie, z zapisami umowy nr UDA-POKL.06.01.0212-003/12-00 z dnia 19 grudnia 2012 r. oraz
aneksu nr UDA-POKL.06.01.02-12-003/12-01 z
dnia 7 czerwca 2013 r. do ww. umowy.

Kontrola realizacji zadań wynikających z
porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Nowy
Sącz, a Powiatem Nowosądeckim w dniu 27 grudnia
2011 r. z późniejszymi aneksami, w sprawie
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
przekazania-przejęcia zadań organu administracji
geodezyjnej i kartograficznej wykonywanych jako
Wydział Geodezji i Budownictwa
zadania starosty wykonującego zadania z zakresu
administracji rządowej przy pomocy geodety
powiatowego wchodzącego w skład starostwa
powiatowego.

5/2014

Między innymi analiza zasadności, celowości i
oszczędności wydatkowania środków publicznych, w
tym zwłaszcza związanych z zakupem środków
trwałych i wyposażenia w roku 2013 r.

6/2014

Miejskie Przedszkole Nr 7
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Lp.

Zakres kontroli

Jednostka kontrolowana

Protokół numer

7

Między innymi analiza zasadności, celowości i
oszczędności wydatkowania środków publicznych, w
tym zwłaszcza związanych z zakupem środków
trwałych i wyposażenia w roku 2013 r.

Miejskie Przedszkole nr 1

7/2014

Źródło: Zespół Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Kontrole zgodności ze stanem rzeczywistym liczby uczniów wykazanych w informacjach o faktycznej liczbie uczniów oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w
kontrolowanym okresie, zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
j.t. z późn. zm.).
Lp.

Zakres kontroli

Jednostka kontrolowana

Protokół numer

Akademicka Szkoła Podstawowa im. Króla
Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu

1/2014/N

Zgodność ze stanem rzeczywistym liczby dzieci wykazanych w informacjach
o faktycznej liczbie uczniów za okres od stycznia 2013 r. do grudnia 2013 r.
1

Prawidłowość wykorzystania dotacji w okresie od stycznia 2013 r. do grudnia 2013
r., zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
Zgodność ze stanem rzeczywistym liczby dzieci wykazanych w informacjach
o faktycznej liczbie uczniów za okres od stycznia 2013 r. do grudnia 2013 r.

2

Gimnazjum Akademickie im. Króla Bolesława
Chrobrego w Nowym Sączu
Prawidłowość wykorzystania dotacji w okresie od stycznia 2013 r. do grudnia 2013
r., zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

2/2014/N

Zgodność ze stanem rzeczywistym liczby dzieci wykazanych w informacjach
o faktycznej liczbie uczniów za okres od stycznia 2013 r. do grudnia 2013 r.
3

Prawidłowość wykorzystania dotacji w okresie od stycznia 2013 r. do grudnia 2013
r., zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

Katolickie Gimnazjum w Nowym Sączu

3/2014/N
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Lp.

Zakres kontroli

Jednostka kontrolowana

Protokół numer

Niepubliczne Domowe Przedszkole w Nowym
Sączu

4/2011/N

Prywatne Liceum Ogólnokształcące
w Nowym Sączu

4/2014/N

Zgodność ze stanem faktycznym liczby dzieci wykazanych w informacjach o
faktycznej liczbie uczniów za okres od stycznia 2010 r. do września 2011 r.
4

Prawidłowość wykorzystania dotacji w okresie od stycznia 2010 r. do grudnia 2010
r., zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
Zgodność ze stanem rzeczywistym liczby dzieci wykazanych w informacjach
o faktycznej liczbie uczniów za okres od stycznia 2013 r. do grudnia 2013 r.

5

Prawidłowość wykorzystania dotacji w okresie od stycznia 2013 r. do grudnia 2013
r., zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
Źródło: Zespół Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Miasta Nowego Sacza

III-1.5. Legislacja.

1. Podmiot:

Biuro Obsługi Rady Miasta Nowego Sącza

III-1.5. Jakość legislacji.
W okresie od 1.01.2014 –21.11.2014 w Biurze przedłożono 133 projekty uchwał. Rada Miasta Nowego Sącza podjęła 129 uchwał, obradując na 13 sesjach „ roboczych”,
żadna z sesji nie została zwołana w „trybie nadzwyczajnym”( tj. w oparciu o art.20 ust.3 u.s.g. ). Dodać należy, że Rada Miasta odbyła również 2 sesje uroczyste: 15 lipca
2014r. ( wręczenie tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza p. Kazimierzowi Pazganowi” ) i 8 listopada 2014r ( poświęcona obchodom 722 rocznicy lokacji Miasta ).
Zaznaczyć należy, że podane dane dotyczą działalności ostatniego roku VI kadencji Rady Miasta Nowego Sącza, która zakończyła się z dniem 21 listopada 2014r. W dniu 16
listopada 2014r. odbyły się wybory samorządowe.
Komisje Rady Miasta działające w 2014:
1. Komisja Finansów Publicznych,
2. Komisja Infrastruktury i Środowiska,
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3. Komisja Edukacji i Kultury
4. Komisja Sportu i Turystyki,
5. Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej,
6. Komisja Statutowo-Prawna,
7. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
8. Komisja Rewizyjna.
Wszystkie przedkładane Radzie Miasta dokumenty (projekty uchwał, wnioski, pisma) były przedmiotem obrad merytorycznych Komisji Rady Miasta, które odbyły następującą
liczbę posiedzeń:
W okresie – 01.01.2014- 21.11.2014r.

Liczba posiedzeń

Liczba
zaopiniowanych
projektów
uchwał /
wniosków
skierowanych do
Komisji

Liczba
przygotowanych
projektów
uchwał przez
Komisję

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Komisja
Komisja
Komisja
Komisja
Komisja
Komisja
Komisja
Komisja

Finansów Publicznych
Statutowo - Prawna
Edukacji i Kultury
Sportu i Turystyki
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Rewizyjna
Infrastruktury i Środowiska
Zdrowia i Polityki Społecznej

12
9
13
8
6
7
13
12

75
11
41
8
1
1
86/80
34/10

0
2
0
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Komisja
Komisja
Komisja
Komisja
Komisja
Komisja
Komisja
Komisja

W okresie – 01.01.2014 – 31.08.2014
Finansów Publicznych
Statutowo-Prawna
Edukacji i Kultury
Sportu i Turystyki
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Rewizyjna
Infrastruktury i Środowiska
Polityki Społecznej

8
6
7
4
5
5
10
7

45
7
30
3
0
1
54/50
14/10

0
1
0
0
0
3
0
0

0

4
0
0

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 Nowego Sącza 2020

Wyniki za okres:01.01. 2014 – 21.11.2014r*.
Mierniki:
Osiągnięty wskaźnik procesu
M1- ilość złożonych w Biurze Obsługi Rady Miasta w
W1=M2/M1*100% = 97,08%
badanym okresie projektów uchwał -137
M2- ilość podjętych przez Radę Miasta uchwał -133
W2=M3/M2*100% =0
M3 – ilość zakwestionowanych uchwał przez organy
nadzoru -0

Wartość docelowa
wskaźnika
W1≥90%
W2≤2%

* z dniem 21.11.2014r. skończyła się VI kadencja
Rady Miasta Nowego Sącza

W1 – założone wskaźniki zostały zrealizowane w 97,08%
W2 - założone wskaźniki zostały zrealizowane w 100%.
Wyniki za okres:01.01. 2014 – 31.08.2014r.
Mierniki:
Osiągnięty wskaźnik procesu
M1- ilość złożonych w Biurze Obsługi Rady Miasta w
W1=M2/M1*100%= 96,70%
badanym okresie projektów uchwał - 91
M2- ilość podjętych przez Radę Miasta uchwał -88
M3 – ilość zakwestionowanych uchwał przez organy
W2=M3/M2*100% = 0
nadzoru - 0

Wartość docelowa
wskaźnika
W1≥90%
W2≤2%

W1 – założone wskaźniki zostały zrealizowane w 96,70%
W2 - założone wskaźniki zostały zrealizowane w 100%.

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

Zadania związane z zapewnieniem obsługi administracyjnej i kancelaryjno - technicznej Rady i jej komisji oraz Przewodniczącego Rady
a także udzielaniem pomocy radnym w wykonywaniu ich mandatu realizuje Biuro Obsługi Rady Miasta. Skład Biura tworzy 3 osobowy
zespół.
Do zadań pracowników Biura należy w szczególności:
·
wykonywanie poleceń Przewodniczącego Rady w zakresie przygotowania administracyjno- organizacyjnej obsługi sesji Rady,
posiedzeń komisji oraz innych spotkań w ramach prac Rady Miasta,
·
prowadzenie sekretariatu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady,
·
prowadzenie rejestru projektów uchwał kierowanych do Rady,
·
prowadzenie rejestru uchwał Rady,
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

prowadzenie rejestru interpelacji i wniosków radnych kierowanych do Przewodniczącego Rady Miasta,
prowadzenie i udostępnianie zbioru przepisów prawa miejscowego,
przekazywanie uchwał Rady do Wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej, Dziennika Urzędowego Województwa
Małopolskiego, BIP-u – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
przekazywanie uchwał Rady Miasta, wniosków i opinii komisji Rady Miasta do wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu,
jednostek organizacyjnych Miasta i innych zainteresowanych podmiotów, które je realizują,
prowadzenie rejestru osób uhonorowanych odznaczeniami Rady Miasta Nowego Sącza,
sporządzanie list diet radnych,
prowadzenie rejestru skarg kierowanych do Rady Miasta Nowego Sącza,
obsługa kontaktów Rady Miasta z Prezydentem i Zastępcami Prezydenta,
obsługa kontaktów radnych z mieszkańcami Miasta
planowanie i przygotowywanie założeń do projektu budżetu miasta w zakresie dot. wydatków związanych z funkcjonowaniem
Rady Miasta,
obsługa Miejskiej Komisji Wyborczej oraz wykonywanie zadań zleconych związanych z wyborami samorządowymi oraz
parlamentarnymi,
wykonywanie czynności w zakresie archiwizowania dokumentów Rady oraz przechowywanie nośników zapisu elektronicznego z
sesji Rady

W celu udoskonalenia pracy Biuro Obsługi Rady Miasta od kilku lat stosuje rozwiązania mające na celu m.in. sprawniejszy i szybszy
sposób powiadamiania o terminach sesji Rady Miasta polegający na przekazywaniu informacji i materiałów zapraszanym gościom
drogą elektroniczną , tym samym znacząco ograniczono ilość kserowanych i wysyłanych drogą pocztową dokumentów. Ponadto
wszystkie informacje, projekty uchwał oraz powiadomienia o terminach posiedzeń zgodnie z postanowieniami statutowymi
umieszczane są na stronie internetowej miasta Nowego Sącza, co umożliwia zainteresowanym mieszkańcom oraz pracownikom
Urzędu Miasta dostęp do materiałów będących przedmiotem pracy Rady Miasta. W formie elektronicznej prowadzone są również
rejestry : projektów uchwał oraz uchwał podjętych przez Radę Miasta. Korzystają nich przede wszystkim Wydziały Urzędu Miasta oraz
mieszkańcy Miasta śledzący pracę i działalność Rady Miasta.
Źródło: Biuro Obsługi Rady Miasta Nowego Sącza

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

256

Dokument Systemu Zarządzania Jakością

Nr:

I-G3-1

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

INFRASTRUKTURA OBYWATELSKA

Podmiot:

CEL OPERACYJNY III-2

Budowanie zintegrowanej i obywatelsko świadomej wspólnoty lokalnej.

Biuro Prezydenta Miasta w Urzędzie Miasta Nowego Sacza

Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzona była w oparciu o program współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014 – zwany dalej Programem – został przyjęty uchwałą nr LVI/531/2013Rady Miasta Nowego
Sącza z dnia 29 października 2013 r.
Głównym celem Programu było budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami w środowisku lokalnym, czemu służyło wspieranie
organizacji w realizacji ważnych celów społecznych.

I.

Zakres podmiotowy programu:

Realizowany w roku 2014 Program adresowany był do:
1) organizacji pozarządowych;
2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli
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
czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodów na realizację
przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
II.

w Rzeczpospolitej Polskiej, o
ich cele statutowe obejmują

podstawie ustawy z dnia 25
celów statutowych oraz nie

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 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą, o ile zadania te są zadaniami Miasta.

III.

Formy współpracy:

Współpraca Miasta z organizacjami miała charakter finansowy i pozafinansowy.
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Współpraca o charakterze finansowym
Lp.

Obszar

Przyznana
dotacja

Przekazana
dotacja

Rozliczona
dotacja

Kwota
zwrotu

95 000,00 zł

88 000,00 zł

86 401,94 zł

2 Upowszechnianie kultury

185 000,00 zł

185 000,00 zł

185 000,00 zł

-

zł

3 Ochrona zdrowia

150 000,00 zł

150 000,00 zł

150 000,00 zł

-

zł

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałanie
4 narkomanii

361 000,00 zł

359 000,00 zł

358 661,35 zł

369,68 zł

5 Kultura fizyczna

35 000,00 zł

35 000,00 zł

35 000,00 zł

-

zł

6 Turystyka

60 000,00 zł

55 000,00 zł

55 000,05 zł

-

zł

7 Przeciwdziałanie bezrobociu

19 000,00 zł

19 000,00 zł

19 000,00 zł

-

zł

8 Pomoc społeczna

82 000,00 zł

82 000,00 zł

75 997,60 zł

9 Pobudzanie rozwoju III sektora

12 000,00 zł

12 000,00 zł

12 000,00 zł

-

zł

10 000,00 zł
1 009 000,00
zł

10 000,00 zł
995 000,00
zł

10 000,00 zł
987 060,94
zł

-

zł

1 Oświata i wychowanie

10 Rozwój przedsiębiorczości

43%

99%

1 600,56 zł

6 002,40 zł

7 972,64 zł

99%

1%

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;
Lp.

Obszar

Przyznana
dotacja

Przekazana
dotacja

Rozliczona
dotacja

Kwota zwrotu

90 000,00 zł

83 000,00 zł

81 401,94 zł

2 Upowszechnianie kultury

168 000,00 zł

168 000,00 zł

168 000,00 zł

-

zł

3 Ochrona zdrowia

145 000,00 zł

145 000,00 zł

145 000,00 zł

-

zł

1 Oświata i wychowanie

1 600,56 zł
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Lp.

Obszar

Przyznana
dotacja

Przekazana
dotacja

Rozliczona
dotacja

Kwota zwrotu

300 000,00 zł

298 000,00 zł

297 661,32 zł

6 Turystyka

60 000,00 zł

55 000,00 zł

55 000,05 zł

-

zł

7 Przeciwdziałanie bezrobociu

19 000,00 zł

19 000,00 zł

19 000,00 zł

-

zł

8 Pomoc społeczna

82 000,00 zł

82 000,00 zł

75 997,60 zł

6 002,40 zł

850 000,00 zł 842 060,91 zł

7 972,64 zł

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów
4 alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii

369,68 zł

5 Kultura fizyczna

9 Pobudzanie rozwoju III sektora
10 Rozwój przedsiębiorczości
864 000,00 zł

42%
98%
99%
1%
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.
Lp.

Obszar

1 Oświata i wychowanie
2 Upowszechnianie kultury
3 Ochrona zdrowia
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów
4 alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii
5 Kultura fizyczna

Przyznana
dotacja

Przekazana
dotacja

Rozliczona
dotacja

Kwota
zwrotu

5 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

-

zł

17 000,00 zł

17 000,00 zł

17 000,00 zł

-

zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

-

zł

61 000,00 zł

61 000,00 zł

61 000,03 zł

-

zł

35 000,00 zł

35 000,00 zł

35 000,00 zł

-

zł

12 000,00 zł

12 000,00 zł

12 000,00 zł

-

zł

6 Turystyka
7 Przeciwdziałanie bezrobociu
8 Pomoc społeczna
9 Pobudzanie rozwoju III sektora
10 Rozwój przedsiębiorczości

10 000,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

-

zł

145 000,00 zł

145 000,00 zł

145 000,03 zł

-

zł

55%

100%

100%

0%
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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.
2. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, poprzez:
1) Publikowanie ważnych informacji na stronach internetowych Miasta, zarówno w zakresie działań podejmowanych przez samorząd, jak i przez organizacje;
2) Przekazywanie przez organizacje informacji o planowanych lub realizowanych zadaniach sfery publicznej;
3) Konsultowanie projektu programu współpracy oraz projektów aktów prawa miejscowego odnoszących się do zagadnień związanych z obszarem działalności
organizacji.
3. Promowanie przez Miasto działalności organizacji i pomoc w tworzeniu ich dobrego wizerunku.
4. Przyznawanie raz w roku nagrody Prezydenta Miasta Nowego Sącza wyróżniającej się organizacji lub liderowi działalności pro publico bono. W roku
sprawozdawczym przyznane zostały dwie równorzędne nagrody.
Laureatami w roku 2014 został: Pan Marcin Kałużny, prezes Stowarzyszenia SURSUM CORDA, jako lider działalności pro publico bono.
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, a także spotkania informacyjne z organizacjami działającymi na rzecz seniorów lub
zrzeszającymi środowiska senioralne.
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.
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, informacje o sądeckich organizacjach pożytku publicznego zostały również
opublikowane w prasie lokalnej dystrybuowanej nieodpłatnie na terenie miasta i regionu, ponadto na stronie internetowej miasta udostępniono program do
rozliczania podatku dochodowego dedykowany indywidualnie dla poszczególnych organizacji pożytku publicznego mających swą siedzibę na terenie naszego
Miasta.
Pozycja w
Kwota otrzymanych środków
Lp.
Nr KRS
Organizacja
kraju
2014 za 2013
1
94 0000020382 STOWARZYSZENIE "SURSUM CORDA"
729 359,89 zł
2
308 0000039177 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "SĄDECKIE HOSPICJUM"
177 185,33 zł
3
776 0000006079 FUNDACJA POMOCY OSOBOM Z AUTYZMEM "MADA"
50 714,05 zł
STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO I
4
1040 0000016044
35 310,89 zł
UMYSŁOWO "NADZIEJA"
5
1416 0000313330 STOWARZYSZENIE NOWOSĄDECKA WSPÓLNOTA
24 090,90 zł
STOWARZYSZENIE "TĘCZA" PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W
6
1772 0000213810
17 608,20 zł
NOWYM SĄCZU
7
1983 0000211174 FUNDACJA IM. DRA JERZEGO MASIORA W NOWYM SĄCZU
14 610,10 zł
8
2276 0000028184 MAŁOPOLSKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE
12 018,87 zł
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Lp.

Pozycja w
kraju

Nr KRS

9

2320 0000375906

10

2672 0000089251

11

2976 0000264918

12

2985 0000265991

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

3315
3612
3847
4059
4495
4576
4625
4956
5290
5475
5779

24

5854 0000045565

25
26
27
28
29
30
31
32
33

5939
5989
6186
6322
6663
6789
6894
6901
7040

0000032935
0000059484
0000331588
0000248267
0000045896
0000051381
0000124849
0000343564
0000155175
0000034211
0000030181
0000279695
0000163313
0000153178
0000238898
0000041483
0000314065
0000336461
0000196567
0000170160

Kwota otrzymanych środków
2014 za 2013

Organizacja
SĄDECKA FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA PROFILAKTYKI, TERAPII I REHABILITACJI
ZABURZEŃ WIEKU ROZWOJOWEGO "O KAŻDE DZIECKO"
STOWARZYSZENIE KOBIET DO WALKI Z RAKIEM PIERSI EUROPA DONNA W NOWYM
SĄCZU
FUNDACJA "KLENIE"
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY ŚRODOWISKOWYM
DOMU SAMOPOMOCY W NOWYM SĄCZU "JESTEŚMY"
STOWARZYSZENIE CHÓRU "SCHERZO"
NOWOSĄDECKIE TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA W NOWYM SĄCZU
FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU WSPINACZKI "WSPINKA"
STOWARZYSZENIE SEKCJA BRYDŻA SPORTOWEGO "ALF"
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE
SĄDECKO-PODHALAŃSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI
FUNDACJA MEDYCZNA MALMED
POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE ODDZIAŁ "BESKID" W NOWYM SĄCZU
POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ POWIATOWY W NOWYM SĄCZU
KLUB SPORTOWY "DUNAJEC" W NOWYM SĄCZU
SĄDECKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE
STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW "SPOKOJNE JUTRO" Z
SIEDZIBĄ W NOWYM SĄCZU
STOWARZYSZENIE "PIAST" NA RZECZ AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA
STOWARZYSZENIE "PRZYJACIELE SERCA I ŻYCIA"
STOWARZYSZENIE "NASZE ZDROWIE"
FUNDACJA MŁODZIEŻ-EDUKACJA-PRZYSZŁOŚĆ
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RODZINY
STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI ŚRODOWISK AKADEMICKICH "ORION"
FUNDACJA "CHCĘ POMAGAĆ"
FUNDACJA ROZWOJU DIALIZOTERAPII I NEFROLOGII
STOWARZYSZENIE SĄDECKIE FORUM KOBIET
Rok bieżący

1 320,15 zł
1 267,14 zł
1 072,20 zł
950,50 zł
633,80 zł
516,81 zł
436,00 zł
429,70 zł
301,70 zł
1 144 645,97 zł

Rok poprzedni

1 049 222,74 zł

Różnica:

95 423,23 zł

11 702,00 zł
9 302,80 zł
7 717,50 zł
7 678,70 zł
6
5
4
4
3
3
3
2
2
1
1

454,80
522,56
872,50
324,84
377,40
234,10
166,53
575,96
125,65
877,10
492,30

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

1 395,00 zł

Łączna kwota środków jakie pozyskały nowosądeckie organizacje pożytku publicznego wzrosła, w porównaniu do poprzedniego roku sprawozdawczego, o około
95,5 tys. zł.
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9. Wspieranie techniczne, szkoleniowe i informacyjne oraz integracji III sektora.
IV.

Realizacja programu w poszczególnych obszarach współpracy:

Obszar „Oświata i wychowanie”
Zadaniami priorytetowymi w obszarze „Oświata i wychowanie” były:
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.
3) Prowadzenie warsztatów integracyjnych oraz szkoleniowo- wypoczynkowych.
4) „MECENAT PREZYDENTA MIASTA” – program wyróżniania i promowania uczniów szczególnie uzdolnionych.
Obszar „Upowszechnianie Kultury”
Zadaniami priorytetowymi w obszarze „Upowszechnianie kultury” były:
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 „Ochrona Zdrowia”
Zadaniami priorytetowymi w obszarze „Ochrona zdrowia” były:
1) Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz działań mających na celu poprawę funkcjonowania osób chorych i niepełnosprawnych.
2) 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, słuchu, mowy, z
autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną.
3) Świadczenia opieki paliatywnej oraz pomoc medyczna dla bezdomnych i ubogich.
4) Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.
5) Prowadzenie działalności edukacyjnej i organizowanie badań profilaktycznych.
6) Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
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Obszar „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii”
Zadaniami priorytetowymi w obszarze „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii” były:
1) Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami.
2) Realizacja programów edukacyjno – terapeutycznych.
3) Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz ofiarom przestępstw będących następstwem nadużywania alkoholu.
4) Prowadzenie zajęć warsztatowych oraz rekreacyjno–sportowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami.
5) Organizacja zajęć terapeutycznych i profilaktycznych w świetlicach socjoterapeutycznych i środowiskowych.
6) Podejmowanie działań pomocowych, akcji, konkursów i imprez okolicznościowych mających na celu ograniczenie zjawisk patologicznych.
7) Pobudzanie aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie poprzez wspieranie zatrudnienia socjalnego.
8) Prowadzenie programów profilaktycznych w oparciu o wolontariat.
Obszar „Kultura Fizyczna”
W obszarze „Kultura fizyczna” priorytetowym było jedno zadanie publiczne:
1) Organizacja imprez z zakresu kultury fizycznej na terenie miasta Nowego Sącza.
Obszar „Turystyka”
Zadaniami priorytetowymi w obszarze „Turystyka” były:
1) Organizacja wycieczek krajoznawczych dla mieszkańców miasta Nowego Sącza.
Obszar „Przeciwdziałanie bezrobociu”
Zadaniami priorytetowymi w obszarze „Przeciwdziałanie bezrobociu” były:
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 „Pobudzanie rozwoju III sektora”
Zadaniami priorytetowymi w obszarze „Pobudzanie rozwoju III sektora” były:
1) Organizacja akcji informacyjnej „ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM – oddaj swój wolny czas innym”.
2) Organizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych na temat:
a. Pozyskiwania na realizację projektów środków ze źródeł zewnętrznych (innych niż dotacje z budżetu Miasta),
b. Konstruowania wniosku ofertowego, dokumentowania realizacji zadania oraz prawidłowego rozliczenia dotacji i sprawozdawczości z realizacji
zadania.
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Obszar „Pomoc społeczna”
Zadaniami priorytetowymi w obszarze „Pomoc społeczna” były:
1) „DOM OBRONY ŻYCIA” – pomoc dla kobiet w ciąży w trudnej sytuacji życiowej oraz niepełnoletnim matkom.
2) Wspieranie działań na rzecz rodzicielstwa zastępczego.
3) Wspieranie poradnictwa rodzinnego.
4) Aktywizacja osób bezdomnych.
5) Aktywizacja osób w wieku emerytalnym w formie ośrodka wsparcia.
6) Współpraca z Bankiem Żywności.
Obszar „Rozwój przedsiębiorczości”
Zadaniami priorytetowymi w obszarze „Rozwój przedsiębiorczości” były:
1) Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
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.
W roku sprawozdawczym tym trybem przekazano 6 podmiotom sektora pozarządowego łączną kwotę środków budżetowych: 8 934 680,01 zł.
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 realizacji zadań publicznych w poszczególnych
trybach ich zlecania, wraz z rozróżnieniem na kwoty dotacji przyznanych, przekazanych, rozliczonych oraz kwotę
środków zwróconych do budżetu miasta:

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

Lp.

Obszar współpracy

Przyznana DOTACJA Przekazana DOTACJA Rozliczona DOTACJA

1 Otwarte konkursy ofert

864 000,00 zł

850 000,00 zł

842 060,91 zł

2 Tryb małych grantów

145 000,00 zł

145 000,00 zł

145 000,03 zł

1 009 000,00 zł

995 000,00 zł

987 060,94 zł

Kwota
ZWROTU
7 972,64 zł
-

zł

7 972,64 zł

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 realizacje zleconych im zadań publicznych wyniosła 1 091 864,63 zł.
3) Wskaźnik liczby organizacji, które zwróciły się o wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych.
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W roku sprawozdawczym z o wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych zwróciło się 118 oferentów.
4) Wskaźnik liczby złożonych ofert realizacji zadania publicznego.
W roku sprawozdawczym do tut. Urzędu wpłynęło ogółem 248 ofert realizacji zadania publicznego.
5) Wskaźnik
liczby
skonsultowanych
z
organizacjami
projektów
aktów
prawa
miejscowego.
W roku sprawozdawczym konsultacjom społecznym poddany został projekt uchwały w sprawie rocznego
programu współpracy.
6) Wskaźnik liczby organizacji biorących udział w konsultacjach.
W roku sprawozdawczym w konsultacjach społecznych
przedstawiciele 30 organizacji pozarządowych.

rocznego

programu

współpracy

wzięli

Źródło: Biuro Prezydenta Miasta w Urzędzie Miasta Nowego Sącza
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INFRASTRUKTURA BEZPIECZEŃSTWA

Podmiot:

CEL OPERACYJNY III-3

Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców
i porządku publicznego w Mieście.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

W 2014 roku zakres oraz sposób realizacji zadań zarządzania kryzysowego, a także związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego, wynikał głównie z
rodzaju oraz skali zagrożeń, które wystąpiły lub z dużym prawdopodobieństwem mogły wystąpić na terenie miasta Nowego Sącza oraz oparty był o postanowienia wynikające z
Wytycznych prezydenta – szefa obrony Cywilnej Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2014 roku do realizacji zadań obrony cywilnej (ochrony ludności), zarządzania –
reagowania kryzysowego i spraw obronnych w 2014 roku.
Do zagrożeń, które generowały zwiększone zaangażowanie struktur zarządzania kryzysowego i mogły skutkować poważnymi uszkodzeniami w infrastrukturze krytycznej
miasta oraz miały istotny wpływ na życie i zdrowie mieszkańców Nowego Sącza, należy niewątpliwie zaliczyć uszkodzenie wału na rzece Dunajec na wysokości ujęcia wody w
Świniarsku w miesiącu maju, będące skutkiem obfitych opadów deszczu. Mając na względzie ochronę ludności, która mogłaby najbardziej ucierpieć w wyniku uszkodzenia wału
na rzece Dunajec podjęto decyzję o przeprowadzeniu akcji informowania ludności zamieszkałej w najbardziej zagrożonym rejonie miasta o możliwej ewakuacji, jak również o
zasadach postępowania w razie zaistnienia zagrożenia powodziowego. Podjęto jednocześnie działania zabezpieczające powstałą wyrwę w wale przeciwpowodziowym poprzez
zabicie szczelną ścianką Larsena oraz wykonano przetamowanie w celu naprowadzenia wody do pierwotnego koryta rzeki.
W związku z zaistniałą sytuacją zabezpieczono ewentualne miejsce ewakuacji zagrożonej ludności oraz zakupiono 120 ton piasku do napełnienia worków przeznaczonych
dla przeprowadzenia ewentualnej akcji przeciwpowodziowej. Zaangażowano dodatkowe siły w postaci grupy osadzonych z Zakładu Karnego w Nowym Sączu oraz zaangażowano
Ośrodek Wsparcia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej i ratowników Sądeckiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego w celu całodobowego monitorowania uszkodzonego
odcinka wału.
Ponadto w miesiącu październiku 2014 przeprowadzono na terenie miasta Nowego Sącza aplikacyjne i praktyczne epizody ćwiczeń systemu obronnego, zarządzania
kryzysowego oraz obrony cywilnej we współdziałaniu z wyznaczoną zakładową formacją obrony cywilnej, służbami, inspekcjami i strażami, połączone z elementami współudziału
w wieloszczeblowym ćwiczeniu wojewódzkim pk. „WRZOS -2014”. Organizatorem ćwiczeń był Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Nowego
Sącza, a w wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Wydziału Spraw Obronnych w Departamencie Ratownictwa i Ochrony Ludności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Centrum
Operacji Lądowych - Dowództwa Komponentu Lądowego w Krakowie, Wydziału Mobilizacyjnego i Uzupełnień Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, Małopolski

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

266

Dokument Systemu Zarządzania Jakością

Nr:

I-G3-1

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

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz komendanci PSP, Policji, Straży Granicznej, a także kierownictwo służb, inspekcji i straży właściwych dla
terenu miasta Nowego Sącza. Ćwiczenia pk. „WRZOS -2014” podsumował również wicewojewoda małopolski, który wysoko ocenił poziom ich organizacji i przeprowadzenia, a
także profesjonalne zaangażowanie w ich przebieg wszystkich służb i formacji.
Również w październiku 2014 roku zorganizowano oraz przeprowadzono trening z zakresu zarządzania kryzysowego pk. „WODA 2014” koordynowany przez Dyrektora
Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności i jednocześnie Zastępcę Przewodniczącego Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematyka treningu obejmowała
realizację zadań zarządzania kryzysowego w sytuacji wystąpienia zagrożenia powodziowego i samej powodzi. Trening przeprowadzony został w formie gier decyzyjnych
połączonych z praktycznym sprawdzeniem wybranych elementów infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej, komunalnej oraz energetycznej.
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w pierwszej połowie minionego roku odnotowało dużą liczbę interwencji dotyczących braku wody w studniach na skutek
występowania na terenie miasta Nowego Sącza zjawiska suszy hydrologicznej.
W 2014 roku wprowadzono w życie na terenie miasta Nowego Sącza system informacyjny powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach - Miejski System Powiadamiania
SMS.
Na podkreślenie zasługują także niżej wymienione wydarzenia, które generowały zwiększone zaangażowanie sił i środków oraz struktur zarządzania kryzysowego w
procesie ich realizacji:
Włączono do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego nowo powstałą na terenie miasta jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej - Grupę Ratownictwa Specjalnego.
Przeprowadzono 3 planowane posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego: w dniu 29 stycznia 2014 roku dotyczące zimowego wypoczynku dzieci i
młodzieży, w dniu 26 czerwca 2014 roku dotyczące letniego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w dniu 30 października 2014 roku dotyczące podsumowania przebiegu ćwiczeń
pk. „WRZOS-2014” oraz dokonania oceny przygotowania miasta Nowego Sącza do funkcjonowania w warunkach zimowych w sezonie 2014/2015,
Przeprowadzono także 2 nadzwyczajne posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego: w dniu 15 maja 2014 roku dotyczące stanu przygotowania służb i
jednostek organizacyjnych z terenu miasta Nowego Sącza do reagowania w sytuacji zaistnienia zagrożenia powodziowego, w związku z niekorzystnymi prognozami
meteorologicznymi oraz w dniu 27 maja 2014 roku w związku z uszkodzeniem wału przeciwpowodziowego na rzece Dunajec i w dalszym ciągu występowaniem niekorzystnych
warunków atmosferycznych.
W trakcie 2014 roku realizowano proces ciągłego i efektywnego monitorowania szeroko rozumianego bezpieczeństwa na terenie Miasta Nowego Sącza oraz ochrony
infrastruktury technicznej poprzez kontynuowanie procesu szkolenia i wyposażenia sprzętowo – materiałowego dla formacji OC oraz struktury systemu zarządzania kryzysowego.
Zorganizowano i przeprowadzono wiele ćwiczeń w szkołach, zakładach pracy i instytucjach związanych bezpośrednio z procesem ewakuacji.
Przeprowadzono kontrole oraz pełniono nadzór nad realizacją zadań obrony cywilnej wykonywanych przez zakłady pracy z terenu miasta Nowego Sącza.
Prowadzono ciągły proces aktualizowania dokumentów związanych z planowaniem operacyjnym, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz baz danych prowadzonych
przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Nowego Sącza dla potrzeb systemu zarządzania kryzysowego, a także sfinalizowano proces
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archiwizowania wszystkich dokumentów wytworzonych w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności do roku 2006 włącznie.
Ponadto w 2014 roku doskonalono system kierowania, łączności, alarmowania i ostrzegania oraz powiadamiania funkcjonujący dla potrzeb obrony cywilnej i zarządzania
kryzysowego miasta Nowego Sącza
Wykorzystano w 97,5 % środki finansowe otrzymane z budżetu miasta Nowego Sącza na realizację zadań własnych, a także wykorzystano w 100 % dotacje celowe
otrzymane z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na realizację zadań obronnych i obrony cywilnej oraz opracowano projekt Budżetu Miasta Nowego Sącza na 2015
rok w zakresie właściwości Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Źródło: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Podmiot:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu (PSP)

W 2014 roku na obszarze działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu – obejmującej zasięgiem działania miasto Nowy Sącz i Powiat Nowosądecki
miało miejsce ogółem 3615 zdarzeń, w których interweniowały zastępy ratownicze. W liczbie tej – 1119 zdarzeń (czyli 31 %) miało miejsce na terenie miasta Nowego Sącza,
a 2496 (tj. 69 %) powstało na terenie Powiatu Nowosądeckiego.
Na obszarze miasta Nowego Sącza w porównaniu do roku 2013 odnotowano niewielki wzrost o 137 interwencji ratowniczych. Na liczbę ogólną 1119 działań ratowniczych złożyły
się interwencje powstałe podczas:
-

225 pożarów
783 miejscowych zagrożeń,
111 alarmów fałszywych

tj. o
7 ( 3,2 %) więcej niż w 2013 roku,
tj. o 133 (20,5 %) więcej niż w 2013 roku,
tj. o
3 ( 2,5 %) mniej niż w 2013 roku.

W 2014 roku podobnie jak w latach poprzednich na obszarze miasta nie zanotowano pożarów o rozmiarach pożaru bardzo dużego lub dużego. Na ogólną liczbę 783 miejscowych
zagrożeń (MZ) zdecydowana większość zdarzeń miała znamiona zagrożeń małych. Do najczęstszych przyczyn powodujących interwencje ratownicze należały: niezachowanie
zasad bezpieczeństwa w ruchu środkami transportu, gwałtowne opady atmosferyczne, nietypowe zachowanie zwierząt, podpalenia umyślne. Straty powstałe w zaistniałych w
ubiegłym roku wszystkich zdarzeniach na terenie miasta Nowego Sącza oszacowano na kwotę ok. 6,11 mln zł. Uratowane w wyniku działań ratowniczych mienie szacuje się na
kwotę ok. 11,54 mln zł. W zaistniałych pożarach nie odnotowano ofiar śmiertelnych.
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Wykres 1: Ilość zdarzeń w 2014 roku, w rozbiciu na obszar miasta Nowego Sącza i teren Powiatu Nowosądeckiego.

Wykres 2: Ilość działań ratowniczych podjętych w latach 2008 – 2014 na obszarze Miasta Nowego Sącza.
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Tabela 1 : Pożary na obszarze m. Nowego Sącza - według podziału na grupy obiektów, w których w powstawały :
Rodzaj obiektu

2013

Obiekty użyteczności publicznej

2014

9

6

44

54

Obiekty produkcyjno-magazynowe

6

7

Lasy

2

1

Środki transportu

18

23

Uprawy, rolnictwo *

34

25

Inne obiekty **

105

108

Razem

218

225

Obiekty mieszkalne

Tabela 2 : Miejscowe zagrożenia na obszarze m. Nowego Sącza - według podziału na grupy obiektów, w których powstały :
Rodzaj obiektu

2013

2014

98

96

168

207

Obiekty produkcyjno-magazynowe

5

4

Lasy

2

4

179

147

34

3

Inne obiekty **

105

322

Razem

650

783

Obiekty użyteczności publicznej
Obiekty mieszkalne

Środki transportu
Uprawy, rolnictwo *

Dążąc do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz doskonalenia zasad rozpoznawania zagrożeń i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych w roku
2014 strażacy Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu przeprowadzili 237 czynności kontrolno-rozpoznawcze poddając lustracji ogółem 294 obiekty budowlane istotne z punktu
widzenia pożarowego. W wyniku tych działań stwierdzono ogółem 84 nieprawidłowości, w tym 21 stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.
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Wykres 3 : Liczba kontroli i ich efekty ( stwierdzone nieprawidłowości oraz podjęte działania nakazowo-egzekucyjne)
240
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Nowy Sącz
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Kontroli ogółem

skontrolowane
obiekty

liczba
nieprawidłowości

52
185

55
239

17
67

Nowy Sącz

działania
nakazowoegzekucyjne
23
49

powiat nowosądecki

Tabela 3 : Przeprowadzone w 2014 roku czynności kontrolno-rozpoznawcze - według poszczególnych grup obiektów :

l.p
1
2
3
4

Liczba kontroli
obiekty użyteczności publicznej *
obiekty zamieszkania zbiorowego **
mieszkalne wielorodzinne
produkcyjne i magazynowe
Razem
Liczba skontrolowanych obiektów

Ogółem
liczba
kontroli

113
91
9
24
237
294

miasto. Nowy Sącz

Powiat Nowosąd.

liczba
kontroli

Liczba
skontrol.
obiektów

liczba
kontroli

Liczba
skontrol.
obiektów

38
6
7
1
52

39
7
7
2
55

75
85
2
23
185

78
135
2
24
239

W łącznej liczbie 55 obiektów poddanych czynnościom kontrolno-rozpoznawczym na obszarze miasta Nowego Sącza stwierdzono 17 nieprawidłowości w zakresie związanym z
nie przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, w tym 3 zagrażające życiu ludzi.
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W celu wyeliminowania nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych podejmowano w roku 2014 różnorodne działania o charakterze
nakazowo-egzekucyjnym oraz administracyjnym.
Tabela 4 : Zestawienie podjętych działań nakazowo-egzekucyjnych w 2014 roku :
Postępowanie pokontrolne

Ogółem
Ogółem

N. Sącz

Powiat

20

9

11

Decyzje administracyjne – zakazujące eksploatacji

0

0

0

Wszczęte postępowanie egzekucyjne

1

0

1

Nałożone mandaty karne

5

1

4

46

13

33

Decyzje administracyjne nakazowe

Wystąpienia do innych organów

W ramach prawa do zajmowania przez Komendanta Miejskiego PSP stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym (w trybie
art. 56 ust. 1, pkt 4 Ustawy - Prawo Budowalne) , w roku 2014 przeprowadzono na terenie miasta Nowego Sącza 10 odbiorów obiektów budowlanych. W żadnym przypadku
nie wnoszono sprzeciwu co do zamiaru przystąpienia inwestora do użytkowania obiektu.
W ramach innych działań o charakterze profilaktycznych :
- wydano 22 opinie dot. zabezpieczenia imprez masowych ,
- opracowano 114 opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- wyznaczono 22 zastępcze źródła wody dla celów przeciwpożarowych,
- uczestniczono w oględzinach stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych.
W celu zapewnienia właściwego poziomu przygotowania do działań ratowniczych, Komenda Miejska PSP w Nowym Sączu w roku 2014 podejmowała liczne przedsięwzięcia w
celu dalszego doskonalenia organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) i jego gotowości do zwalczania zagrożeń. Działania te prowadzono w aspektach :
poprawy potencjału ratowniczego podmiotów tworzących KSRG (JRG PSP i OSP) w tym : dalszego doposażenia jednostek ratowniczo-gaśniczych w samochody i sprzęt
ratowniczy, organizowania ćwiczeń oraz podnoszenia poziomu wyszkolenia specjalistycznego.
Najważniejsze zadania zrealizowane w tym zakresie przedstawiają się następująco:

1/ Pozyskano nowy specjalistyczny sprzęt ratowniczy na wyposażenie jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP wartości ok. 500 000 zł, w tym między innymi : lekki

samochód do transportu ratowników, sprężarka do stacji sprzętu ochrony dróg oddechowych, kamera termowizyjna,.
2/ Włączono do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Ochotniczą Straż Pożarną w Nowym Sączu – Grupa Ratownictwa Specjalnego.
3/ Udzielono pomocy w doposażeniu jednostek OSP włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w samochody i sprzęt ratowniczy w tym między innymi w : średni
samochód ratowniczo-gaśniczy, zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych, zestawy do ratownictwa medycznego, wentylatory oddymiające, itp.
4/ W ramach nadzoru nad przygotowaniem podmiotów KSRG do realizacji zadań ratowniczych w 2014 roku przeprowadzone zostały łącznie 91 kontrole oraz inspekcje gotowości
operacyjnej w jednostkach organizacyjnych PSP i OSP na obszarze działania KM PSP Nowy Sącz. Kontrole te przeprowadzone zostały w następujących podmiotach :
stanowisko kierowania Komendanta Miejskiego PSP(5), jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP (12), specjalistyczne grupy ratownicze (5), ochotnicze straże pożarne włączone do
KSRG (31), ochotnicze straże pożarne nie włączone do KSRG (38).
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5/ Realizując proces szkolenia specjalistycznego w roku 2014 w ramach kursów i szkoleń zorganizowanych przez szkoły pożarnicze, ośrodki szkolenia pożarniczego, a także inne
instytucje przeszkolono ogółem 81 strażaków Komendy Miejskiej PSP. Ponadto 47 strażaków zaliczyło pozytywnie egzamin potwierdzający tytuł Ratownika, zorganizowane
przez Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Pożarniczego.
6/ W ramach realizacji procesu szkolenia strażaków ochotniczych straży pożarnych w roku 2014 przeprowadzono ogółem 22 kursów kwalifikacyjnych dla strażaków OSP w
ramach których przeszkolono łącznie 655 strażaków, w tym : szkolenie strażaka ratownika OSP jednoetapowe (244), szkolenie dowódcy OSP (46), kurs ratownictwa
technicznego (264), konserwatorów (101).
7/ W miesiącach czerwcu i lipcu 2014 r. zorganizowano ćwiczenia w mobilnym trenażerze rozgorzeniowo-dymowym dla 629 strażaków ochotniczych straży pożarnych (w tym :
251 z jednostek KSRG oraz 378 z pozostałych jednostek OSP),
8/ Sfinalizowano prace nad utworzeniem zaplecza obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych dla sprzętu użytkowanego w jednostkach PSP i OSP na całym obszarze działania
KM PSP. Zadanie realizowane w latach 2012 – 2014 kosztowało ok. 150 tys. zł.
Stan bezpieczeństwa m. Nowego Sącza w zakresie ochrony przeciwpożarowej w roku 2014 należy ocenić jako dobry.
1. Podkreślić należy następujące, pozytywne fakty odnotowane w 2014 roku :
a/ kolejny , już drugi rok w wyniku pożarów nie odnotowano ofiar śmiertelnych,
b/ nie miały miejsca pożary duże, jak również bardzo duże,
c/ nie zaistniały poważne awarie w rozumieniu ustawy – Prawo Ochrony Środowiska.
2. Wyniki analizy czasów dojazdu podmiotów KSRG do zdarzeń ratowniczych powstałych na obszarze miasta Nowego
Inne działania, kluczowe wskaźniki, opis, komentarz
Sącza, spełniają kryterium satysfakcji tym zakresie, określone przez Komendanta Głównego PSP.
dający pełniejszy obraz aktywności PSP w zakresie
3. W obiektach, w których Państwowa Straż Pożarna sprawuje nadzór profilaktyczny
(obiekty użyteczności
realizacji celu strategicznego:
publicznej, zamieszkania zbiorowego) przeprowadzane czynności kontrolno-rozpoznawcze przekładają się na
niedużą liczbę powstających tam pożarów.
4. W celu ograniczenia liczby pożarów w obiektach mieszkalnych, a poprzez to ryzyka ofiar śmiertelnych i rannych w
wyniku tych pożarów, należy zintensyfikować działania z zakresu tzw. prewencji społecznej między innymi poprzez
budowanie świadomości o zagrożeniach i kształtowanie bezpiecznych zachowań. W tym celu dążyć należy do
wdrożenia w 2015 roku programów „Zgaś ryzyko” oraz „Bezpieczny dom”.
Źródło: Komenda Miejska PSP w Nowym Sączu
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Podmiot:

Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu (KMP)
CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ

W roku 2014 zgłoszono ogółem 2037 przestępstw kryminalnych, co w porównaniu do 2013 roku daje spadek o 365 zdarzeń, tj. o 15,19%. Największą liczbę przestępstw w
2014 roku zgłoszono w dzielnicach: Stare Miasto - 225, Centrum -144, Gołąbkowice - 129.
Tabela 1. Przestępstwa zgłoszone - według dzielnic
Przestępstwa zgłoszone ogółem w 2014 i 2013 roku

L.p.

Dzielnica

2014r.

2013r

RÓŻNICA

%

1.
2.

HELENA
ZABEŁCZE

60
14

84
16

-24
-2

-28,60%
-12,50%

3.

PRZETAKÓWKA

75

122

-47

-38,50%

4.

RYNEK (Część dzielnicy Stare Miasto)

96

123

-27

-22,00%

5.

JAGIELLOŃSKA (Część dzielnicy Stare
Miasto)

129

148

-19

-12,80%

6.

KOCHANOWSKIE

150

7.

BARSKIE

124
88

96

-26
-8

-17,30%
-8,30%

8.

WESTERPLATTE

31

72

-41

-56,90%

129
13

121
26

8
-13

6,60%
-50,00%

13
10

8

12. PIĄTKOWA

16

5
-6

62,50%
-37,50%

13. WÓLKI

60

81

-21

-25,90%

144

164
34

-20

-12,20%

-14

-41,20%

9. GOŁĄBKOWICE
10. FALKOWA
11. CHRUŚLICE

14. CENTRUM
15. KILIŃSKIEGO

20
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16. MILLENIUM
17. WOJSKA POLSKIEGO

103
90

101
108

2
-18

2,00%
-16,70%

18. PRZYDWORCOWE

83

103

-20

-19,40%

19. SZUJSKIE
20. KADUK*

75

-41

-35,30%

389

116
376

13

3,50%

21. DĄBRÓWKA

29

50

-21

-42,00%

22. BIEGONICE
23. GORZKÓW

29

4

16,00%

76

25
84

-8

-9,50%

99

121

-22

-18,20%

15
43
2037

15
42

0
1
-365

0,00%
2,40%
-15,19%

24. NAWOJOWSKA
25. PORĘBA
26. ZAWADA
RAZEM

2402

*Do dzielnicy Kaduk /adres KMP/ doliczane są przestępstwa co do których nie udało ustalić się miejsca ich popełnienia.
Zagrożenie przestępczością było na bieżąco monitorowane, a do skali zagrożeń dostosowywano dyslokację służby patrolowej i obchodowej. W 2014 r. Policjanci KMP na terenie
Nowego Sącza na gorącym uczynku przestępstwa (bez nietrzeźwych kierujących) zatrzymali 748 sprawców (w 2013 r. – 774).

bójek i pobić

włamań

kradzieży

nietrzeźwi kierujący

50

42

52

120

372

509,5

1145,5

2014

71

67

45,5

60

297

504,75

1045,25

innych

RAZEM

rozboi, wymusz. rozbój.

2013

p-stw

rok

Zatrzymanie sprawców na gorącym uczynku przestępstwa lub w bezpośrednim pościgu
(w wybranych kategoriach oraz ogółem, bez nietrzeźwych kierujących)
w latach 2013 - 2014 w ramach służb prewencyjnych

Źródło: SESPol, formularz III/9
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Ponadto

w

2014

r.

na

terenie

miasta

Nowego

Sącza

zatrzymano

277

osób

poszukiwanych

ukrywających

się

przed

organami

ścigania

i sprawiedliwości (w 2013 r. - 264).
W 2014 roku na terenie Nowego Sącza policjanci ujawnili łącznie 29703 wykroczeń (2013r. - 26164). Policjanci Wydziału Prewencji KMP w Nowym Sączu ujawnili łącznie
14702 wykroczeń (2013r. – 12549 wykroczeń), w tym 5901 wykroczeń drogowych. Liczba wykroczeń zakończonych w 2014 roku wyniosła:
- czynnościami wyjaśniającymi - 2705 (w 2013r. - 1476),
- mandatem karnym - 5454 (w 2013r. – 4833 ),
- pouczeniem - 6810 (w 2013r. – 6376 ).
DZIAŁANIA PREWENCYJNE
Na miejscu interwencji domowych policjanci wypełnili 160 (2013r. - 217) „Niebieskich Kart”. Interweniujący funkcjonariusze zapewnili przede wszystkim bezpieczeństwo
osobom dotkniętym przemocą domową, których było łącznie 205 (2013r. – 348).
Tabela 2. Interwencje dotyczące przemocy domowej
MIASTO NOWY SĄCZ
DANE

LICZBA WYPEŁNIONYCH NIEBIESKICH KART
KOBIETY

2014

2013

160

217

153

217

LICZBA OSÓB
DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ MAŁOLETNI
DOMOWĄ

30

101

MĘŻCZYŹNI

22

30

MĘŻCZYŹNI

170

191

LICZBA SPRAWCÓW
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PRZEMOCY

KOBIETY

25

30

NIELETNI

1

4

52

71

LICZBA SPRAWCÓW POD WPŁYWEM ALKOHOLU
Na terenie Nowego Sącza stwierdzono 85 czynów karalnych (przestępstw) popełnione przez

40 nieletnich (2013r. - 100 przestępstw popełnionych przez 54 nieletnich).

W strukturze przestępstw dokonywanych przez nieletnich sprawców w 2014 roku na terenie Miasta Nowego Sącza dominują: kradzieże
z włamaniem (44) oraz rozboje i wymuszenia rozbójnicze (11) .
Na

przestrzeni

2014

roku

nowosądecka

Policja

podejmowała

działania

mające

na

celu

neutralizację

negatywnych

postaw

i

zachowań

nieletnich

związanych

z naruszaniem norm prawnych, między innymi poprzez niezwłoczne kierowanie materiałów do Sądu (w 2014 roku – 241 wystąpień) oraz działań o charakterze profilaktycznym
wśród dzieci i młodzieży.
W ramach szeroko rozumianej profilaktyki policjanci na terenie miasta Nowego Sącza przeprowadzili w 2014 roku spotkania, pogadanki, prelekcje:
Tabela 3. Spotkania profilaktyczne
RODZAJ SPOTKANIA

2013

2012

DZIECI/MŁODZIEŻ

266

387

PEDAGODZY/DYREKTORZY/NAUCZYCIELE

357

302

RAZEM

623

689

W 2014 roku policjanci realizowali zadania z zakresu "prewencji kryminalnej" opierając się na założeniach zawartych w programach prewencyjnych. Za ich realizację
odpowiedzialni byli głównie dzielnicowi, którzy podejmowali różnorodne przedsięwzięcia, między innymi odbyli łącznie 464 spotkań z przedstawicielami społeczeństwa, w tym 133
z przedstawicielami samorządu lokalnego.
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Funkcjonariusze w trakcie w/w spotkań:
·

zapoznawali zebranych z problematyką dot. bezpieczeństwa danej społeczności,

·

przedstawiali realne zagrożenie na terenie osiedla, czy dzielnicy - celem zmniejszenia strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa,

·

zachęcali zarządy osiedlowe, rady sołeckie jak i samych mieszkańców do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie poszczególnych osiedli,

·

zbierali informacje na temat zagrożeń i oczekiwań społecznych w kwestii bezpieczeństwa.

W 2014 roku ze środków Urzędu Miasta Nowego Sącza KMP w Nowym Sączu nie uzyskała wsparcie finansowego na realizację służb ponadnormatywnych
(płatnych).
BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
Tabela 7. Wypadki i kolizje drogowe na terenie miasta Nowy Sącz
LICZBAWYPADKÓW

2010 2011

152

LICZBA ZABITYCH

LICZBA RANNYCH

LICZBA KOLIZJI

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

157

160

155

3

3

1

6

6

187

221

197

191

193

1543

1313

1192

1033

1063

161

W 2014 roku najniebezpieczniejszymi ulicami na terenie miasta Nowego Sącza były:
·

Piłsudskiego,

·

Węgierska,

·

Lwowska,

·

Nawojowska,
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Tabela 8. Zagrożenie na ulicach miasta Nowego Sącza
MIASTO NOWY SĄCZ – CIĄGI
ULIC

LICZBA WYPADKÓW

LICZBA KOLIZJI

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

LWOWSKA

16

15

16

16

12

86

84

58

52

86

WĘGIERSKA

7

6

9

11

14

87

68

68

65

58

ALEJE WOLNOŚCI - BATOREGO

11

6

8

8

10

73

60

38

54

19

BARSKA

5

2

4

5

4

20

13

14

9

23

GRODZKA

-

3

2

1

1

14

11

8

2

7

REJTANA

1

2

-

2

-

14

8

11

7

7

ZIELONA

2

1

-

1

1

18

15

16

10

10

ZYGMUNTOWSKA

1

1

3

1

3

10

9

9

9

6

KOLEJOWA

1

4

-

1

3

17

13

11

7

11

NAWOJOWSKA

8

5

8

8

8

61

53

54

56

47

KRAKOWSKA

4

2

2

5

2

33

31

26

20

31

KILIŃSKIEGO

5

4

4

11

8

53

45

36

42

38

KRÓLOWEJ JADWIGI

5

3

5

6

4

22

29

28

28

34

PADEREWSKIEGO

1

3

3

-

4

20

7

7

8

15

TARNOWSKA

8

12

6

8

5

71

51

54

59

37

JAGIELOŃSKA

2

-

1

3

2

25

18

15

11

13

PRAŻMOWSKIEGO

5

3

10

4

7

64

66

50

39

37

PIŁSUDSKIEGO

16

17

14

18

15

127

136

75

75

77
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Tabela 9. Najbardziej zagrożone skrzyżowania
LICZBA WYPADKÓW

MIASTO NOWY SĄCZ – SKRZYŻOWANIA

LICZBA KOLIZJI

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

ALEJE - GRODZKA

1

-

-

1

-

8

5

2

1

3

BATOREGO – LIMANOWSKIEGO - ZYGMUNTOWSKA

-

3

2

-

2

4

9

10

10

6

KR.JADWIGI – NAWOJOWSKA - LIMANOWSKIEGO

1

2

-

1

-

6

6

8

12

8

KR.JADWIGI – PIŁSUDSKIEGO – PRAŻMOWSKIEGOKILIŃSKIEGO

5

10

11

13

7

64

93

54

46

43

PIŁSUDSKIEGO – I BRYGADY

1

6

2

3

2

22

29

10

7

4

LWOWSKA – PRAŻMOWSKIEGO - NOWOCHRUŚLICKA

2

3

2

-

3

16

23

14

9

9

LWOWSKA – BARSKA - KRAŃCOWA

3

-

3

-

-

12

13

12

2

4

LWOWSKA - MATEJKI

3

2

-

-

-

7

1

4

3

1

BARSKA – SUCHARSKIEGO - HALLERA

-

-

-

1

-

1

-

1

-

2

MŁYŃSKA – KILIŃSKIEGO – NARWIKU - KRAŃCOWA

4

5

1

4

5

26

36

28

28

33

DŁUGOSZA – GRODZKA – NAWOJOWSKA - REJTANA

1

-

1

1

-

8

6

8

2

2

NAWOJOWSKA – KOLEJOWA - ŁUKASIŃSKIEGO

-

-

-

-

-

3

3

-

3

1

WĘGIERSKA – ZYGMUNTOWSKA - KUNEGUNDY

-

1

-

-

1

5

2

2

4

3

PIRAMOWICZA - WĘGIERSKA

2

1

1

-

1

6

4

7

4

6

KOCHANOWSKIEGO - PADEREWSKIEGO

1

-

-

-

1

8

3

1

4

3

TARNOWSKA - PADEREWSKIEGO

1

-

1

-

-

9

5

10

2

1

TARNOWSKA - WITOSA

2

3

3

1

1

6

10

9

8

1

TARNOWSKA – NARWIKU – LEGIONÓW – P.SKARGI

6

3

2

1

3

34

26

20

19

17

KRAKOWSKA – MARCINKOWICKA - PAPIESKA

-

1

1

1

-

3

3

1

3

2
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WSPÓŁPRACA POLICJI Z INNYMI SŁUŻBAMI
Funkcjonariusze Komendy Miejskiej w Nowym Sączu w 2014 i 2013 roku, prowadzili wspólne patrole i działania z funkcjonariuszami.
Tabela 10. Patrole z funkcjonariuszami innych służb.
2014

2013

Różnica

Jednostka
SM

KOSG

SOK

INNE

SM

KOSG

SOK

INNE

SM

KOSG

SOK

INNE

WRD

0

0

0

39

17

6

2

33

-19

-44

2

-17

Wydział Prewencji

232

23

3

0

174

85

13

0

-16

-71

-59

0

Tabela 11. Efekty wspólnych służb ze Strażą Miejską

Kategoria

Wydz.
Prew./WRD

1.

Zatrzymano na „GU” p-wa

2.

Załatwiono interwencji

491

3.

Legitymowano osób

818

4.

Pouczono osób

286

5.

Ukarano MK (ogółem)

152

6.

Zatrzymano do wytrzeźwienia

7.

Kontrolowano pojazdów

3

23
245

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

281

Dokument Systemu Zarządzania Jakością

Nr:

I-G3-1

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

ZBIOROWE ZAKŁÓCENIA ŁADU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
W 2014 roku nie odnotowano zbiorowych zakłóceń ładu i porządku publicznego na terenie działania KMP w Nowym Sączu i jednostek terenowych w związku z
odbywającymi się imprezami masowymi.
W 2014 roku 3692 funkcjonariuszy KMP w Nowym Sączu i jednostek terenowych zabezpieczało 163 imprezy, w tym 108 imprez sportowych, 2 delegację rządowe, 10
zgromadzeń publicznych i 43 inne imprezy (w większości na terenie miasta Nowego Sącza).
Największe zagrożenie niosły ze sobą zabezpieczenia meczów pierwszoligowych piłki nożnej drużyny MKS „Sandecja” Nowy Sącz.
W przypadku realizacji zabezpieczeń imprez kulturalno–rozrywkowych zagrożenia wiązały się głównie z dokonywaniem przestępstw i wykroczeń.

Źródło: Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu

Podmiot:

Komenda Straży Miejskiej w Nowym Sączu

Podmiot:

Straż Miejska w Nowym Sączu

Wybrane akcje, działania Straży Miejskiej realizowane w 2012 roku.
Straż Miejska prowadziła szeroką edukację ekologiczną, a także zagadnienia dot. bezpieczeństwa i porządku publicznego.
„Kochasz dzieci nie pal śmieci” (3 rok akcji)
§

Prelekcje obejmowały wszystkie publiczne szkoły podstawowe z terenu miasta Nowego Sącza. W ramach akcji Straż Miejska odwiedziła 31 klas czwartych.

§

W ramach tej samej akcji Straż Miejska przeprowadziła 133 kontrole przestrzegania zakazu spalania śmieci; rozdawano także ulotki i plakaty promujące wiedzę na
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temat szkodliwości spalania odpadów i potrzebę ich segregacji
§

Prelekcje o szkodliwości spalania przeprowadzili także wspólnie pracownik Wydziału Ochrony Środowiska UM
i strażnicy miejscy podczas osiedlowych zebrań mieszkańców - osiedla Zabełcze i osiedle Falkowa.

„Bądź widoczny, bądź bezpieczny”
§

Strażnicy odwiedzili łącznie 40 klas sądeckich szkół (30 klas pierwszych szkół podstawowych i 10 klas pierwszych w gimnazjach).

§

Straż Miejska rozdała 895 odblasków. Strażnicy biorąc udział w kampanii, przeprowadzali wśród najmłodszych mieszkańców miasta prelekcje dotyczące
bezpiecznego poruszania się po drodze.

§

Oprócz prowadzonych prelekcji, przez pierwsze dwa tygodnie roku szkolnego strażnicy pełnili służbę przy przejściach dla pieszych zlokalizowanych tuż obok 10
szkół podstawowych.

„Bezpieczne przejście”
Przez pierwsze dwa tygodnie września - początek roku szkolnego - strażnicy miejscy pełnili służbę w rejonach wyznaczonych szkół podstawowych i na zlokalizowanych
w ich sąsiedztwie przejściach dla pieszych.
Prelekcje w sądeckich przedszkolach i szkołach na temat bezpieczeństwa i zasad bezpiecznego poruszania się na drodze
§

W dniach 2 i 3 kwietnia 2014r. strażnicy miejscy Nowego Sącza gościli w Katolickim Przedszkolu Niepublicznym w Nowym Sączu przy ul. Nadbrzeżnej. Rozdaliśmy
ponad 100 elementów odblaskowych i upominków.

§

W dniach 14 i 23 maja strażnicy odwiedzili Przedszkole „Kraina Marzeń”. Rozdaliśmy 135 odblasków.

§

23 maja 2014r. w Komendzie Straży Miejskiej gościły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Sączu.

§

25 czerwca 2014r strażnicy miejscy odwiedzili uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 17 w Nowym Sączu. Rozdaliśmy 126 elementów odblaskowych i upominków.

„Bessi i jej przyjaciele”
Straż Miejska z wizytą u najmłodszych
§
§

Straż Miejska w Nowym Sączu, podobnie jak w roku ubiegłym, włączyła się w działania w ramach programu profilaktyczno - edukacyjnego „Bessi i przyjaciele”.
Strażnicy przeprowadzili 6 spotkań w grupach przedszkolnych i w grupach pierwszoklasistów, prowadząc zajęcia na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

„Bezpieczne Wakacje”
§

Straż Miejska włączając się w akcję „Bezpieczne Wakacje”, zorganizowała dni otwarte Komendy Straży Miejskiej.

§

Kilkaset dzieci miało okazję odwiedzić naszą jednostkę, spotkać się i porozmawiać ze strażnikami. Rozdaliśmy łącznie ponad 300 elementów odblaskowych i
upominków.

„Twoja aktywność szansą na sukces”
§

Straż Miejska włączyła się w projekt pn. „Twoja aktywność szansą na sukces!” realizowany w latach 2013 -2015 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
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Nowym Sączu.
§

W ramach programu uczestniczyliśmy w organizacji festynów osiedlowych z konkursami i nagrodami dla dzieci.

Akcja stowarzyszenia ORION
§

Straż Miejska w Nowym Sączu włączyła się w inicjatywę, polegającą na zorganizowaniu czterech festynów na sądeckich osiedlach:
- 16.08.2014
- 30.08.2014
- 13.09.2014
- 20.09.2014

§

W czasie trwania tych imprez plenerowych, Straż Miejska rozdała elementy odblaskowe oraz przeprowadziła konkursy na temat bezpiecznego poruszania się po
drodze.

„Psi problem - damy radę!”
W ramach akcji „Psi problem - damy radę!” Komenda Straży Miejskiej w Nowym Sączu kontrolowała właścicieli psów na terenie miasta. Strażnicy kontrolując
poszczególne dzielnice sprawdzali, np. czy psy prowadzone są na smyczy lub czy ich właściciele sprzątają po swoich pupilach.
Obowiązkiem każdego właściciela psa jest sprzątanie po swoim pupilu i trzymanie go w taki sposób, by nie zagrażał otoczeniu. Zgodnie z uchwalonym przez Radę
Miasta Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Mieście do obowiązków właściciela utrzymującego zwierzęta domowe należy w szczególności usuwanie
ekskrementów tych zwierząt z części wspólnych nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do publicznego użytku, a w szczególności: ulic, placów, dróg,
chodników, parkingów. Właściciele odpowiedzialni są za stały i skuteczny dozór nad swoimi pupilami.
Interwencje dotyczące zwierząt domowych
§

rannych

- 65

§

martwych

- 53

§

odłowiono zwierząt domowych

- 89

§

ukarano mandatami karnymi

- 17 osób

§

wszystkie czynności dotyczące zwierząt domowych i dzikich w tym także interwencje niepotwierdzone, prewencyjne kontrole w miejscach przebywania zwierząt,
kontrole obowiązków właścicieli zwierząt itp. - 677

§

Interwencje dot. dzikich zwierząt

§

Ilość rannych dzikich zwierząt przewiezionych do lecznicy

- 67
- 7
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Zabezpieczenie miejsc zagrożonych powodzią - 2014
§

25 - 29 maja 2014 roku do patrolowania miejsc zagrożonych powodzią dyslokowano całodobowo 3 zespoły strażników. Utrzymywano stały kontakt z Miejskim
Centrum Zarządzania Kryzysowego, Policją i innymi służbami.

§

Od 26 maja do 8 czerwca 2014 roku strażnicy (najpierw wspólnie z funkcjonariuszami Policji, później samodzielnie) przez całą dobę zabezpieczali rejon podmytego
wału przeciwpowodziowego Dunajca. Służby te były wspierane przez dodatkowe patrole kontrolne. Patole w rejon zagrożonego wału dyslokowano do 20 czerwca a
doraźne kontrole prowadzone były do końca sierpnia.

Akcja ZNICZ
W dniach od 31 października do 2 listopada 2014 roku zrealizowano kilkadziesiąt patroli strażniczych i policyjno - strażniczych w ramach akcji kontroli porządku
publicznego i ruchu drogowego w okolicach cmentarzy komunalnych miasta.
Wspólne inicjatywy z Policją:
§

Współdziałanie z sekcją Ruchu Drogowego w zakresie parkowania na terenie miasta, zabezpieczenia imprez kulturalnych, sportowych oraz innych uroczystości
związanych z czasowym wyłączeniem z ruchu drogowego ulic lub ich odcinków.

§

Wspólne patrole na terenie Starego Miasta z uwagi na zakłócanie porządku i spokoju w obrębie klubów i restauracji. Codziennie z wyjątkiem sobót i niedziel od 7.30
do 22.30.

§

Współdziałanie z dzielnicowymi oraz patrolami prewencji
w zakresie kontroli i ujawniania miejsc niebezpiecznych na terenie miasta.

§

Odbywały się ponadto okresowe spotkania komendantów w celu dokonania ocen zagrożenia bezpieczeństwa ludzi oraz porządku publicznego (12 spotkań).

Współpraca komendantów Straży Miejskiej i Policji
W okresie roku 2014 komendanci spotkali się 12 razy celem dokonania oceny zagrożenia bezpieczeństwa oraz porządku publicznego.
Konsultacje w zakresie wykonywanych zadań realizowane są na bieżąco – kontakty osobiste lub telefoniczne.
Patrole rowerowe i motocyklowe
Komenda Straży Miejskiej w Nowym Sączu realizowała motocyklowe patrole strażnicze, mające na celu kontrolowanie ładu i porządku publicznego nad brzegami
rzek przepływających przez Nowy Sącz /Kamienica, Dunajec, Łubinka/. Strażnicy poruszając się wzdłuż rzek patrolują teren nie tylko pod względem utrzymania
należytego stanu ładu i porządku, ale także sprawdzają, czy nie doszło do zaśmiecania miejsca publicznego, między innymi przez osoby wypoczywające nad naszymi
rzekami.
Patrole strażnicze patrolowały także okolice Lasku Falkowskiego, czy stawów na rz. Dunajec. Dwuosobowe patrole zwracały też uwagę, czy na ww. terenie nie
tworzą się dzikie wysypiska śmieci.
Funkcjonariusze Straży Miejskiej są przygotowani do udzielenia pomocy osobom poszkodowanym – są wyposażeni w apteczki pierwszej pomocy. Wszyscy strażnicy są
przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej - w oparciu o wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji z 2005r.
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Bezdomni
Straż Miejska prowadzi szczególny nadzór nad osobami bezdomnymi przebywającymi na terenie Nowego Sącza. W szczególności w okresach niskich temperatur
strażnicy rozmawiają i starają się nakłonić te osoby do korzystania z noclegowni. Niejednokrotnie udaje się osobom takim pomóc. Jednak w większości odmawiają oni
skorzystania z oferowanej pomocy.
Wykres III-2.1

Wybrane ujęcia statystyczne
Wykres III-2.2

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

286

Dokument Systemu Zarządzania Jakością

Nr:

I-G3-1

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

Wykres III-2.3

Wykres III-2.4

Wykres III-2.5

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

287

Dokument Systemu Zarządzania Jakością

Nr:

I-G3-1

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

Wykres III-2.5

Wykres III-2.6
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Wykres III-2.7

Wykres III-2.8 Czynności interwencyjne związane z zaśmiecaniem przestrzeni publicznej
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Wykres III-2.9

Wykres III-2.10. Czynności związane z kontrolą i interwencjami z zakresu postoju pojazdów
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Wykres III-2.11. Zdarzenia zaobserwowane przez operatorów systemu monitoringu wizyjnego miasta

Rodzaje zdarzeń

2014

Nieprawidłowe parkowanie

3826

Spożywanie alkoholu

341

Uszkodzenia urządzeń drogowych

41

Bezdomni

177

Żebractwo

48

Zaśmiecanie

22

Kolizje

6

Rozboje

28

Przekazane dyż. KMP(zakł. sp., rozboje, dewastacje)

489

Zabezpieczanie nagrań dla Policji

34

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

291

Dokument Systemu Zarządzania Jakością

Nr:

I-G3-1

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

Wykres III-2.13

Tabela III-2.1.Pozostałe działania

.
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Rodzaje wykroczeń kodeksowych i pozakodeksowych

2012

2013

2014

wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu

539

536

841

wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym

1

2

1

wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia

186

198

314

wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji

5751

6 053

3 755

wykroczenia przeciwko zdrowiu

45

23

101

wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej

14

16

5

wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego

771

662

1074

471

496

1233

12

17

18

242

96

201

1

3

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

wyrobów tytoniowych

Ustawa o ochronie zwierząt
Ustawa o odpadach

8

293

418

Ustawa - Prawo wodne

2

4

4

8042

8 397

7 968

OGÓŁEM
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Inne wyniki działania
Lp.

Pozostałe wyniki działania

Liczba

1

Pojazdy usunięte z drogi w trybie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

17

2

Osoby ujęte i przekazane Policji

14

3

Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego
zdarzenia albo miejsca zagrożonego takim zdarzeniem

42

4

Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości
pieniężnych na potrzeby gminy

15

Wybrane czynności administracyjno - strażnicze, w tym wykonane w ramach prowadzonych postępowań związanych
z podejmowanymi interwencjami i kontrolami

§

Liczba sporządzonych notatek urzędowych

§

Liczba wykonanych fotografii dokumentujących czynności służbowe

§

Liczba skierowanych pisemnych wezwań do sprawców wykroczeń

§

Liczba zarejestrowanych pism przychodzących i wychodzących

§

Liczba ustaleń właścicieli pojazdów w systemie CEPIK

1 195
14 297
903
2 049
1 058

Źródło: Komenda Straży Miejskiej w Nowym Sączu
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WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA, PONADLOKALNA
I MIĘDZYNARODOWA

Podmiot:

CEL OPERACYJNY III-4

Rozwijanie współpracy z samorządami Sądecczyzny i Małopolski,
w kraju i za granicą.

Biuro Prezydenta Miasta w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

III-4.1. Rozwijanie współpracy międzynarodowej z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi za granicą.
Relacje z miastami zagranicznymi i krajowymi Nowego Sącza mają swoje miejsce w życiu społecznym miasta. Jest to bardzo 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 szerzenia idei pokoju, współpracy między narodami, współpracy i przyjacielskich kontaktów między
społecznościami miast i mieszkańcami z różnych części kontynentu i świata. W skali lokalnej, w skali Nowego Sącza partnerstwa mogą i niewątpliwie przynoszą korzyści
mieszkańcom Nowego Sącza i samemu miastu. Nowy Sącz obecnie bierze udział w dwudziestu czterech takich partnerstwach. W ramach współpracy zagranicznej miasta
realizowane są założenia umów i porozumień partnerskich, które precyzują dziedziny wzajemnych kontakt min. 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 zagranicznej. ( 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 przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.10.2007 r.) 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. A, z kolei art. 52 p. 5 mówi, że: Osoba, której pochodzenie polskie zostało stwierdzone zgodnie z ustawą, może osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
na stałe.
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 (
wtym 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
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(Słowacja) czy Kiskunhalas (Węgry). Bliskie położenie miast umożliwia częste kontakty i organizowanie wspólnych przedsięwzięć. Kontakty z tymi miastami mają długoletnią
tradycję. Bliskość nie jest jednak jedynym wyznacznikiem intensywności współpracy. Przykładem może być dotychczasowa współpraca ze Schwerte (Niemcy) czy tez z
Gabrowem (Bułgaria), Narwikiem (Norwegia), Netania (Izrael), Troki (Litwa), Stryj (Ukraina) gdzie pomimo odległości współpraca pomiędzy miastami była lub jest bardzo
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 w tym zakresie
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, na podstawie §1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw
Zagranicznych (Dz. U. Nr 216, poz. 1605). Władze samorządowe Nowego Sącza realizują zadania z zakresu polityki zagranicznej w ramach współpracy z partnerem
zagranicznym w zakresie ich kompetencji , określonych przepisami wynikającymi z:
— art. 172 ust. 2 Konstytucji RP,
— art. 18 pkt 13 i 14, art. 41 ust. 2 pkt 5, art. 75-77 Ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr91, poz. 576, z późno zm.),
— art. 12 pkt 9a, art. 75a Ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr91, poz. 578, z późno zm.),
— art. 7 ust. 1 pkt 20, art. 18 ust. 2 pkt 12a, art. 84a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz.95, z późno zm.), Ustawa ta wskazuje
społeczności lokalne innych krajów jako jedyny docelowy podmiot podejmowanej przez Gminę Nowy Sącz współpracy międzynarodowej (rozdz. 2 art. 7.1, pkt.20 cyt.
„art. 7.1 Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: pkt. 20) współpracy ze
społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw”) oraz stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał o współpracy ze
społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych (rozdz. 2 art. 18.2,
pkt.12a).
— Ustawy z 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności i regionalnych (Dz. U. Nr91,
poz. 1009, z późno zm.),
— Ustawy z dnia 8 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1390).
Kluczowym zagadnieniem staje się rola i aktywność prowadzenie zadań z zakresu polityki zagranicznej przez władze miasta Nowego Sącza w odniesieniu do
kategorii i priorytetów zadań samorządu terytorialnego. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. Konsekwencją prawną takiego rozwiązania jest przyjęcie,
że to gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego (art. 164 ust. 1 i 3 Konstytucji RP, art. 6 ust.
1 usg). Oznacza to, że sprawy należące do tego samorządu należą jednocześnie do kompetencji gminy i jej organów. Natomiast zadania innych jednostek muszą być wyraźnie
przez prawo określone i przyznane tym jednostkom. Wśród zadań samorządu wyróżnia się zadania własne i zlecone. 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 . Zadania własne wykonywane są we
własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, w sposób samodzielny i z własnych środków. Zakres autonomii jednostek samorządu terytorialnego przy realizacji zadań
własnych jest o wiele większy niż przy realizacji zadań zleconych. Celem realizacji zadań własnych jest m.in. zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 usg).
Ustawodawca nakładając na gminę obowiązek realizacji zadań własnych, zobowiązuje gminę do urzeczywistnienia tych zapotrzebowań społecznych lokalnej wspólnoty, które są
potrzebami powszechnymi i uzasadnionymi, służącymi realizacji ogólnych i wspólnych interesów prawnych tej społeczności. W tym znaczeniu stają się one potrzebami o
charakterze publicznym, których zaspokajanie oznacza, że są one urzeczywistnione w sposób realny, a nie tylko potencjalny. Dodatkowo ustawodawca wśród zadań własnych
wyróżnia zadania, które mają charakter obligatoryjny, jak i fakultatywny. O charakterze zadania rozstrzygają przepisy prawa materialnego, szczegółowo regulujące poszczególne
zdania. 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 2013r. Prezydenta Miasta w sprawie
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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 Nowego
Sącza.
III-4.1.1. Wymiana międzynarodowa
Tabela III-4.1.1.1. Zestawienie oficjalnych wizyt delegacji Nowego Sącza w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych za granicą.
LP

DATA

KRAJ – MIASTO

WYDARZENIE

1
2

25.03.2014
29.04.-2.05.2014

Słowacja, Stara Lubovna
Węgry, Kiskunhalas

Spotkanie Miast Partnerskich - wizyta robocza przedstawicieli miasta Nowego Sącza.
Udział miasta Nowego Sącza oraz grupy kulturalnej w Urodzinach miasta Kiskunhalas
20. lecie partnerstwa miast Nowy Sącz i Kiskunhalas.

3
4
5

6.05.2014
14.06.2014
19-21.06.2014

Słowacja, Stara Lubovna
Słowacja, Sabinov
Słowacja, Stara Lubovna

6
7

25.06.2014
3.07.2014

Słowacja, Stara Lubovna
Słowacja, Stara Lubovna

8

7.07.2014

Słowacja, Stara Lubownia

Spotkanie Miast Partnerskich - wizyta robocza przedstawicieli miasta Nowego Sącza.
Udział miasta Nowego Sącza podczas Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej.
Udział przedstawicieli miasta Nowego Sącza oraz grupy sportowej reprezentujący miasto podczas
Międzynarodowej Olimpiady Miast Partnerskich PARTNERTSWO 2014.
Współpraca miast partnerskich - wizyta robocza przedstawicieli miasta Nowego Sącza.
Otwarcie XLV/XXV Międzynarodowego Kajakowego Rodzinnego Spływu Przyjaźni rzeką Poprad (Stara
Lubownia – Nowy Sącz).
Spotkanie robocze dot. organizacji Lubowlanskiego Jarmoku.

9

26.09.2014

Słowacja, Stara Lubovna

Udział miasta Nowego Sącza podczas XXIII. Jarmok Lubowlański.

oraz obchodach

Tabela III-4.1.1.2. Zestawienie oficjalnych wizyt delegacji zagranicznych miast partnerskich i zaprzyjaźnionych w Nowym Sączu
LP

DATA

KRAJ – MIASTO

WYDARZENIE

1

31.05.2014

Słowacja, Presov

2

3-6.07.2014

Węgry, Kiskunhalas

Polsko-słowacka wymiana zarządów ogrodów działkowych. Obchody 10. Rocznicy podpisania
porozumienia o przyjacielskiej współpracy działkowców Presova i Nowego Sącza. Przekazanie Pucharu
przechodniego Prezydenta Miasta Nowego Sącza dla zwycięzców Międzynarodowego Turnieju
Drużynowego w tenisie stołowym.
Wizyta oficjalna przedstawicieli Kiskunhalas w obchodach Imienin Miasta Nowego Sącza.

3

4-6.12.2014

Chiny, Suzhou

Wizyta studyjna przedstawicieli miasta Suzhou w Nowym Sączu i wymiana doświadczeń w obszarach
polityki senioralnej, opieki nad osobami starszymi, ochrony środowiska i rewitalizacji obszarów
miejskich.
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III-4.1.2. Projekty międzynarodowe finansowane ze środków zewnętrznych
2/ Aplikowanie o środki zewnętrzne w ramach projektów i programów międzynarodowych przy współpracy z miastami partnerskimi za granicą.
Tabela III-4.1.2.1. Zestawienie aplikacji
LP

MIASTO

TYTUŁ PROJEKTU

CEL

FUNKCJA
W PROJEKCIE

1

Izrael, Netania

Międzynarodowy Konkurs
Plastyczny pn. „Nowy Sącz
Moje Miasto”

Obchody 20. rocznicy współpracy partnerskiej miast Nowy Sącz – Netania.
Upowszechnienie wiedzy o historii, architekturze, sztuce, przestrzeni miejskiej
związanych z Nowym Sączem na ulicach Netanii.

Lider projektu
Projekt finansowany
ze środków własnych
miast

Promocja miasta Nowego Sącza na arenie międzynarodowej poprzez prace
plastyczne uczniów placówki wychowania pozaszkolnego Pałacu Młodzieży.
2

Chiny, Suzhou

„Poznaj Suzhou”
Upowszechnienie wiedzy o dziedzictwie kulturowym Suzhou poprzez
udostępnienie w zbiorach Sądeckiej Biblioteki Publicznej literatury,
przewodników w języku angielskim mieszkańcom Nowego Sącza.

3

Słowacja, Presov

Integracyjny Plac Zabaw
„Bawmy się razem”

Lider projektu
Projekt finansowany
ze środków własnych
miast
Partner

Budowa integracyjnego placu zabaw w Preszowie dla dzieci niepełnosprawnych
oraz międzynarodowa konferencja, wymiana doświadczeń pomiędzy miastami.

III-4.1.3. Wsparcie organizacyjne i merytoryczne organizacji pozarządowych (NGO) oraz instytucji
w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami i instytucjami w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych.

współpracujących

z

Miastem

–

pomoc

Tabela III-4.1.3.1. Zestawienie udzielonego wsparcia dla różnego rodzaju działań
LP
1
2
3

NGO/INSTYTUCJA
Stowarzyszenie Przyjaciół
Rodzin
Gimnazjum nr 3
Mieszkańcy Nowego Sącza

CEL
Projekt kulturalny do wsparcia przez NMF i
MF EOG
Nawiązanie współpracy z partnerską szkołą
Wyprawa motocyklowa Cameroon
Challenge 2014

MIASTO/INSTYTUCJA
Pomoc przy nawiązaniu kontaktów i poszukiwaniu partnera w mieście partnerskim
Narwik (Norwegia).
Pomoc przy nawiązaniu kontaktów w mieście partnerskim Netania (Izrael).
Patronat Prezydenta miasta Nowego Sącza nad wyprawą motocyklową z informacją
o niej i prośbą o udzielenie ewentualnej pomocy, przekazanie członkom wyprawy
materiałów promocyjnych Nowego Sącza.

Współpracę z miastami zagranicznymi na każdy bieżący rok w latach 2005 – 2012 regulowała Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie programu współpracy
miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w obszarze „współpraca zagraniczna
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miasta” na realizację zadań publicznych i priorytetowych dla prowadzonej przez miasto Nowy Sącz polityki zagranicznej. Zadania priorytetowe dla współpracy zagranicznej
miasta zapisane w programie współpracy:
1) Realizacja zadań upowszechniających współpracę z miastami i regionami, z którymi Nowy Sącz nawiązał kontakty zagraniczne służące wymianie doświadczeń.
2) Realizacja zadań promujących miasto Nowy Sącz za granicą.
3) Międzynarodowe Spotkanie Miast Partnerskich w Nowym Sączu.
Rok ubiegły tj. 2012 był ostatnim dla funkcjonowania obszaru „współpraca zagraniczna miasta”.
III-4.1.4. Efektywność osiągania celów strategicznych i operacyjnych
Założone cele są realizowane w możliwym do osiągnięcia zakresie. Najlepiej i najwszechstronniej rozwija się współpraca z najbliższymi geograficznie partnerami Nowego Sącza,
słowackim miastem Stara Lubovna oraz węgierskim Kiskunhalas. W przypadku niemieckiego partnera – Schwerte, postulowane także w „Strategii” kontakty pomiędzy
mieszkańcami zaprzyjaźnionych miast, owocują wymianami kilkunastoosobowych grup – jednak w roku 2014 taka wymiana nie została zrealizowana z przyczyn niezależnych ze
strony miasta Nowego Sącza, a coroczna wymiana w formie praktyk zawodowych urzędników w Nowym Sączu została zaplanowana do odbycia w roku 2015. Nadzieję na dalszy
rozwój stwarza współpraca partnerska z chińskim Suzhou jak również współpraca gospodarcza z chińskim Jiaonan – Huangdao District. W szczególności min.:
1. Prowadzono konsultacje i korespondencję z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi w sprawie sporządzenia planu współpracy zagranicznej Nowego Sącza na rok 2014,
zgodnie z corocznym zapytaniem dot. spotkań, przedsięwzięć i wydarzeń w ramach współpracy zagranicznej miasta w wyniku, których został opracowany „Plan współpracy z
miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi na rok 2014".
2. Zorganizowano wizytę studyjną przedstawicieli z zaprzyjaźnionego z naszym miastem Suzhou (Chiny) w obszarach: polityki senioralnej i opieki nad osobami starszymi,
ochrona środowiska, rewitalizacja obszarów miejskich.
3. Zorganizowano obchody 20. rocznicy współpracy partnerskiej miasta Nowy Sącz – Kiskunhalas w której uczestniczyła sądecka grupa kulturalna.
4. Promowano i budowano markę Nowego Sącza podczas Międzynarodowego Konkursu Plastycznego w Netanii (Izrael) poprzez prace plastyczne młodych sądeckich artystów.
Władze zaprzyjaźnionych miast i regionów: Columbia County (USA), Region Molise (Włochy), Guadalajara (Hiszpania), Lipsk (Niemcy) nie udzieliły odpowiedzi na wysłane przez
Prezydenta Miasta Nowego Sącza na początku 2014 roku zapytania o plany współpracy, można zatem przypuszczać, że być może nie mają woli jej kontynuowania lub
zdefiniowanych propozycji, planów i działań z Nowym Sączem.
Główną przyczyną ograniczonej intensywności kontaktów z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi za granicą są niewystarczające środki finansowe – po obu stronach, oraz
wprowadzona w Urzędzie Miasta Nowego Sącza polityka oszczędnościowa na wypełnienie treścią bogatych w zadania umów. Kolejną przeszkodą jest odległość, która decyduje o
intensywności kontaktów, a także generuje koszty.
Reasumując miasto Nowy Sącz prowadzi wielokierunkową współpracę międzynarodową. Kontakty te to tworzenie więzów kultury, wymiana doświadczeń, ale także konkretną
ofertę kontynuowanych lub nowych przedsięwzięć w wielu dziedzinach. Panoramę tych relacji i oczekiwania, jakie wobec nich są stawiane prezentuje powyższa informacja wskazuje ona jak wiele różnorodnych działań podejmowanych jest dla podkreślenia miejsca Nowego Sącza we współczesnej Europie i w świecie.
Źródło: Biuro Prezydenta Miasta w Urzędzie Miasta Nowego Sącza
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PROMOCJA MIASTA CEL OPERACYJNY III-5

Podmiot:

Zapewnienie systemowego podejścia do działań z zakresu
promocji i budowy marki Nowego Sącza.

Biuro Prezydenta Miasta/ Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Zarządzania Strategicznego/ ds.SZJ

III-5.1. Stosowane hasła promocyjno-marketingowe.
Stosownie do okoliczności i potrzeby Nowy Sącz posługuje się stałymi sloganami promocyjno – marketingowymi podkreślającymi i budującymi jego markę, określającymi jego
przymioty, oddającymi jego charakter, a jednocześnie odwołującymi się w swoim znaczeniu do strategii rozwoju Nowego Sącza 2020. Są to:
·
·
·
·

„Miasto kwiatów i zieleni”
„Miasto wiedzy i kreatywnych ludzi”
„Nowy Sącz – zawsze nowy”
„Nowy Sącz – dobrze wróży” (od 2010 r.) i ten slogan, stosownie do okoliczności, wypiera wcześniejsze i jest stosowany najczęściej, zwykle jako element
nowego logotypu.

Skojarzenia wywoływane przez wymienione hasła są zgodne z intencją i założeniami „Strategii”, która zakłada, że dzięki działaniom promocyjnym i wizerunkowym Nowy Sącz
będzie postrzegany przez mieszkańców, gości oraz potencjalnych klientów zewnętrznych, jako miasto przyjazne, nowoczesne, kreatywne i rozwijające się, co równocześnie
umacnia jego markę.
Nowy Sącz dopracował się szeregu stałych, mających swoją wieloletnią tradycję wydarzeń promujących miasto, które znalazły się w kalendarzu wydarzeń społecznych,
kulturalnych, patriotycznych, edukacyjnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych na 2014 r. Nie tylko miejskie placówki kultury, miały możliwość promowania swoich
przedsięwzięć w kalendarzu znajdującym się na stronach www Urzędu Miasta.
Nowością jest uruchomienie systemu telefonicznego - sms-owego powiadamiania o wydarzeniach dziejących się mieście. Jego podstawową funkcją jest powiadamianie alarmowe o
nadzwyczajnych wydarzeniach, jakie mogą się zdarzyć w mieście, ale został wzbogacony o funkcje informowania mieszkańców, którzy do niego przystąpi o innych wydarzeniach
kulturalnych, sportowych, itp.
Podmiotem wiodącym w zakresie promocji i marketingu jest Biuro Prezydenta Miasta, które współpracowało w 2014r. przy realizacji wymienionych poniżej projektów i wydarzeń z
ich organizatorami: Wydziałem Kultury i Sportu, a w przypadku konkursów –z Wydziałem Gospodarki Komunalnej, Zespołem ds. zarządzania energią, pełnomocnikiem ds. systemu
zarządzania jakością, Wydziałem Ochrony Środowiska, Wydziałem Architektury i Budownictwa i innymi.
III-5.2. Identyfikacja wizualna
Urząd Miasta konsekwentnie posługuje się w wydawnictwach i działaniach promocyjnych herbem miasta ze świętą Małgorzatą oraz – stosownie do okoliczności - logiem i logotypem
zgodnie z Księgą tożsamości (podręcznik wizualizacji graficznej) opracowaną na zlecenie Urzędu Miasta w 2010 roku.
Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl
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Znak nie wywołuje już żadnych kontrowersji, jakie wzbudził tuż po jego debiucie.
Realizacja kolejnych elementów ujednolicania identyfikacji wizualnej Nowego Sącza („witacze”, miejskie tablice ogłoszeniowe, słupy ogłoszeniowe, identyfikatory ulic, tabliczki
informacyjne instytucji) uzależniona jest od możliwości finansowych tj. środków w budżecie miasta.
III-5.3. Udział w konkursach i rankingach
Urząd Miasta uczestniczy w ogólnopolskich liczących się konkursach i rankingach adresowanych do samorządów, poddając ocenie zewnętrznych ekspertów aktywność
i osiągnięcia Nowego Sącza, by w ten sposób uzyskać zobiektywizowaną wiedzę o jakości zarządzania miastem, postępach i miejscu na ogólnopolskiej mapie aktywności
samorządów, a także by szukać zewnętrznego potwierdzenia dla pozytywnego wizerunku Nowego Sącza, jako silnego potencjałem i aktywnością. 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 marki Nowego Sącza w wymiarze lokalnym, regionalnym i
ogólnopolskim. Udział Urzędu w konkursach prowadzi przede wszystkim pełnomocnik prezydenta ds. systemów zarządzania jakością – Wojciech Piech, z którym BPM,
współpracuje.
ISO 9001:2008‡‡‡‡
Ważnym wydarzeniem procentującym miastu w rankingach i konkursach było przyznanie Urzędowi Certyfikatu ISO 9001:2001, obecnie ISO 9001:2008. Nowy Sącz dołączył do
elitarnego grona organizacji stosujących nowoczesne mechanizmy zarządzania w oparciu o międzynarodowe normy. Nad projektem pieczę sprawuje pełnomocnik prezydenta ds.
systemów zarządzania jakością – Wojciech Piech, z którym BPM, współpracuje w określonych zadaniach.
NAGRODY, WYRÓŻNIENIA, RANKINGI
Nowy Sącz został laureatem 3 m. w kategorii miasta na prawach powiatu w Ogólnopolskim rankingu gmin i powiatów za 2013 r. (za Legnica i Słupskiem). Organizatorem rankingu
jest Związek Powiatów Polskich. Wyniki Nowego Sącza w poprzednich latach: 2004 r. – 9 m., 2005 r. – 29 m., 2006 r. – 31 m., 2007 r. – 31 m., 2008 r. – 23 m., 2009 r. – 2 m., 2010
r. – 1 m. (ex aequo z Gdańskiem), 2011 – 3 m., 2012 – 2 m.
W Ogólnopolskim Rankingu Energii Odnawialnej za rok 2013 Związku Powiatów Polskich Nowy Sącz zajął pierwsze miejsce wyprzedzając m.in.: Legnicę, Rzeszów, Słupsk, Kraków.
Nowy Sącz znalazł się wśród finalistów 5. edycji plebiscytu miast „Świeć Się z ENERGĄ”, jako jedyne miasto województwa małopolskiego.
Prezydent Ryszard Nowak w plebiscycie „Gazety Krakowskiej” ph. „Jak oni rządzili" zebrał najwięcej głosów oceniających bardzo dobrze jego pracę na rzecz miasta ze wszystkich
prezydentów, burmistrzów i wójtów. 97% wypowiadających się czytelników było zadowolonych z pracy prezydenta.
Prezydent Ryszard Nowak po raz trzeci zwyciężył w plebiscycie "Silny człowiek regionu nowosądeckiego".

‡‡‡‡

Źródło: Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Systemów Zarządzania Jakością
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Miasto Nowy Sącz w gronie najlepszych samorządów w Polsce min. w konkursie "Dobry klimat dla rodziny". Nowy Sącz znalazł się wśród miast nominowanych do nagrody pary
prezydenckiej w konkursie dla samorządów „Dobry klimat dla rodziny”.
Nowy Sącz został nominowany w kategorii „Rodziny wielodzietne wartością dla wspólnoty lokalnej”, za inicjatywę „Wspieranie i upowszechnianie zawodowych form rodzicielstwa
zastępczego”.
Nowy Sącz wśród przyjaznych gmin. Miasto otrzymało statuetkę "Przyjazna gmina" dla miasta Nowego Sącza. Uroczyste wręczenie odbyło się w ramach Ogólnopolskiego Forum
Społeczno-Gospodarczego.
Nowy Sącz wśród najlepszych podczas V Kongresu Regionów w Świdnicy. Nowy Sącz został trzykrotnie nagrodzony na V Kongresie Regionów za zajęcie 3 miejsca w Rankingu Miast i
1 miejsca w Rankingu Energii Odnawialnej Tygodnika Newsweek i Związku Powiatów Polskich oraz 8 miejsca w Rankingu Miast Atrakcyjnych dla Biznesu Miesięcznika Forbes.
Urząd Miasta Nowego Sącza otrzymał nominację w II Edycji plebiscytu „Urząd przyjazny mediom i społeczeństwu”, który odbywa się pod patronatem największego medium dla
samorządów - Regioportal.pl.
W "Ocenie aktywności gmin subregionu sądeckiego w 2013 roku" Nowy Sącz znalazł się na drugim miejscu w kategorii efekt polityki społecznej.
Nowy Sącz został wyróżniony małopolskiej edycji konkursu Samorząd równych szans – w kategorii miasto i gmina za realizację inicjatywy pod nazwą: Festiwal Osób
Niepełnosprawnych, odbywającej się w ramach Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych.
Nowy Sącz został sklasyfikowany wśród sześciu miast, w których odnotowane zostały rekordowe wydatki z udziałem pozyskanych środków unijnych na infrastrukturę techniczną per
capita w latach 2011-2013 w kategorii 66 miast na prawach powiatu w rankingu pisma samorządowego „Wspólnota”.
Nowy Sącz uhonorowany został tytułem Miasto innowacyjne 2014 w konkursie „Innowacyjny samorząd” zorganizowanym przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej oraz Związek Powiatów Polskich.
Urząd Miasta Nowego Sącza zgłosił do oceny konkursowej kilka programów i projektów realizowanych przez sądecki samorząd, z których dwa: „Włącz myślenie. Postaw na
przedsiębiorczość” i program profilaktyki zdrowotnej „Zbadaj swoje znamiona” zostały nagrodzone wyróżnieniami.
Podsumowanie
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 nagrody i
wyróżnienia są dowodem, iż założone w Strategii cele są osiągnięte, a rezultaty podjętych działań poprzedzających aplikację do konkursów były na tyle znaczące, by eksperci
uznali, że miasto zasługuje na nagrody i wyróżnienia.
Każda nagroda jest sukcesem miasta o charakterze – w zależności od profilu konkursu – gospodarczym, społecznym, komunalnym, promocyjnym. Jest elementem umacniania marki
Nowego Sącza. Nagrody są dobrze postrzegane i oceniane przez mieszkańców. Wartością trudną do przecenienia są oceny – wyrażone przyznanymi wyróżnieniami i nagrodami –
wystawione przez zewnętrzne (obiektywne) zespoły ekspertów, co uwiarygodnia podejmowane działania.
Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl
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Poprzez udział w rankingach i konkursach Urząd Miasta uzyskuje efekt w postaci kształtowania pożądanego wizerunku i skutecznej promocji miasta, a także umacnia budowaną
markę Nowego Sącza. Służą temu informacje w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich – telewizyjnych, prasowych, radiowych i internetowych.
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. Udział w większości rywalizacji jest bezpłatny, niemniej niektóre wymagają opłacenia wpisowego, które to wpisowe może
wpływać na decyzję o udziale miasta lub ewentualnej rezygnacji.
III-5.4. Konkursy Prezydenta Miasta
1/ Miasto kwiatów i zieleni – organizator - Wydział Gospodarki Komunalnej
2/ Nowy Sącz ‘ „Świąteczne malowanie światłem” - organizator - Zespół ds. Zarządzania Energią
3/ Nagroda Prezydenta Miasta Nowego Sącza dla wyróżniającej się organizacji pozarządowej lub lidera działalności pro publico bono – organizator – Biuro Prezydenta
Miasta.
W 2014 r. przeprowadzono 18 edycję konkursu Miasto kwiatów i zieleni. Udział wzięło 50 uczestników w kategoriach: „ogrody przydomowe”, „tereny zielone jednostek
organizacyjnych.
W IX edycji konkursu (2013/2014 r.) "Świąteczne malowanie światłem" uczestniczyło ponad 20 podmiotów. Konkurs przeprowadzono w trzech kategoriach: „Dom i ogród”, „Ogród”
i „Ogród i otoczenie”.
Na sądeckim forum organizacji pozarządowych, odbywającym się pod hasłem „Woluntariat w naszym mieście” nagrodą prezydenta w działalności pro publico bono wyróżniony
został Marcin Kałużny, który rozpalił w młodych sądeczanach iskrę wolontariatu młodzieżowego. Kierowane przez niego Stowarzyszenie „SURSUM CORDA” jest liderem organizacji
wolontariatu młodzieżowego i realizacji programów w oparciu o wolontariat nie tylko o zasięgu lokalnym, ale i regionalnym
Podsumowanie
Konkursy (Miasto kwiatów i zieleni, Nowy Sącz – świąteczne malowanie światłem) są ważnym elementem promującym poprawę estetyki miasta wśród mieszkańców, włączając ich
w programowe działania tut. urzędu zmierzające do upiększania grodu. Letni konkurs wypełnia treścią hasło promocyjne Nowego Sącza - Miasto kwiatów i zieleni. Przy niewielkich
nakładach Urząd Miasta uzyskuje efekt w postaci pożądanego wizerunku i promocji Miasta, a także umacniania jego marki. Konkursy mają swój oddźwięk w lokalnych i
regionalnych mediach. Z roku na rok, także dzięki tym konkursom Nowy Sącz - zimą i latem staje się bardziej kolorowy. Nagrody są dobrze postrzegane i oceniane przez
mieszkańców. bowiem budują ich prestiż, włączają ich w pożądane – z punktu widzenia interesów miasta – działania. Konsekwencja w organizowaniu konkursów buduje z jednej
strony – ich rangę, z drugiej - wywołuje pozytywny oddźwięk w postaci zainteresowania mieszkańców i pozyskiwania nowych uczestników.
III-5.5. Organizacja wydarzeń społeczno – patriotycznych
Tabela III-5.5. Wydarzenia społeczno – patriotyczne
Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl
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Spotkania noworoczne
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Życzenia dla stulatków
Spotkania z jubilatami

74. rocznica zbrodni katyńskiej
4. rocznica katastrofy smoleńskiej
IX Nowosądecki Marsz Pamięci Sybiraków
Obchody 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji
3-Maja wraz ze świętem Flagi Państwowej

69 rocznica zakończenia II wojny światowej w
Europie – 8 maja
Rocznica likwidacji getta sądeckiego

Gimnazjalna Rada Miasta Nowego Sącza
70. rocznica wybuchu Powstania

Kontynuowaną tradycją są spotkania gospodarzy miasta w okresie bożonarodzeniowym i noworocznym z mieszkańcami na
opłatkach organizowanych przez zarządy osiedli, a także przez szkoły i organizacje branżowe.
Także w Nowym Sączu obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" –święto państwowe poświęcone
pamięci żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, ustanowione na mocy ustawy z
4 lutego 2011 roku. W 2014 r. częścią obchodów była promocja książki pt. „Masz synów w lasach Polsko… Podziemie
niepodległościowe i opór społeczny na Sądecczyźnie w latach 1945–1956” pod redakcją Dawida Golika.
Tradycją stało się, ze gospodarze Nowego Sącza udają się z wizytą lub przesyłają listy gratulacyjne z życzeniami do osób –
mieszkańców miasta, które obchodzą swoje setne lub kolejne urodziny. W 2014 roku w kolejny wiek życia weszło 5 osób.
Tradycja jest zapraszanie do ratusza par małżeńskich, które obchodzą złote i diamentowe gody, na spotkanie z
gospodarzami Nowego Sącza. To okazja do złożenia życzeń, uhonorowania jubilatów "Medalami za długoletnie pożycie
małżeńskie" przyznanymi przez Prezydenta RP. W 2014 roku Prezydent sześciokrotnie organizował spotkania i jego gośćmi
było kilkadziesiąt par – jubilatów. Organizatorem spotkań jest Urzędu Stanu Cywilnego.
74. rocznicą zbrodni katyńskiej uczczono uroczystościami patriotyczno- religijnymi w kościele św. Kazimierza i złożeniem
wieńcy wiązanek kwiatów pod Tablicami Katyńskimi.
W hallu ratusza pod tablicą prezydentów RP: Lecha Kaczyńskiego i Ryszarda Kaczorowskiego - Honorowych Obywateli
Miasta obyła się uroczystość upamiętniająca tragiczną katastrofę samolotu rządowego pod Smoleńskiem.
W kwietniu, ulice Nowego Sącza przemierzają uczestnicy Nowosądeckiego Marszu Pamięci Sybiraków. Jego organizatorami
są: Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu, Związek Sybiraków i Stowarzyszenie Pamięci Polskiego Sybiru w
Nowym Sączu. Marsz odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka.
Uroczystości odbyły się wg stałego scenariusza: nabożeństwo w intencji Ojczyzny z udziałem parlamentarzystów, władz
miasta oraz powiatu, Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej, pocztów sztandarowych, organizacji i stowarzyszeń
kombatanckich oraz szkół, odprawione w Bazylice św. Małgorzaty. Po mszy świętej uczestnicy uroczystości przeszli
ulicami: św. Ducha, Lwowską, Rynkiem oraz Piotra Skargi na Plac 3 Maja, gdzie pod pomnikiem Stanisława Małachowskiego
odbyły się dalsze uroczystości.
Uroczystości zakończyły się tradycyjnym patriotycznym śpiewaniem "Witaj Majowa Jutrzenko".
Uroczystości odbywały się wg stałego scenariusza: uroczysta msza św. z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej i Kompanii
Honorowej Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, pocztów sztandarowych organizacji i stowarzyszeń kombatanckich
oraz szkół, odprawiona w Kaplicy Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny na Starym Cmentarzu w Nowym Sączu.
Na Starym Cmentarzu odśpiewano hymn państwowy, odmówiono modlitwę za zmarłych. Odbył się też apel poległych.
W 72. rocznica likwidacji sądeckiego getta. Zastępca Prezydenta Jerzy Gwiżdż złożył wiązankę kwiatów pod tablicą
upamiętniającą tragiczne wydarzenia z 1942 roku, kiedy gestapowcy zabili 81 osób z rodzin Nainstadtów, Millerów, Perlów
i innych. Był to początek likwidacji sądeckiego getta. Tablica znajduje się na ścianie kamienicy przy skrzyżowaniu ulic
Franciszkańskiej z Kazimierza Wielkiego. Została tam wmurowana w 66. rocznicę likwidacji getta, ku czci pomordowanych.
Po raz czternasty z okazji Dnia Dziecka w sali reprezentacyjnej sądeckiego ratusza zebrało się 130 uczniów
reprezentujących 13 gimnazja z terenu miasta, aby uczestniczyć w XIII Gimnazjalnej Radzie Miasta. Tematem
tegorocznych obrad gimnazjalistów był „25 lat wolności”.
O godz. 17 uruchomiono w mieście syreny alarmowe, Prezydent apelował o wstrzymanie na ten moment ruchu na ulicach.
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Warszawskiego,1 sierpnia
Obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej:
1 września
75 rocznica „czwartego rozbioru Polski” –
wkroczenie Armii Czerwonej na ziemie polskie
i 73. rocznica zbrodni katyńskiej – 17 września

Forum Młodych Liderów

Rocznica
(34)
podpisania
sierpniowych – 17 września

porozumień

75. rocznica utworzenia Polskiego Państwa
Podziemnego oraz 70 – powstania I Pułku
Strzelców Podhalańskich
Obchody 722. rocznicy lokacji Nowego Sącza –
i 96. rocznica odzyskania niepodległości przez
Polskę

Obchody 33. rocznicy wprowadzenia stanu
wojennego: 13 grudnia

75. rocznica napaści Niemiec na Polskę uczczona została wg wypracowanego scenariusza: uroczystości na cmentarzu
komunalnym na kwaterze żołnierzy września, okolicznościowa msza święta w kościele św. Kazimierza. Głównym
organizatorem jest miasto Nowy Sącz poprzez Miejski Ośrodek Kultury, współgospodarzem - starosta powiatu
nowosądeckiego.
Uroczystości w 75. rocznicę agresji ZSRR na Polskę oraz Dnia Sybiraka odbyły się na Cmentarzu Komunalnym, przy Pomniku
Sybiraków, rozpoczęły się sądeckie uroczystości rocznicowe, w których uczestniczyła Zastępca Prezydenta Bożena Jawor.
Sybiracy, przedstawiciele rodzin katyńskich, służb mundurowych, Związku Strzeleckiego Strzelec, parlamentarzyści oraz
samorządowcy złożyli kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym pomordowanych na zesłaniu Polaków. W kościele św.
Kazimierza odprawiono uroczystą mszę św. Uroczystości zakończyły się spotkaniem i koncertem Orkiestry Reprezentacyjnej
Straży Granicznej w MCK „SOKÓŁ”. Nadto z okazji Dnia Sybiraka specjalne spotkanie odbyło się w reprezentacyjnej ratusza
kilka dni później.
Po raz 9. Nowy Sącz gościł uczestników Forum Ekonomiczne Młodych Liderów. Ponad 200 młodych uczestników z
kilkudziesięciu krajów Europy Środkowej i Wschodniej dyskutowało o wyzwaniach jakie niesie współczesny świat, a miało
też możliwość rozmowy z gośćmi z polityki i gospodarki, którzy gościli na Forum w Krynicy.
Rocznica podpisania porozumień sierpniowych w Gdańsku, 17 września 1980 r. wpisała się w kalendarz społecznopolitycznych wydarzeń miasta. Obchody z udziałem pocztów sztandarowych zakładowych zarządów Solidarności, służb
mundurowych, szkół odbywają się pod pomnikiem Solidarności, przy rondzie Solidarności.
Uroczystości odbyły się w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny,
w której udział wzięli parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele służb
mundurowych - Straży Granicznej i I Pułku Strzelców Podhalańskich AK, młodzież i kombatanci. Po zakończeniu
eucharystii, przybyli na uroczystości rocznicowe przeszli pod pomnik- obelisk upamiętniający Żołnierzy Polskiego Państwa
Podziemnego, gdzie złożono wiązanki biało-czerwonych kwiatów.
W sądeckim ratuszu odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta z okazji 722. rocznicy lokacji Nowego Sącza. W programie:
wystąpienie prezydenta miasta Ryszarda Nowaka, wręczenie przyznanej przez rajców Tarczy Herbowej „Zasłużony dla
miasta Nowego Sącza” dla I LO im. Jana Długosza a także wykład nt.”Najstarsze punkty osadnicze w pierwotnej zabudowie
lokacyjnej miasta Nowego Sącza" wygłoszonego przez Roberta Ślusarka, dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.
95. rocznica odzyskania niepodległości odbyły się 11 listopada na Cmentarzu Komunalnym, pod pomnikiem Legionistów.
Gospodarz miasta wygłosi okolicznościowe przemówienie. Pod monumentem złożono wieńce i wiązanki kwiatów.
W kościele św. Kazimierza odprawiona została uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny.
Odbywały się wg wypracowanego scenariusza: okolicznościowa msza święta w intencji Ojczyzny w kościele MBN,
uroczystości pod pomnikiem „Solidarności” przy moście 700-lecia, z udziałem straży miejskiej, kompanii sądeckiego
Związku Strzeleckiego „Strzelec”, reprezentacji szkół średnich, z pocztami sztandarowymi szkół, organizacji społecznych i
organizacji „Solidarności”.

III-5.6. Stałe imprezy kulturalne
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Tabela III-5.6.1. Stałe imprezy kulturalne/*
Powitanie
Nowego
Roku
Koncert noworoczny styczeń
II Nowosądecki Pokłon
Trzech Króli

XX Koncert
Noworoczny
Konkurs „ Nowy Sącz w obiektywie
zatrzymany”
Polonez maturzystów
- luty
VI Targi Staroci
VI imieniny miasta lipiec

VI Jarmark Św.
Małgorzaty
VII Sądecki Jarmark
Anielski
93. rocznica Bitwy

Organizator Wydział Kultury i Sportu. W imprezie na Rynku uczestniczyło ok. tysiąc osób. Atrakcją był pokaz show mappingu.
Tradycją stał się przygotowany przez MOK – w jego siedzibie - koncert noworoczny, na którym z galowym koncertem występuje Sądecka Orkiestra
Symfoniczna, a do udziału zapraszani są: gwiazd polskiej estrady operowej i operetkowej, sądeccy wokaliści oraz chóry.
To drugi Nowosądecki Pokłon Trzech Króli zorganizowany w Święto Objawienia Pańskiego.
Każdy z uczestników otrzymał koronę i śpiewnik W organizację zaangażowani byli nauczyciele oraz uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych z siostrą
Haliną Chojnacką, szkolną katechetką na czele, Pałac Młodzieży, Miejski Ośrodek Kultury, studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym
Sączu, młodzież ze Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW, harcerze Czarnej Jedynki, młodzież I LO i I Gimnazjum im. Jana Długosza, grupy
śpiewające: „Magis” z kościoła kolejowego oraz z kościoła św. Kazimierza..
Urząd Miasta współfinansuje koncert noworoczny odbywający się w MCK Sokół. Wystąpiła Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej pod dyrekcją
Stanisława Strączka i Leszka Mieczkowskiego oraz soliści sądeccy i goście z Polski. W przerwie koncertu toast noworoczny wznieśli wiceprezydent
Bożena Jawor, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa.
To była szósta edycji konkursu fotograficznego „Nowy Sącz w obiektywie” organizowanego przez Sądecką Bibliotekę Publiczną, pod patronatem
prezydenta miasta. Konkurs cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem uczestników. Na kolejną edycję nadeszło 90 prac 42 autorów, w tym w
kategorii „Wydarzenia” - 38 zdjęć i w kategorii „Obraz miasta” – 52.
Prawie 1600 tegorocznych maturzystów 17 szkół zatańczyło poloneza na sądeckim Rynku. W pierwszych parach tańczyli tancerze z zespołu
„Sądeczanie” tuż za nim władze miasta i uczniowie. Choreografię maturalnego poloneza przygotował Dariusz Migacz z Centrum Tańca ADeeMPomysł
na odtańczenie poloneza przez abiturientów zrodził się w 2008 roku.
Kolejne targi staroci miały szerszą formułę: odbyły się w dwa kolejne weekendy, raz w Miasteczku Galicyjskim, drugi - na Rynku. Targi spotkały się z
dużym zainteresowaniem antykwariuszy i sądeczan. Sprawdza się formuła łączenia „pchlego targu” z występami promującymi sądeckich twórców.
6. Imieniny Miasta odbyły się w pierwszy weekend lipca. „Rocznik”, pismo naukowe z przedwojennym rodowodem, oznaczony jest już 42 numerem.
Liczy ponad 500 stron i zawiera ok. 40 artykułów, materiałów, recenzji, biogramów. Publikacja poświęcona jest ks. dr. Henrykowi Ostachowi z
Kamiannej, jego sylwetkę kapłana, pszczelarza i społecznika przedstawia Leszek Migrała. Całość uzupełnia kronika miasta i wykaz bibliograficzny
Sądecczyzny.
Sylwia Grzeszczak i Kamil Bednarek byli gwiazdami dwudniowych imienin miasta. Propozycje organizatorów spotkały się z ogromnym
zainteresowaniem sądeczan. W imprezach wzięło udział ok. 20 tys. osób. Tradycją stają się spotkania prezydenta z Małgorzatami, w imieniny
patronki miasta. W tym wzięło udział ok. 100 pań o imieniu Małgorzata.
Jarmark św. Małgorzaty zgromadził wielu miłośników zarówno historii jak i rękodzieła oraz muzyki dawnej. Wokół Bazyliki Kolegiackiej w Nowym
Saczu tętniło życie, spacerowali rycerze oraz mieszczanie w dawnych strojach. Były walki rycerskie, strzelanie z łuku, pokazy pracy wędrownych
rzemieślników, gry, zabawy, przedstawienia teatralne, koncerty. Rycerze zrekonstruowali zdobycie murów zamkowych. Dzieci mogły przymierzyć
stroje średniowieczne i elementy uzbrojenia.
Około 70 wystawców z Nowego Sącza i okolic, Warszawy, Łodzi, Wieliczki, Krakowa i województwa podkarpackiego, zaprezentowało się podczas
dwudniowego, 6. Jarmarku Anielskiego. Tradycyjnie oprócz wystawców zaprezentowali się artyści z MOK i Pałacu Młodzieży, a także Dolina Dunajca
oraz Mirosław Witkowski z zespołem.
Uroczystości odbyły się wg. ustalonego scenariusza: msza święta w intencji Ojczyzny, żołnierzy i ich rodzin odprawionej w kościele Matki Bożej
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Warszawskiej – Dzień
Wojska Polskiego
Koncerty u
Prezydenta
IV konkurs „Perły
Sądecczyzny” –
zachowaj na fotografii
INNE

Niepokalanej rozpoczęły się uroczystości 93. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Uczestnicy uroczystości przemaszerowali ul. Królowej Jadwigi, Klasztorną
i Rejtana na Cmentarz Komunalny, gdzie na Grobie Nieznanego Żołnierza przy Pomniku Powstańców z 1930 r. i 1963 r. delegacje złożyły kwiaty.
Kwiaty złożono również pod tablicą Józefa Piłsudskiego.
Kontynuowany był projekt Koncertów u Prezydenta. W 2013 roku zorganizowano 1, a od początku 239. Prezentują się na nich głównie młodzi i starsi
sądeccy twórcy i artyści.
II Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu organizuje pod patronatem prezydenta miasta konkurs fotograficzny dla uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych ph. „Perły Sądecczyzny”. Na konkurs można nadsyłać prace w trzech kategoriach: „Nowy Sącz - miasto, krajobraz, historia”,
„Człowiek” oraz „Ruch, gwar, miasto dookoła”. Zainteresowanie z roku na rok rośnie.
Urząd Miasta współpracuje z MCK Sokół wspierając tę instytucję przy organizacji szeregu imprez kulturalnych o znaczeniu ponad regionalnym, w tym
m.in.: Święto Dzieci Gór (w 2013 roku odbyła się 21 edycja), Iublilaei Cantus – cykl koncertów organizowanych m.in. z okazji rocznicy lokacji Nowego
Sącza, koncerty noworoczne, a także Muzeum Okręgowe.85

/* W zestawieniu III-5.6.1. Stałe imprezy kulturalne nie uwzględniono odbywających się cyklicznie wydarzeń organizowanych przez instytucje marszałka województwa
małopolskiego, instytucje kultury podległe prezydentowi, a także zarządy osiedli, organizacje i stowarzyszenia pozarządowe, a także pod patronatem.
III-5.7. Kreowanie nowych wydarzeń kulturalnych
Tabela III-5.7.1. Nowe wydarzenia kulturalne
INNE

Prezydent Nowego Sącza angażuje się w okazjonalne akcje kulturalne i artystyczne inicjowane organizowane przez instytucje z regionu,
województwa i Warszawy.

III-5.8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w obszarze promocji miasta.
Forum Ekonomiczne - Forum Młodych Liderów (wrzesień)
Od dziewięciu lat w Nowym Sączu odbywa się Forum Młodych Liderów, które jest częścią krynickiego Forum Ekonomicznego organizowanego przez Instytut Studiów Wschodnich.
Sądeckie wydarzenie organizuje przy współudziale UM – Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw. W 2014 r. w Forum uczestniczyło ok. 300 młodych ludzi z ok.
kilkudziesięciu państw u krajów Europy – głównie Środkowej i Wschodniej.
III-5.9. Nowy Sącz w telewizji
Relacje telewizyjne z etapu 25. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków.
Relacja telewizyjna w TVP Sport z Międzynarodowych Mistrzostw Polski Strongman, które odbyły się w dniu 31 sierpnia 2014r. w Nowym Sączu.
III-5.11. Wydawnictwa
Podobnie, jak w latach poprzednich, tut. urząd był partnerem w realizacji kalendarzy – tylko ściennych z motywami (fotografiami) Nowego Sącza z firmą Cruix.
Przy współpracy z wydawnictwem Signum wydano polsko-angielski album: Nowy Sącz miasto i okolice.
Urząd Miasta Nowego Sącza wydał: „Informator dla seniora”. Najważniejsze informacje, kontakty i adresy przydatne seniorom oraz informacja o usługach Sądeckiego Urzędu
Pracy. Informator jest efektem powołania przez prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka Sądeckiej Rady Seniorów. To jedno z zadań Rady.
307
Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl

Dokument Systemu Zarządzania Jakością

Nr:

I-G3-1

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

Pod patronatem i ze wstępem prezydenta Ryszarda Nowaka ukazała się książka „Masz synów w lasach Polsko… Podziemie niepodległościowe i opór społeczny na Sądecczyźnie w
latach 1945–1956” pod redakcją Dawida Golika. Publikacja zawiera referaty wygłoszone na konferencji o powojennym podziemiu antykomunistycznym na Sądecczyźnie.
Konferencja odbyła się w marcu 2012 r. w Miasteczku Galicyjskim, pod auspicjami Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej,
Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christina w Nowym Sączu i Stowarzyszenia „Dla Miasta” w Nowym Sączu.
Na imieniny Miasta ukazał się kolejny tom „Rocznika Sądeckiego”. „Rocznik”, pismo naukowe z przedwojennym rodowodem, oznaczony jest już 42 numerem. Liczy ponad 500
stron i zawiera ok. 40 artykułów, materiałów, recenzji, biogramów. Publikacja poświęcona jest ks. dr. Henrykowi Ostachowi z Kamiannej, jego sylwetkę kapłana, pszczelarza i
społecznika przedstawia Leszek Migrała. Całość uzupełnia kronika miasta i wykaz bibliograficzny Sądecczyzny. Zasłużone dla Nowego Sącza i Sądecczyzny wydawnictwo (ukazujące
się od 1939 r.) należy do najstarszych naukowych pism regionalnych w Polsce. Redaguje go Komitet Redakcyjny na czele z prof. Feliksem Lirykiem. Wydawcą „Rocznika” i
towarzyszącej mu książki z serii „Biblioteka Rocznika”: „Adwokaci Nowego Sącza do 1945 roku” – sądeckiego autora Roberta Tabaszewskiego.
III-5.12 Patronaty
W 2014 roku prezydent objął swoim patronatem 86 wydarzeń (2013 – 114; 2012 – 70, 2011-104, 2010 – 96) wśród których na uwagę zasługują wydarzenia organizowane przez/oraz
organizacje pozarządowych. Prezydent objął swoim patronatem m.in.: nad Forum Ekonomicznym Młodych Liderów, spotkanie Małgorzat (w Imieniny Miasta), Targi Budowlane,
Targi Ślubne, Sądeckie Targi Uczelni Wyższych, „Szlachetna paczka”, Forum III Wieku. Programowo prezydent miasta wspiera poprzez patronaty nawet lokalne, adresowane do
wąskiego grona wydarzenia społeczno-kulturalno-sportowe traktując tę formę współdziałania, jako element otwarcia samorządu na inicjatywy obywatelskie i poparcia dla tego
typu działań, co jest zgodne ze strategią miasta.
Szczególnie cenne i ważne są patronaty prezydenta miasta udzielane na imprezy o wymiarze miejskim i regionalnym. Są wśród nich m.in. patronat nad Jarmarkiem św. Małgorzaty
organizowanym przez Muzeum Okręgowe, czy o nieco mniejszym kręgu odbiorców imprezy i konferencje w Miasteczku Galicyjskim.
Pożądane z punktu realizacji strategii i realizowane jest udzielanie wsparcia patronackiego proponowanym przez media i stowarzyszenia akcjom i wydarzeniom społecznym,
kulturalnym i sportowym, wśród których są, m.in.: kryterium kolarskie (Sądeckie Towarzystwo Cyklistów), kolejne edycje Małopolskiego Festiwalu Smaku.
III-5.13 Współpraca z marszałkowskimi instytucjami kultury
Urząd Miasta – w miarę posiadanych środków na promocję i wydarzenia kulturalne - wspiera organizacyjnie lub/i finansowo najważniejsze wydarzenia społeczne i kulturalne
marszałkowskich instytucji kultury: Muzeum Okręgowego, MCK „SOKÓŁ”.
Urząd Miasta jest dla tych instytucji, a także dla swoich placówek kultury oraz organizacji non profit - koordynatorem kalendarza kultury na kolejne lata.
III-5.14 Współpraca z instytucjami kultury podległymi prezydentowi
Urząd Miasta współpracuje z instytucjami kultury podległymi prezydentowi: Miejskim Ośrodkiem Kultury, Pałacem Młodzieży, Miejską Biblioteką Publiczną, Nowosądecką Małą
Galerią. Prezydent jest patronem szeregu działań np. Jesiennego Festiwalu Teatralnego (MOK), konkursu fotograficznego „Nowy Sącz w obiektywie” (MBP), Koncertów u
Prezydenta (MOK). MOK przygotowuje na polecenie prezydenta obchody większości wydarzeń społeczno -historyczno-patriotycznych i rocznic.
III-5.15 Współpraca z mediami
Zespół Rzecznika Prasowego odpowiadający za kontakty z mediami w 2014 r., zgodnie ze swoimi obowiązkami, koordynował spotkania władz miasta z przedstawicielami mediów,
organizował – stosownie do potrzeb - konferencje prasowe, przygotowywał informacje prasowe oraz aranżował wywiady prezydentów w telewizji, rozgłośniach radiowych i
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gazetach. Zapewniano dziennikarzom dostęp do informacji i przygotowywano wszelkiego rodzaju spotkania. Na bieżąco realizowano zadania, takie jak: prezentowanie stanowisk
dla prasy, radia i telewizji, kreowanie imprez o zasięgu lokalnym, prowadzano monitoring i gromadzono informacje prasowe, radiowe i telewizyjne dotyczące działalności
samorządu Nowego Sącza.
W ramach wykonywanych obowiązków ZRP uczestniczył w spotkaniach, konferencjach i innych wydarzeniach z udziałem prezydenta i jego zastępców. Szczegółowe dane
publikowane są na stronie internetowej www.nowysacz.pl. w zakładce Komunikaty Biura Prasowego.
W 2013 roku ukazało się 732 informacji prasowych, w roku 2014 – 850.
Materiały prasowe- także przygotowane przez magistrat - dotyczące UM były systematycznie zamieszczało w lokalnych mediach: Tygodnik Nowosądecki MiastoNS, Dobry Tygodnik
Sądecki, RDN i na antenie NTV, RTK, TVNS sukcesywnie materiały informacyjne dotyczące działalności magistratu i najważniejszych wydarzeń w mieście.
III-5.16 Gadżety
Stosownie do posiadanych środków finansowych w roku 2014 ma promocje miasta zamówiono odpowiednie ilości materiałów promocyjnych min. gadgetów reklamowych, które są
poszukiwaną pamiątką i dobrze spełniają swoje rolę formą promocji Nowego Sącza w kraju i za granicą. W asortymencie materiałów promocyjnych były niewielkie ilości:, filmów
(DVD pt. "Dla Sącza i Lwowa"), kubków, smyczy, pendriwów, wydawnictw ".
Dobrze odbieranym, a jednocześnie reglamentowanym (tylko dla znaczących gości prezydenta) podarunkiem są obrazy i grafiki sądeckich plastyków. Gadżety są nagrodami w
konkursach organizowanych przez UM lub przez partnerów w działaniach, w których prezydent udziela swojego patronatu, a także pamiątkami dla osób podejmujących poza
granicami kraju sądeckie grupy.
Podsumowanie
Wśród pokazanych wydarzeń społecznych i kulturalnych nie uwzględniono imprez organizowanych przez marszałkowskie instytucje kultury, a także instytucje kultury podległe
prezydentowi, a które są ważnymi wydarzeniami dla miasta i jego mieszkańców, regionu, a także – niejednokrotnie - Polski i znakomicie służą promocji Nowego Sącza, budowaniu
jego marki i reputacji.
Posiadane środki finansowe w 2014 ograniczają możliwości promocyjne UM (BPM), powodują, że niejednokrotnie trzeba odrzucać nawet atrakcyjne oferty, które jednoznacznie
pozytywnie wpłynęłyby na budowanie brendu miasta i jego prezentację. Nie pozwala też na planowe i kompleksowe prowadzenie działań PR i promocyjnych. Nadto wskaźnik
udziału wydatków miasta na promocję do wydatków ogółem jest też brany pod uwagę w najważniejszych rankingach i w tej wielkości obniża miejsce miasta w generalnych
klasyfikacjach.
Wskaźnik udziału wydatków na promocję w budżecie Miasta:

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

·
·
·
·
·
·

2009
2010
2011
2012
2013
2014

rok: 597 368,87 zł co stanowi 0,17% wydatków ogółem,
rok: 479 066,47 zł co stanowi 0,12% wydatków ogółem,.
rok: 554 580, 50 zł c stanowi 0,14% wydatków ogółem,
rok: 452 889,67 zł, co stanowi 0,1% wydatków ogółem
rok: 326 255,76 zł co stanowi 0,1% wydatków ogółem,
rok: 351 763,86 zł co stanowi 0,1% wydatków ogółem.
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Wskaźnik liczby imprez objętych patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza:
·
·
·
·
·

2010
2011
2012
2013
2014

rok: 96 wydarzeń
rok: 104 wydarzenia
rok: 70 wydarzeń
rok: 114 wydarzeń
rok: 86 wydarzeń

Wskaźnik informacji prasowych publikowanych w prasie o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym:
·
·

Rok 2013: 732 informacje,
Rok 2014: 850 informacji

Źródło: Biuro Prezydenta Miasta w Urzędzie Miasta Nowego Sącza/ Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Zarządzania Strategicznego/ ds. SZJ
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VI. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZA ROK 2014
Tabela VI.1. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2014
DOCHODY

Dział

Nazwa

010

Rolnictwo i łowiectwo

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie na
31.12.2014 r.

Wsk. %

Strukt.
wyk.

2 000,00
2 000,00

10 777,38
10 777,38

10 429,56
10 429,56

96,8
96,8

0,0
0,0

2 000,00

2 000,00

1 652,18

82,6

0,0

0,00

8 777,38

8 777,38

100,0

0,0

Leśnictwo

25 000,00
25 000,00

25 000,00
25 000,00

26 805,63
26 805,63

107,2
107,2

0,0
0,0

Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)

25 000,00
0,00
217 801,00
217 801,00

25 000,00
0,00
217 826,00
217 826,00

26 629,80
175,83
172 699,44
172 699,44

106,5
--79,3
79,3

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

120 000,00

120 000,00

97 141,61

81,0

0,0

5 120,00
30 000,00

5 145,00
30 000,00

2 458,27
17 500,45

47,8
58,3

0,0
0,0

62 681,00

62 681,00

55 599,11

88,7

0,0

Dochody bieżące
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) ustawami (§ 2010)

020
Dochody bieżące
w tym:
Pozostałe odsetki (§ 0920)

150

Przetwórstwo przemysłowe
Dochody bieżące
w tym:
Dochody 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)
Pozostałe odsetki (§ 0920)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
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.
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(§ 2007, § 2009)

Transport i łączność

600

31 575 779,00
2 675 779,00

33 790 851,00
2 763 710,00

24 039 795,28
3 054 244,81

71,1
110,5

5,7
0,7

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)

12 000,00

12 000,00

6 000,00

50,0

0,0

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych (§ 0580)

5 000,00

5 000,00

4 300,00

86,0

0,0

1 858 000,00

1 858 000,00

2 140 606,30

115,2

0,5

0,00

0,00

3 575,00

---

0,0

5 000,00
5 000,00

20 000,00
5 000,00

24 765,75
11 247,76

123,8
225,0

0,0
0,0

790 779,00

863 710,00

863 710,00

100,0

0,2

0,00

0,00

40,00

---

0,0

Dochody majątkowe

28 900 000,00

31 027 141,00

20 985 550,47

67,6

5,0

w tym:
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.
(§ 6207)
Gospodarka mieszkaniowa

28 900 000,00

31 027 141,00

20 985 550,47

67,6

5,0

21 756 600,00
8 463 000,00

20 183 480,00
8 655 221,00

11 381 726,71
8 208 346,59

56,4
94,8

2,7
1,9

Dochody bieżące
w tym:

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
Dochody 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)
Pozostałe odsetki (§ 0920)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego (§ 2310)
Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)

700

Dochody bieżące
w tym:
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Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i
użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)

3 000 000,00

3 000 000,00

2 391 559,95

79,7

0,6

Dochody 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)

3 900 000,00

3 900 000,00

3 526 791,95

90,4

0,8

100 000,00
380 000,00

100 000,00
455 924,00

123 489,60
365 829,22

123,5
80,2

0,0
0,1

83 000,00

199 297,00

188 522,93

94,6

0,0

1 000 000,00

1 000 000,00

1 612 152,94

161,2

0,4

13 293 600,00

11 528 259,00

3 173 380,12

27,5

0,8

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)

3 293 600,00

1 528 259,00

788 734,15

51,6

0,2

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)

10 000 000,00

10 000 000,00

2 384 645,97

23,8

0,6

1 517 000,00
1 517 000,00

1 561 361,00
1 561 361,00

1 546 630,95
1 546 630,95

99,1
99,1

0,4
0,4

403 000,00
300 000,00
350,00

403 000,00
300 000,00
350,00

336 049,58
353 283,28
228,68

83,4
117,8
65,3

0,1
0,1
0,0

86 000,00

75 000,00

75 000,00

100,0

0,0

727 500,00

782 861,00

782 069,41

99,9

0,2

Pozostałe odsetki (§ 0920)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
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
w tym:

710

Działalność usługowa
Dochody bieżące
w tym:
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
Wpływy z usług (§ 0830)
Pozostałe odsetki (§ 0920)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej (§ 2020)
Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm.
rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§
2110)
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Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)

750

Administracja publiczna
Dochody bieżące

150,00

150,00

0,00

0,0

0,0

1 737 876,00
1 335 176,00

2 841 830,00
1 977 237,00

1 898 452,13
1 893 892,13

66,8
95,8

0,5
0,5

0,00
26 200,00

0,00
26 200,00

2 643,88
86 287,96

--329,3

0,0
0,0

210 000,00

210 000,00

187 737,01

89,4

0,1

250 000,00
70 000,00

250 000,00
555 232,00

204 530,75
560 604,44

81,8
101,0

0,1
0,1

0,00

145 946,00

62 307,84

42,7

0,0

669 328,00

682 673,00

682 673,00

100,0

0,2

109 581,00

107 133,00

106 822,05

99,7

0,0

67,00

53,00

285,20

538,1

0,0

402 700,00

864 593,00

4 560,00

0,5

0,0

396 300,00

858 193,00

0,00

0,0

0,0

6 400,00

6 400,00

4 560,00

71,3

0,0

w tym:
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
Dochody 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)
Pozostałe odsetki (§ 0920)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
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.
(§ 2007, § 2009)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) 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
w tym:
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.
(§ 6207, § 6209)
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)
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751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa

14 337,00

542 750,00

533 872,52

98,4

0,1

Dochody bieżące

14 337,00

542 750,00

533 872,52

98,4

0,1

14 337,00

542 750,00

533 872,52

98,4

0,1

4 500,00
4 500,00

7 880,00
7 880,00

7 880,00
7 880,00

100,0
100,0

0,0
0,0

4 500,00

7 880,00

7 880,00

100,0

0,0

12 590 575,00

13 578 509,00

13 541 958,64

99,7

3,2

12 590 575,00

13 571 009,00

13 530 507,42

99,7

3,2

150 000,00
0,00
4 000,00
7 000,00

150 000,00
0,00
4 000,00
7 000,00

105 508,47
92,80
5 685,75
8 403,56

70,3
--142,1
120,1

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

2 000,00

2 000,00

2 000,00

100,0

0,0

12 427 000,00

13 395 434,00

13 395 424,61

100,0

3,2

0,00

12 000,00

12 000,00

100,0

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) 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)

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dochody bieżące
w tym:
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
Pozostałe odsetki (§ 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) 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)
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Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)

575,00

575,00

1 392,23

242,1

0,0

0,00

7 500,00

11 451,22

152,7

0,0

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

0,00

0,00

3 951,22

---

0,0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)

0,00

7 500,00

7 500,00

100,0

0,0

135 840 114,00 135 697 695,00 140 511 502,29

103,5

33,4

135 840 114,00 135 697 695,00 140 511 502,29

103,5

33,4

Dochody majątkowe
w tym:

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
Dochody bieżące
w tym:

72 552 874,00
5 385 000,00
40 000 000,00
690 200,00
11 140,00
3 800 000,00

72 552 874,00
5 385 000,00
40 000 000,00
690 200,00
11 140,00
3 800 000,00

73 358 122,00
7 097 876,63
41 166 981,65
692 164,71
12 386,27
4 072 543,79

101,1
131,8
102,9
100,3
111,2
107,2

17,5
1,7
9,8
0,1
0,0
1,0

250 000,00

250 000,00

189 352,63

75,7

0,0

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)

500 000,00
2 620 000,00
2 150 000,00
150 000,00
6 000,00

500 000,00
2 620 000,00
2 150 000,00
150 000,00
6 000,00

925 430,46
2 510 841,01
2 109 292,90
136 667,00
6 558,00

185,1
95,8
98,1
91,1
109,3

0,2
0,6
0,5
0,0
0,0

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

2 000 000,00

2 000 000,00

2 232 081,49

111,6

0,5

Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)
Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)
Podatek od nieruchomości (§ 0310)
Podatek rolny (§ 0320)
Podatek leśny (§ 0330)
Podatek od środków transportowych (§ 0340)
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w
formie karty podatkowej (§ 0350)
Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)
Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)
Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)
Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)
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Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)
Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (§ 0560)
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)
Pozostałe odsetki (§ 0920)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
(§ 2680)

758

Różne rozliczenia
Dochody bieżące

1 300 000,00

1 300 000,00

769 816,61

59,2

0,2

3 600 000,00
2 400,00
0,00
815 000,00
0,00
0,00

3 600 000,00
2 400,00
0,00
672 581,00
0,00
0,00

4 914 764,29
-2 005,62
250,00
307 257,78
14,52
5 834,17

136,5
-83,6
--45,7
-----

1,2
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0

7 500,00

7 500,00

5 272,00

70,3

0,0

141 554 154,00 142 648 493,00 142 645 692,47
141 554 154,00 142 648 493,00 142 645 692,47

100,0
100,0

34,0
34,0

0,00
142 419,00
142 419,00
136 686 094,00 137 638 014,00 137 638 014,00
729 398,00
729 398,00
729 398,00
4 138 662,00
4 138 662,00
4 138 662,00
0,00
0,00
-2 800,53
5 886 094,00 11 280 026,30 11 261 701,21
5 745 323,00 11 103 935,30 11 065 225,91

100,0
100,0
100,0
100,0
--99,8
99,7

0,0
32,8
0,2
1,0
0,0
2,7
2,6

w tym:
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760)
Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920)
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)
Wpływy do wyjaśnienia (§ 2980)

801

Oświata i wychowanie
Dochody bieżące
w tym:
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

391 577,00

391 577,00

395 186,81

100,9

0,1

Dochody 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)

780 564,00

778 064,00

789 949,98

101,5

0,2

2 127 741,00

2 149 141,00

2 032 496,45

94,6

0,5

Wpływy z usług (§ 0830)
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Odsetki 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

2 346,07

38 875,00
0,00
211 270,00

38 875,00
6 550,00
1 548 514,00

14 823,51
6 445,99
1 543 503,31

38,1
98,4
99,7

0,0
0,0
0,4

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)

0,00

86 966,30

86 963,90

100,0

0,0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)

0,00

4 200 112,00

4 200 112,00

100,0

1,0

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

2 195 296,00

1 815 496,00

1 826 386,54

100,6

0,4

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł (§ 2701)

0,00

48 640,00

55 555,70

114,2

0,0

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących (§ 2710)

0,00

40 000,00

39 978,29

99,9

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

71 477,36

140 771,00

176 091,00

0,00
140 771,00

Pozostałe odsetki (§ 0920)
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

Dochody majątkowe

---

0,0

---

0,0

196 475,30

111,6

0,1

35 320,00

51 095,00

144,7

0,0

140 771,00

145 380,30

103,3

0,1

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.
(§ 6207)
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851

3 412 009,00
3 412 009,00

3 051 944,00
3 051 944,00

3 014 424,08
3 014 424,08

98,8
98,8

0,7
0,7

250,00
40 000,00

250,00
40 000,00

26,54
39 173,23

10,6
97,9

0,0
0,0

3 564,00

8 141,00

7 134,00

87,6

0,0

3 368 195,00

3 003 553,00

2 968 090,31

98,8

0,7

40 193 046,00
39 406 681,00

46 490 795,49
45 677 673,49

46 653 905,94
45 883 988,92

100,4
100,5

11,1
10,9

Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci
(wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w
rodzinach zastępczych (§ 0680)

1 200,00

1 200,00

2 429,79

202,5

0,0

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

7 970,00

7 970,00

7 771,23

97,5

0,0

Dochody 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)

4 640,00

4 640,00

4 644,00

100,1

0,0

4 972 300,00
0,00

5 183 526,00
47 287,00

5 082 690,88
47 287,20

98,1
100,0

1,2
0,0

0,00

0,00

19,20

---

0,0

53 750,00
3 000,00
183 500,00

53 750,00
63 200,00
187 194,00

43 473,73
61 400,00
130 606,37

Ochrona zdrowia
Dochody bieżące
w tym:
Pozostałe odsetki (§ 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) ustawami (§ 2010)
Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm.
rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§
2110)

852

Pomoc społeczna
Dochody bieżące
w tym:

Wpływy z usług (§ 0830)
Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)
Odsetki 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)
Pozostałe odsetki (§ 0920)
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

80,9
97,2
69,8
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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 (§ 2007)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)
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)

48 983,00

49 726,00

27 458,04

55,2

0,0

22 197 083,00

24 038 595,49

24 030 002,43

100,0

5,7

4 486 301,00

7 320 631,00

7 275 343,00

99,4

1,7

641 400,00

705 640,00

705 628,24

100,0

0,2

3 608 875,00

4 075 926,00

4 074 066,21

100,0

1,0

102 500,00

146 100,00

141 900,00

97,1

0,0

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)

18 000,00

36 240,00

36 240,00

100,0

0,0

154 179,00

147 398,00

175 798,16

119,3

0,1

0,00

115 650,00

110 147,89

95,2

0,0

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na
dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)

2 923 000,00

3 493 000,00

3 924 588,96

112,4

1,0

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

2 493,59

---

0,0

786 365,00

813 122,00

769 917,02

Dochody majątkowe

94,7

0,2

w tym:
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853

0,00

27 500,00

27 678,80

100,7

0,0

786 365,00

785 622,00

742 238,22

94,5

0,2

5 956 445,00
5 816 445,00

6 404 553,00
6 404 553,00

6 373 978,19
6 373 978,19

99,5
99,5

1,5
1,5

300 000,00
87 000,00
6 100,00
201 550,00

300 000,00
87 000,00
6 075,00
201 550,00

296 505,00
87 314,33
3 190,37
193 104,50

98,8
100,4
52,5
95,8

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

4 710 543,00

4 981 131,00

4 966 376,69

99,7

1,2

151 300,00

195 925,00

195 925,00

100,0

0,1

21 372,00

21 372,00

20 002,00

93,6

0,0

0,00

0,00

143,85

338 580,00

474 000,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł (§ 2701)

0,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących (§ 2710)

0,00

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.
(§ 6207)
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Dochody bieżące
w tym:
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
Wpływy z usług (§ 0830)
Pozostałe odsetki (§ 0920)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
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.
(§ 2007, § 2009)
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)
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na
finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia
społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)

---

0,0

474 000,00

100,0

0,1

87 500,00

87 416,45

99,9

0,0

50 000,00

50 000,00

100,0

0,0
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854

Dochody majątkowe

140 000,00

0,00

0,00

---

0,0

w tym:
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.
(§ 6207)
Edukacyjna opieka wychowawcza

140 000,00

0,00

0,00

---

0,0

1 243 706,00
1 243 706,00

2 760 435,00
2 760 435,00

2 301 791,64
2 301 791,64

83,4
83,4

0,6
0,6

3 056,00

3 956,00

12 020,75

303,9

0,0

730 000,00
5 650,00
25 000,00

672 000,00
5 650,00
38 638,00

607 190,35
2 415,39
24 051,78

90,4
42,8
62,2

0,1
0,0
0,0

0,00

1 116 723,00

1 058 135,84

94,8

0,3

0,00

443 468,00

306 364,20

69,1

0,1

450 000,00

450 000,00

267 414,33

59,4

0,1

30 000,00

30 000,00

24 199,00

80,7

0,0

11 411 275,00
9 025 090,00

11 193 851,00
9 169 466,00

11 914 319,54
11 133 208,23

106,4
121,4

2,8
2,6

7 000 000,00

7 000 000,00

9 709 066,25

138,7

2,3

Dochody bieżące
w tym:
Dochody 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)
Pozostałe odsetki (§ 0920)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finans. 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
w tym:
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)
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1 800 000,00

1 800 000,00

1 142 549,94

63,5

0,3

0,00

99 985,00

99 984,00

100,0

0,0

27 000,00
0,00
15 000,00

27 000,00
5 000,00
54 391,00

28 164,00
16 478,00
132 966,04

104,3
329,6
244,5

0,0
0,0
0,0

183 090,00

0,00

0,00

---

0,0

0,00

183 090,00

4 000,00

2,2

0,0

2 386 185,00

2 024 385,00

781 111,31

38,6

0,2

2 386 185,00

0,00

0,00

0,00

2 024 385,00

781 111,31

38,6

0,2

6 000,00
6 000,00

6 000,00
6 000,00

10 847,63
10 847,63

180,8
180,8

0,0
0,0

6 000,00

6 000,00

10 793,82

179,9

0,0

Odsetki 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

0,03

---

0,0

Pozostałe odsetki (§ 0920)

0,00

0,00

51,47

---

0,0

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek
Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego (§ 0730)
Wpływy z usług (§ 0830)
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację
zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)
Dochody majątkowe
w tym:
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)
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

---

0,0

w tym:
Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)
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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)

926

Kultura fizyczna
Dochody bieżące

0,00

0,00

2,31

---

0,0

2 115 000,00
2 115 000,00

2 293 115,00
2 293 115,00

2 311 519,15
2 311 519,15

100,8
100,8

0,6
0,6

490 000,00

552 189,00

593 889,50

107,6

0,2

1 600 000,00
5 000,00
20 000,00

1 609 306,00
5 000,00
110 000,00

1 599 450,36
1 934,19
99 625,10

99,4
38,7
90,6

0,4
0,0
0,0

0,00

16 620,00

16 620,00

100,0

0,0

417 059 311,00 434 587 172,17 420 159 933,00

96,7

100,0

371 009 690,00 388 146 081,17 394 237 487,56
46 049 621,00 46 441 091,00 25 922 445,44

101,6
55,8

93,8
6,2

w tym:
Dochody 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)
Pozostałe odsetki (§ 0920)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących (§ 2710)

RAZEM DOCHODY
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 2014
WYDATKI

Dz.
010

Rozdz.

Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo

01030 Izby rolnicze
Wydatki bieżące
w tym:
Dotacje na zadania bieżące
01095 Pozostała działalność
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
020

Leśnictwo
02001 Gospodarka leśna
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
02002 Nadzór nad gospodarką leśną
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych

Plan początkowy

Plan po
zmianach

Wykonanie na

%

31.12.2014 r.

wykonania

15 000,00
15 000,00
15 000,00

23 777,38
15 000,00
15 000,00

22 949,05
14 171,67
14 171,67

96,5
94,5
94,5

15 000,00
0,00
0,00

15 000,00
8 777,38
8 777,38

14 171,67
8 777,38
8 777,38

94,5
100,0
100,0

0,00

8 777,38

8 777,38

100,0

0,00

8 777,38

8 777,38

100,0

30 500,00
30 000,00
30 000,00

30 500,00
30 000,00
30 000,00

30 386,54
29 905,86
29 905,86

99,6
99,7
99,7

30 000,00

30 000,00

29 905,86

99,7

30 000,00
500,00
500,00

30 000,00
500,00
500,00

29 905,86
480,68
480,68

99,7
96,1
96,1

500,00

500,00

480,68

96,1
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w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
150

Przetwórstwo przemysłowe
15011 Rozwój przedsiębiorczości
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
15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
15095 Pozostała działalność
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

600

Transport i łączność
60004 Lokalny transport zbiorowy
Wydatki bieżące
w tym:

500,00

500,00

480,68

96,1

803 481,00
738 300,00
738 300,00

803 481,00
738 300,00
738 300,00

772 300,51
708 335,98
708 335,98

96,1
95,9
95,9

708 300,00

707 700,00

678 858,98

95,9

358 300,00
350 000,00
30 000,00
0,00
62 681,00
62 681,00

358 300,00
349 400,00
30 000,00
600,00
62 681,00
62 681,00

350 414,93
328 444,05
29 000,00
477,00
62 676,81
62 676,81

97,8
94,0
96,7
79,5
100,0
100,0

62 681,00

62 681,00

62 676,81

100,0

2 500,00
2 500,00

2 500,00
2 500,00

1 287,72
1 287,72

51,5
51,5

2 500,00

2 500,00

1 287,72

51,5

2 500,00

2 500,00

1 287,72

51,5

76 570 138,00
10 565 779,00
10 510 779,00

76 814 592,00
10 875 233,00
10 820 233,00

61 301 842,98
10 860 717,32
10 806 511,22

79,8
99,9
99,9

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

326

Dokument Systemu Zarządzania Jakością

Nr:

I-G3-1

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

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
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
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
60016 Drogi publiczne gminne
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:

10 510 779,00

10 820 233,00

10 806 511,22

99,9

10 510 779,00
55 000,00

10 820 233,00
55 000,00

10 806 511,22
54 206,10

99,9
98,6

55 000,00
55 167 359,00
5 085 000,00

55 000,00
55 554 087,00
4 513 906,00

54 206,10
40 376 043,49
4 475 187,55

98,6
72,7
99,1

5 085 000,00

4 513 906,00

4 475 187,55

99,1

5 085 000,00
50 082 359,00

4 513 906,00
51 040 181,00

4 475 187,55
35 900 855,94

99,1
70,3

50 082 359,00

51 040 181,00

35 900 855,94

70,3

44 971 634,00

44 971 634,00

30 080 536,67

66,9

10 807 000,00
7 442 000,00

10 065 272,00
7 383 890,00

9 811 468,14
7 302 560,65

97,5
98,9

7 434 000,00

7 374 390,00

7 293 508,14

98,9

1 759 000,00
5 675 000,00
8 000,00
3 365 000,00

1 789 000,00
5 585 390,00
9 500,00
2 681 382,00

1 764 453,34
5 529 054,80
9 052,51
2 508 907,49

98,6
99,0
95,3
93,6
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630

700

Inwestycje i zakupy inwestycyjne
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki bieżące
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
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 365 000,00
0,00
0,00

2 681 382,00
290 000,00
60 000,00

2 508 907,49
252 326,31
49 600,38

93,6
87,0
82,7

0,00

60 000,00

49 600,38

82,7

0,00
0,00

60 000,00
230 000,00

49 600,38
202 725,93

82,7
88,1

0,00
30 000,00
30 000,00

230 000,00
30 000,00
30 000,00

202 725,93
1 287,72
1 287,72

88,1
4,3
4,3

30 000,00

30 000,00

1 287,72

4,3

30 000,00

30 000,00

1 287,72

4,3

Turystyka
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Dotacje na zadania bieżące

212 000,00
212 000,00
212 000,00

212 000,00
212 000,00
212 000,00

205 693,51
205 693,51
205 693,51

97,0
97,0
97,0

152 000,00

152 000,00

150 693,51

99,1

152 000,00
60 000,00

152 000,00
60 000,00

150 693,51
55 000,00

99,1
91,7

4 783 053,00
4 703 053,00
3 803 053,00

5 105 514,00
5 072 514,00
4 172 514,00

4 446 218,19
4 413 638,36
4 013 638,36

87,1
87,0
96,2

Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki bieżące
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w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
70095 Pozostała działalność
Wydatki bieżące
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
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych

3 503 053,00

3 776 198,00

3 627 404,31

96,1

3 503 053,00
0,00
300 000,00
900 000,00

3 776 198,00
21 114,00
375 202,00
900 000,00

3 627 404,31
11 033,80
375 200,25
400 000,00

96,1
52,3
100,0
44,4

900 000,00
80 000,00
80 000,00

900 000,00
33 000,00
33 000,00

400 000,00
32 579,83
32 579,83

44,4
98,7
98,7

80 000,00

33 000,00

32 579,83

98,7

80 000,0

33 000,0

32 579,8

98,

2 400 006,00
184 500,00
184 500,00

2 500 867,00
234 500,00
234 500,00

2 113 491,43
97 016,11
97 016,11

84,5
41,4
41,4

184 500,00

234 500,00

97 016,11

41,4

38 500,00
146 000,00
190 000,00
190 000,00

38 620,00
195 880,00
178 000,00
178 000,00

11 861,31
85 154,80
178 000,00
178 000,00

30,7
43,5
100,0
100,0

190 000,00

178 000,00

178 000,00

100,0
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71014

71015

71035

71095

w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Nadzór budowlany
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
Cmentarze
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Pozostała działalność
Wydatki bieżące

190 000,00
45 000,00
45 000,00

178 000,00
110 900,00
110 900,00

178 000,00
83 957,55
83 957,55

100,0
75,7
75,7

45 000,00

110 900,00

83 957,55

75,7

45 000,00
532 500,00
532 500,00

110 900,00
540 461,00
540 461,00

83 957,55
538 050,73
538 050,73

75,7
99,6
99,6

529 000,00

537 102,00

537 086,66

100,0

487 800,00
41 200,00
3 000,00
500,00
1 418 006,00
430 000,00

495 761,00
41 341,00
3 000,00
359,00
1 407 006,00
419 000,00

495 752,06
41 334,60
605,32
358,75
1 210 467,04
410 961,26

100,0
100,0
20,2
99,9
86,0
98,1

430 000,00

419 000,00

410 961,26

98,1

430 000,00
988 006,00

419 000,00
988 006,00

410 961,26
799 505,78

98,1
80,9

988 006,00
30 000,00
30 000,00

988 006,00
30 000,00
30 000,00

799 505,78
6 000,00
6 000,00

80,9
20,0
20,0
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w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
750
75011

75020

75022

75023

Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Starostwa powiatowe
Wydatki bieżące
w tym:
Dotacje na zadania bieżące
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 zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki bieżące
w tym:

30 000,00

30 000,00

6 000,00

20,0

30 000,00

30 000,00

6 000,00

20,0

26 222 570,00
753 909,00
753 909,00

27 019 041,00
765 879,00
765 879,00

25 085 354,12
765 569,00
765 569,00

92,8
100,0
100,0

753 909,00

765 879,00

765 569,00

100,0

726 753,00
27 156,00
310 000,00
310 000,00

738 723,00
27 156,00
350 524,00
350 524,00

738 413,00
27 156,00
350 524,00
350 524,00

100,0
100,0
100,0
100,0

310 000,00
530 000,00
530 000,00

350 524,00
530 000,00
530 000,00

350 524,00
461 008,79
461 008,79

100,0
87,0
87,0

40 000,00

40 000,00

21 195,65

53,0

3 000,00
37 000,00
490 000,00
23 829 561,00
23 235 160,00

3 000,00
37 000,00
490 000,00
23 931 772,00
23 109 755,00

1 320,00
19 875,65
439 813,14
22 678 513,35
22 025 361,85

44,0
53,7
89,8
94,8
95,3
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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:
- 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:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
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
75095 Pozostała działalność
Wydatki bieżące

23 212 900,00

23 064 995,00

21 983 562,43

95,3

18 693 000,00
4 519 900,00
22 260,00
594 401,00

18 672 000,00
4 392 995,00
44 760,00
822 017,00

18 133 498,89
3 850 063,54
41 799,42
653 151,50

97,1
87,6
93,4
79,5

594 401,00

822 017,00

653 151,50

79,5

368 401,00

528 401,00

381 180,08

72,1

25 000,00
25 000,00

23 927,00
23 927,00

23 926,05
23 926,05

100,0
100,0

25 000,00

23 927,00

23 926,05

100,0

19 831,00
5 169,00
340 000,00
340 000,00

18 993,00
4 934,00
375 000,00
375 000,00

18 992,22
4 933,83
351 763,86
351 763,86

100,0
100,0
93,8
93,8

340 000,00

375 000,00

351 763,86

93,8

25 020,00
314 980,00
434 100,00
434 100,00

25 020,00
349 980,00
1 041 939,00
580 046,00

15 200,00
336 563,86
454 049,07
454 049,07

60,8
96,2
43,6
78,3
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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
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
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

751
75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
75109 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Wydatki bieżące

279 100,00

274 585,10

237 470,98

86,5

25 060,00
254 040,00
15 000,00
140 000,00

18 545,10
256 040,00
15 000,00
145 000,00

10 501,10
226 969,88
12 000,00
142 270,25

56,6
88,6
80,0
98,1

0,00

145 460,90

62 307,84

42,8

0,00

461 893,00

0,00

0,0

0,00

461 893,00

0,00

0,0

0,00

461 893,00

0,00

0,0

14 337,00

542 750,00

533 872,52

98,4

14 337,00

14 337,00

14 299,32

99,7

14 337,00

14 337,00

14 299,32

99,7

14 337,00

14 337,00

14 299,32

99,7

14 337,00

14 337,00

14 299,32

99,7

0,00

390 382,00

383 792,99

98,3

0,00

390 382,00

383 792,99

98,3
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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
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego
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
752

754

Obrona narodowa
75212 Pozostałe wydatki obronne
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75404 Komendy wojewódzkie Policji
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

0,00

168 052,00

167 962,99

99,9

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

88 029,00
80 023,00
222 330,00
138 031,00
138 031,00

88 027,68
79 935,31
215 830,00
135 780,21
135 780,21

100,0
99,9
97,1
98,4
98,4

0,00

68 191,00

68 180,21

100,0

0,00
0,00

51 216,00
16 975,00

51 213,68
16 966,53

100,0
100,0

0,00

69 840,00

67 600,00

96,8

4 500,00
4 500,00
4 500,00

7 880,00
7 880,00
7 880,00

7 880,00
7 880,00
7 880,00

100,0
100,0
100,0

4 500,00

7 880,00

7 880,00

100,0

4 500,00

7 880,00

7 880,00

100,0

15 382 500,00
270 000,00

16 393 934,00
270 000,00

16 069 864,90
60 700,50

98,0
22,5

270 000,00

270 000,00

60 700,50

22,5

270 000,00
12 534 000,00

270 000,00
13 386 381,00

60 700,50
13 386 289,07

22,5
100,0
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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
75412 Ochotnicze straże pożarne
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
75414 Obrona cywilna
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
75416 Straż gminna (miejska)

12 434 000,00

13 286 381,00

13 286 289,07

100,0

11 758 300,00

12 622 717,00

12 622 708,32

100,0

10 141 972,00
1 616 328,00
7 000,00
668 700,00
100 000,00

10 852 857,00
1 769 860,00
7 100,00
656 564,00
100 000,00

10 852 854,85
1 769 853,47
7 017,46
656 563,29
100 000,00

100,0
100,0
98,8
100,0
100,0

100 000,00
92 000,00
92 000,00

100 000,00
92 000,00
92 000,00

100 000,00
88 921,66
88 921,66

100,0
96,7
96,7

82 000,00

77 200,00

74 176,66

96,1

12 800,00
69 200,00
10 000,00
11 500,00
11 500,00

12 800,00
64 400,00
14 800,00
11 500,00
11 500,00

12 656,52
61 520,14
14 745,00
11 235,40
11 235,40

98,9
95,5
99,6
97,7
97,7

11 500,00

11 500,00

11 235,40

97,7

500,00
11 000,00
2 385 000,00

0,00
11 500,00
2 387 000,00

0,00
11 235,40
2 283 653,93

97,7
95,7
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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 Zarządzanie kryzysowe
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
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
75495 Pozostała działalność
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych

2 385 000,00

2 387 000,00

2 283 653,93

95,7

2 294 000,00

2 333 140,00

2 233 770,97

95,7

2 100 000,00
194 000,00
91 000,00
40 000,00
40 000,00

2 134 102,00
199 038,00
53 860,00
63 400,00
63 400,00

2 063 643,85
170 127,12
49 882,96
62 438,54
62 438,54

96,7
85,5
92,6
98,5
98,5

40 000,00

63 400,00

62 438,54

98,5

40 000,00
0,00
0,00

63 400,00
135 653,00
128 153,00

62 438,54
135 653,00
128 153,00

98,5
100,0
100,0

0,00

128 153,00

128 153,00

100,0

0,00
0,00

15 273,00
112 880,00

15 273,00
112 880,00

100,0
100,0

0,00

7 500,00

7 500,00

100,0

0,00
50 000,00
50 000,00

7 500,00
48 000,00
48 000,00

7 500,00
40 972,80
40 972,80

100,0
85,4
85,4

50 000,00

48 000,00

40 972,80

85,4
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w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
757

Obsługa długu publicznego
75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki na obsługę długu jedn. samorządu terytorialnego

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez
Skarb Państwa lub jedn. samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące
w tym:
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

758

Różne rozliczenia
75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące
w tym:
Dotacje na zadania bieżące
75818 Rezerwy ogólne i celowe
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
801

Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe

50 000,00

48 000,00

40 972,80

85,4

5 241 871,00

3 688 601,00

2 754 631,16

74,7

4 600 000,00

3 288 730,00

2 754 631,16

83,8

4 600 000,00

3 288 730,00

2 754 631,16

83,8

4 600 000,00

3 288 730,00

2 754 631,16

83,8

641 871,00

399 871,00

0,00

0,0

641 871,00

399 871,00

0,00

0,0

641 871,00

399 871,00

0,00

0,0

6 245 331,00

6 131 992,00

4 879 330,21

79,6

4 879 331,00

4 879 331,00

4 879 330,21

100,0

4 879 331,00

4 879 331,00

4 879 330,21

100,0

4 879 331,00
1 366 000,00
1 366 000,00

4 879 331,00
1 252 661,00
1 252 661,00

4 879 330,21
0,00
0,00

100,0
0,0
0,0

1 366 000,00

1 252 661,00

0,00

0,0

1 366 000,00

1 252 661,00

0,00

0,0

157 361 262,00
37 652 764,00

164 177 368,30
38 378 739,30

161 702 871,10
37 771 412,10

98,5
98,4
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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
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:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Dotacje na zadania bieżące

37 622 764,00

38 058 094,30

37 499 229,41

98,5

35 852 817,00

36 415 637,80

35 872 000,35

98,5

30 577 738,00
5 275 079,00
1 518 720,00

31 366 280,85
5 049 356,95
1 525 219,50

31 229 411,44
4 642 588,91
1 524 397,22

251 227,00
30 000,00

117 237,00
320 645,00

102 831,84
272 182,69

99,6
91,9
99,9
87,7
84,9

30 000,00
5 400 737,00
5 400 737,00

320 645,00
5 429 581,00
5 429 581,00

272 182,69
5 423 601,87
5 423 601,87

84,9
99,9
99,9

5 399 127,00

5 427 171,00

5 421 325,87

99,9

4 974 274,00

5 004 547,00

5 002 505,18

100,0

424 853,0

422 624,0

418 820,6

99,

1 610,00

2 410,00

2 276,00

3 483 062,00
3 483 062,00

3 497 049,00
3 497 049,00

3 430 303,73
3 430 303,73

94,4
98,1
98,1

3 128 771,00

3 184 878,00

3 128 080,75

98,2

2 636 449,00
492 322,00
351 620,00

2 596 393,00
588 485,00
306 000,00

2 564 927,41
563 153,34
296 376,50

98,8
95,7
96,9

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

338

Dokument Systemu Zarządzania Jakością

Nr:

I-G3-1

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
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
80105 Przedszkola specjalne
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
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego
Wydatki bieżące
w tym:
Dotacje na zadania bieżące
80110 Gimnazja
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:

2 671,00
19 669 863,00
19 669 863,00

6 171,00
21 187 563,00
21 187 563,00

5 846,48
21 003 095,26
21 003 095,26

94,7
99,1
99,1

7 177 088,00

7 376 945,00

7 251 147,80

98,3

5 682 071,00
1 495 017,00
12 480 000,00

5 893 500,00
1 483 445,00
13 792 853,00

5 860 194,47
1 390 953,33
13 735 093,63

12 775,00
682 994,00
682 994,00

17 765,00
716 205,00
716 205,00

16 853,83
712 012,80
712 012,80

99,4
93,8
99,6
94,9
99,4
99,4

682 494,00

714 189,00

709 997,76

99,4

616 646,00
65 848,00
0,00
500,00

650 186,00
64 003,00
1 516,00
500,00

647 957,63
62 040,13
1 515,04
500,00

228 000,00
228 000,00

262 000,00
262 000,00

259 752,16
259 752,16

99,7
96,9
99,9
100,0
99,1
99,1

228 000,00

262 000,00

259 752,16

19 322 897,00
19 292 897,00

20 373 078,00
20 343 078,00

20 026 542,55
20 026 542,55

99,1
98,3
98,4

17 640 668,00

18 524 175,00

18 221 202,52

98,4
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- 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

15 371 812,00
2 268 856,00
1 613 075,00

16 292 592,00
2 231 583,00
1 713 075,00

16 154 613,34
2 066 589,18
1 708 988,35

39 154,00
30 000,00

105 828,00
30 000,00

96 351,68
0,00

99,2
92,6
99,8
91,0
0,0

30 000,00
2 545 510,00
2 545 510,00

30 000,00
2 780 855,00
2 780 855,00

0,00
2 776 520,32
2 776 520,32

0,0
99,8
99,8

2 544 230,00

2 779 575,00

2 775 241,25

99,8

2 360 401,00
183 829,00
1 280,00

2 591 285,00
188 290,00
1 280,00

2 589 544,47
185 696,78
1 279,07

190 712,00
190 712,00

180 487,00
180 487,00

169 742,66
169 742,66

99,9
98,6
99,9
94,0
94,0

190 712,00

180 487,00

169 742,66

94,0

190 712,00

180 487,00

169 742,66

25 172 863,00
25 007 250,00

25 718 419,00
25 509 885,00

25 363 703,46
25 202 212,35

94,0
98,6
98,8

Wydatki jednostek budżetowych

21 829 493,00

22 399 830,00

22 126 564,50

98,8

w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

19 033 619,00

19 840 743,00

19 743 736,87

99,5

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
Wydatki bieżące
w tym:
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- 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
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
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
80134 Szkoły zawodowe specjalne
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:

2 795 874,00
3 142 301,00

2 559 087,00
2 978 801,00

2 382 827,63
2 971 049,96

35 456,00

82 614,00

76 846,01

93,1
99,7
93,0

0,00

48 640,00

27 751,88

57,1

165 613,00

208 534,00

161 491,11

77,4

165 613,00

208 534,00

161 491,11

77,4

165 613,00

165 613,00

124 512,65

75,2

35 742 206,00
35 742 206,00

37 993 840,00
37 915 868,00

37 570 562,40
37 492 629,31

98,9
98,9

27 977 642,00

29 761 532,00

29 350 959,41

98,6

23 603 926,00
4 373 716,00
7 719 920,00
44 644,00
0,00

25 346 433,00
4 415 099,00
8 072 420,00
81 916,00
77 972,00

25 199 478,91
4 151 480,50
8 065 603,68
76 066,22
77 933,09

99,4
94,0
99,9
92,9
100,0

0,00

77 972,00

77 933,09

3 655 199,00
3 655 199,00

3 820 629,00
3 813 027,00

3 747 351,11
3 739 749,71

100,0
98,1
98,1

3 652 499,00

3 804 347,00

3 731 092,04

98,1
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- 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
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz
80140
ośrodki dokształcania zawodowego

3 033 886,00
618 613,00
2 700,00
0,00

3 220 886,00
583 461,00
8 680,00
7 602,00

3 215 795,01
515 297,03
8 657,67
7 601,40

99,8
88,3
99,7
100,0

0,00

7 602,00

7 601,40

100,0

2 229 329,00

2 453 291,00

2 428 243,28

99,0

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

2 229 329,00

2 453 291,00

2 428 243,28

99,0

2 226 329,00

2 450 291,00

2 425 404,78

99,0

1 750 075,00
476 254,00
3 000,00

1 972 639,00
477 652,00
3 000,00

1 969 108,37
456 296,41
2 838,50

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

354 652,00
354 652,00

363 424,00
363 424,00

357 297,33
357 297,33

99,8
95,5
94,6
98,3
98,3

352 952,00

361 974,00

355 847,33

98,3

296 902,00
56 050,00
1 700,00

307 903,00
54 071,00
1 450,00

306 481,96
49 365,37
1 450,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:

531 094,00
531 094,00

517 946,00
517 946,00

327 801,40
327 801,40

99,5
91,3
100,0
63,3
63,3

531 094,00

517 946,00

327 801,40

63,3
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851

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 000,00
530 094,00

500,00
517 446,00

500,00
327 301,40

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

499 380,00
499 380,00

504 262,00
504 262,00

334 928,67
334 928,67

100,0
63,3
66,4
66,4

393 380,00

387 362,00

231 629,23

59,8

7 000,00
386 380,00
90 000,00
16 000,00

64 482,00
322 880,00
90 000,00
26 900,00

60 412,18
171 217,05
86 399,44
16 900,00

93,7
53,0
96,0
62,8

Ochrona zdrowia
85153 Zwalczanie narkomanii
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Dotacje na zadania bieżące
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
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

5 638 195,00
50 000,00
50 000,00

5 909 114,00
50 000,00
50 000,00

5 584 313,86
36 400,00
36 400,00

94,5
72,8
72,8

30 000,00

30 000,00

16 400,00

54,7

30 000,00
20 000,00
1 950 000,00
1 950 000,00

30 000,00
20 000,00
2 468 284,00
2 459 284,00

16 400,00
20 000,00
2 201 053,82
2 201 053,82

54,7
100,0
89,2
89,5

1 648 500,00

2 117 884,00

1 860 741,54

87,9

1 180 500,00
468 000,00
300 000,00
1 500,00

1 224 787,00
893 097,00
340 000,00
1 400,00

1 194 831,29
665 910,25
338 999,72
1 312,56

97,6
74,6
99,7
93,8
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Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla
osób nieobjętych obowiązkiem 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
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
852

Pomoc społeczna
85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych

0,00

9 000,00

0,00

0,0

0,00

9 000,00

0,00

0,0

3 408 195,00

3 043 553,00

3 007 217,54

98,8

3 408 195,00

3 043 553,00

3 007 217,54

98,8

3 368 195,00

3 003 553,00

2 968 090,31

98,8

3 368 195,00
40 000,00
230 000,00
230 000,00

3 003 553,00
40 000,00
347 277,00
247 277,00

2 968 090,31
39 127,23
339 642,50
242 487,06

98,8
97,8
97,8
98,1

80 000,00

97 277,00

92 487,06

95,1

39 000,00
41 000,00
150 000,00
0,00

51 700,00
45 577,00
150 000,00
100 000,00

50 788,37
41 698,69
150 000,00
97 155,44

98,2
91,5
100,0
97,2

0,00

100 000,00

97 155,44

97,2

67 165 300,00
4 900 250,00
4 900 250,00

73 538 936,49
5 279 150,00
5 279 150,00

72 398 704,71
4 889 161,89
4 889 161,89

98,4
92,6
92,6

4 632 250,00

5 062 250,00

4 689 966,54

92,6
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w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
85202 Domy pomocy społecznej
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
85203 Ośrodki wsparcia
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
85204 Rodziny zastępcze
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3 430 250,00
1 202 000,00
0,00
268 000,00
15 899 000,00
15 899 000,00

3 679 500,00
1 382 750,00
1 385,00
215 515,00
16 555 043,00
16 555 043,00

3 537 423,95
1 152 542,59
1 382,59
197 812,76
16 354 084,04
16 354 084,04

96,1
83,4
99,8
91,8
98,8
98,8

15 864 800,00

16 511 343,00

16 310 808,92

98,8

12 484 000,00
3 380 800,00
34 200,00
1 004 000,00
1 004 000,00

12 808 228,00
3 703 115,00
43 700,00
1 113 840,00
1 113 840,00

12 771 287,41
3 539 521,51
43 275,12
1 076 330,31
1 076 330,31

99,7
95,6
99,0
96,6
96,6

1 002 500,00

1 052 340,00

1 015 424,01

96,5

833 885,00
168 615,00
0,00
1 500,00
2 657 650,00
2 657 650,00

860 726,00
191 614,00
60 000,00
1 500,00
2 905 769,00
2 905 769,00

854 775,48
160 648,53
60 000,00
906,30
2 812 014,89
2 812 014,89

99,3
83,8
100,0
60,4
96,8
96,8

1 149 650,00

1 103 040,00

1 057 713,07

95,9

1 036 650,00

990 040,00

950 130,34

96,0
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- 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
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
85206 Wspieranie rodziny
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego
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

113 000,00
1 508 000,00
159 400,00
159 400,00

113 000,00
1 802 729,00
168 740,00
168 740,00

107 582,73
1 754 301,82
157 565,00
157 565,00

95,2
97,3
93,4
93,4

159 400,00

168 740,00

157 565,00

93,4

125 693,00
33 707,00
50 000,00
50 000,00

105 779,00
62 961,00
118 543,00
118 543,00

100 724,98
56 840,02
118 362,45
118 362,45

95,2
90,3
99,8
99,8

50 000,00

118 543,00

118 362,45

99,8

46 700,00
3 300,00

114 714,00
3 829,00

114 533,69
3 828,76

99,8
100,0

22 254 078,00

23 579 300,00

23 482 907,29

99,6

22 254 078,00

23 579 300,00

23 482 907,29

99,6

1 338 081,00

2 004 669,00

1 987 338,59

99,1

1 253 581,00
84 500,00
110 000,00
20 805 997,00

1 841 869,00
162 800,00
84 700,00
21 489 931,00

1 830 311,30
157 027,29
70 660,67
21 424 908,03

99,4
96,5
83,4
99,7
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Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
85213
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- 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
85215 Dodatki mieszkaniowe
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Świadczenia na rzecz osób fizycznych

191 953,00

240 957,00

235 812,32

97,9

191 953,00

240 957,00

235 812,32

97,9

189 953,00

238 957,00

235 214,81

98,4

189 953,00
2 000,00

238 957,00
2 000,00

235 214,81
597,51

98,4
29,9

2 711 094,00

4 474 673,00

4 411 803,87

98,6

2 711 094,00

4 474 673,00

4 411 803,87

98,6

20 000,00

10 000,00

5 603,60

56,0

20 000,00
8 000,00
2 580 000,00

10 000,00
8 000,00
4 353 579,00

5 603,60
6 871,95
4 308 621,07

56,0
85,9
99,0

103 094,00

103 094,00

90 707,25

88,0

3 150 000,00
3 150 000,00

3 525 694,92
3 525 694,92

3 494 819,17
3 494 819,17

99,1
99,1

0,00

340,40

340,20

99,9

0,00
3 150 000,00

340,40
3 525 354,52

340,20
3 494 478,97

99,9
99,1
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85216 Zasiłki stałe
Wydatki bieżące
w tym:
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
85219 Ośrodki pomocy społecznej
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
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
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:

933 000,00
933 000,00

1 556 100,00
1 556 100,00

1 550 849,48
1 550 849,48

99,7
99,7

5 000,00
928 000,00
6 696 000,00
6 696 000,00

5 000,00
1 551 100,00
6 751 138,67
6 751 138,67

2 784,65
1 548 064,83
6 712 435,90
6 712 435,90

55,7
99,8
99,4
99,4

6 524 400,00

6 623 146,26

6 584 843,15

99,4

5 630 000,00
894 400,00
66 000,00
105 600,00

5 793 591,26
829 555,00
5 800,00
122 192,41

5 793 591,04
791 252,11
5 781,72
121 811,03

100,0
95,4
99,7
99,7

1 648 000,00

1 700 147,00

1 691 826,26

99,5

1 648 000,00

1 700 147,00

1 691 826,26

99,5

1 647 000,00

1 692 590,00

1 684 269,83

99,5

1 233 000,00
414 000,00
1 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00

1 259 550,00
433 040,00
7 557,00
1 630 000,00
1 630 000,00

1 257 704,83
426 565,00
7 556,43
1 581 754,10
1 581 754,10

99,9
98,5
100,0
97,0
97,0

1 500 000,00

1 630 000,00

1 581 754,10

97,0
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- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
85295 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
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
853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85305 Żłobki
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

1 500 000,00
3 410 875,00
2 377 027,00

1 630 000,00
3 939 840,90
2 899 867,90

1 581 754,10
3 828 977,74
2 827 081,48

97,0
97,2
97,5

427 579,00

181 341,90

145 055,77

80,0

31 939,00
395 640,00
35 000,00
1 842 421,00

43 704,90
137 637,00
23 000,00
2 622 624,00

41 829,02
103 226,75
20 500,00
2 610 370,20

95,7
75,0
89,1
99,5

72 027,00

72 902,00

51 155,51

70,2

1 033 848,00

1 039 973,00

1 001 896,26

96,3

1 033 848,00

1 039 973,00

1 001 896,26

96,3

1 033 848,00

1 012 465,00

974 396,83

96,2

12 114 811,00
1 254 000,00

12 593 992,00
1 254 000,00

12 072 942,44
1 216 501,64

95,9
97,0

1 254 000,00

1 254 000,00

1 216 501,64

97,0

1 217 500,00

1 217 500,00

1 199 652,15

98,5

990 000,00
227 500,00
36 000,00

990 000,00
227 500,00
36 000,00

975 443,79
224 208,36
16 350,00

98,5
98,6
45,4
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Świadczenia na rzecz osób fizycznych
85306 Kluby dziecięce
Wydatki bieżące
w tym:
Dotacje na zadania bieżące
85307 Dzienni opiekunowie
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
85311
niepełnosprawnych
Wydatki bieżące
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

500,00
25 200,00
25 200,00

500,00
25 200,00
25 200,00

499,49
11 900,00
11 900,00

99,9
47,2
47,2

25 200,00
20 000,00
20 000,00

25 200,00
0,00
0,00

11 900,00
0,00
0,00

47,2
-

20 000,00

0,00

0,00

-

20 000,00

0,00

0,00

-

100 284,00

160 324,00

160 314,57

100,0

100 284,00

160 324,00

160 314,57

100,0

0,00

60 040,00

60 030,57

100,0

0,00
100 284,00
450 000,00
450 000,00

60 040,00
100 284,00
460 525,00
460 525,00

60 030,57
100 284,00
456 710,69
456 710,69

100,0
100,0
99,2
99,2

449 000,00

460 225,00

456 410,69

99,2

346 000,00
103 000,00
1 000,00
5 046 513,00

350 501,00
109 724,00
300,00
5 181 933,00

350 426,75
105 983,94
300,00
5 170 015,90

100,0
96,6
100,0
99,8
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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 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
85395 Pozostała działalność
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

5 046 513,00

5 152 593,00

5 140 675,90

99,8

4 875 200,00

4 973 280,00

4 961 960,24

99,8

4 183 000,00
692 200,00
7 800,00

4 321 760,00
651 520,00
15 800,00

4 318 737,42
643 222,82
15 205,55

99,9
98,7
96,2

163 513,00

163 513,00

163 510,11

100,0

0,00

29 340,00

29 340,00

100,0

0,00
5 218 814,00
5 078 814,00

29 340,00
5 512 010,00
5 512 010,00

29 340,00
5 057 499,64
5 057 499,64

100,0
91,8
91,8

199 500,00

189 460,00

162 307,48

85,7

199 500,00

189 460,00

162 307,48

85,7

4 879 314,00

5 322 550,00

4 895 192,16

92,0

140 000,00

0,00

0,00

-

140 000,00

0,00

0,00

-

140 000,00

0,00

0,00

-

15 386 351,00

17 547 680,00

16 993 259,89

1 692 116,00

1 791 580,00

1 759 319,27

96,8
98,2
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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

1 692 116,00

1 791 580,00

1 759 319,27

98,2

1 690 646,00

1 789 110,00

1 757 261,51

98,2

1 543 923,00
146 723,00
1 470,00

1 640 704,00
148 406,00
2 470,00

1 611 958,92
145 302,59
2 057,76

683 100,00
683 100,00

705 223,00
705 223,00

696 691,80
696 691,80

98,2
97,9
83,3
98,8
98,8

683 100,00

705 223,00

696 691,80

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

3 189 135,00
3 189 135,00

3 227 239,00
3 227 239,00

3 195 846,76
3 195 846,76

98,8
99,0
99,0

3 186 570,00

3 224 674,00

3 193 599,74

99,0

2 702 028,00
484 542,00
2 565,00

2 696 460,00
528 214,00
2 565,00

2 688 791,54
504 808,20
2 247,02

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 009 330,00
1 009 330,00

1 026 325,00
1 026 325,00

1 019 299,10
1 019 299,10

99,7
95,6
87,6
99,3
99,3

1 009 330,00

1 026 325,00

1 019 299,10

99,3

938 717,00
70 613,00

956 778,00
69 547,00

950 104,24
69 194,86

85406 Poradnie psych-pedag., w tym poradnie specjalistyczne
Wydatki bieżące

1 716 599,00
1 716 599,00

1 811 099,00
1 811 099,00

1 800 869,22
1 800 869,22

99,3
99,5
99,4
99,4

85402 Specjalne ośrodki wychowawcze
Wydatki bieżące
w tym:
Dotacje na zadania bieżące
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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

1 714 599,00

1 808 641,00

1 798 600,28

99,4

1 575 619,00
138 980,00
2 000,00

1 660 619,00
148 022,00
2 458,00

1 654 838,09
143 762,19
2 268,94

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
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

3 538 250,00
3 538 250,00

3 703 540,00
3 703 540,00

3 616 897,79
3 616 897,79

99,7
97,1
92,3
97,7
97,7

3 533 750,00

3 699 040,00

3 614 227,79

97,7

2 988 978,00
544 772,00
4 500,00

3 126 638,00
572 402,00
4 500,00

3 118 682,96
495 544,83
2 670,00

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

2 959 556,00
2 959 556,00

3 057 729,00
3 057 729,00

2 961 856,53
2 961 856,53

99,7
86,6
59,3
96,9
96,9

2 293 456,00

2 335 185,00

2 253 542,95

96,5

1 427 045,00
866 411,00
660 000,00
6 100,00

1 511 537,00
823 648,00
717 249,00
5 295,00

1 497 364,83
756 178,12
703 467,84
4 845,74

200 000,00
200 000,00

1 844 304,00
1 844 304,00

1 629 190,80
1 629 190,80

99,1
91,8
98,1
91,5
88,3
88,3

0,00
200 000,00

157,00
1 844 147,00

156,80
1 629 034,00

99,9
88,3

85415 Pomoc materialna dla uczniów
Wydatki bieżące
w tym:
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
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900

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe
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

269 033,00
269 033,00

266 774,00
266 774,00

224 760,00
224 760,00

84,3
84,3

268 783,00

266 524,00

224 760,00

84,3

213 108,00
55 675,00
250,00

213 318,00
53 206,00
250,00

189 548,36
35 211,64
0,00

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

49 232,00
49 232,00

36 427,00
36 427,00

27 951,55
27 951,55

88,9
66,2
0,0
76,7
76,7

49 232,00

36 427,00

27 951,55

76,7

500,00
48 732,00

600,00
35 827,00

600,00
27 351,55

85495 Pozostała działalność
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

80 000,00
80 000,00

77 440,00
77 440,00

60 577,07
60 577,07

100,0
76,3
78,2
78,2

80 000,00

77 440,00

60 577,07

78,2

60 400,00
19 600,00

40 000,00
37 440,00

38 383,92
22 193,15

96,0
59,3

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych

24 882 272,00
2 988 000,00
886 000,00

25 154 363,00
2 988 000,00
886 000,00

21 220 578,93
2 642 687,78
540 687,78

84,4
88,4
61,0

886 000,00

886 000,00

540 687,78

61,0
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w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wydatki majątkowe
w tym:
Zakup i objęcie akcji i udziałów
90002 Gospodarka odpadami
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
90003 Oczyszczanie miast i wsi
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

886 000,00
2 102 000,00

886 000,00
2 102 000,00

540 687,78
2 102 000,00

61,0
100,0

2 102 000,00
9 639 500,00
9 609 500,00

2 102 000,00
9 659 500,00
9 629 500,00

2 102 000,00
9 562 014,68
9 532 092,72

100,0
99,0
99,0

9 609 500,00

9 629 500,00

9 532 092,72

99,0

514 500,00
9 095 000,00
30 000,00

514 500,00
9 115 000,00
30 000,00

474 153,15
9 057 939,57
29 921,96

92,2
99,4
99,7

30 000,00
1 450 000,00
1 450 000,00

30 000,00
1 300 000,00
1 300 000,00

29 921,96
1 211 579,80
1 211 579,80

99,7
93,2
93,2

1 450 000,00

1 300 000,00

1 211 579,80

93,2

1 450 000,00
1 550 000,00
1 550 000,00

1 300 000,00
1 575 000,00
1 575 000,00

1 211 579,80
1 561 274,99
1 561 274,99

93,2
99,1
99,1

1 550 000,00

1 571 100,00

1 557 374,99

99,1

5 000,00
1 545 000,00

5 000,00
1 566 100,00

0,00
1 557 374,99

0,0
99,4
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90005

90006

90008

90013

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Ochrona gleby i wód podziemnych
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Schroniska dla zwierząt
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:

0,00
3 221 012,00
265 400,00

3 900,00
3 221 012,00
265 400,00

3 900,00
929 898,72
19 778,40

100,0
28,9
7,5

265 400,00

265 400,00

19 778,40

7,5

265 400,00
2 955 612,00

265 400,00
2 955 612,00

19 778,40
910 120,32

7,5
30,8

2 955 612,00
50 000,00
50 000,00

2 955 612,00
50 000,00
50 000,00

910 120,32
48 600,00
48 600,00

30,8
97,2
97,2

50 000,00

50 000,00

48 600,00

97,2

50 000,00
10 000,00
10 000,00

50 000,00
10 000,00
10 000,00

48 600,00
9 871,20
9 871,20

97,2
98,7
98,7

10 000,00

10 000,00

9 871,20

98,7

10 000,00
162 000,00
162 000,00

10 000,00
162 000,00
162 000,00

9 871,20
126 620,76
126 620,76

98,7
78,2
78,2

162 000,00

162 000,00

126 620,76

78,2
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90015

90078

90080

90095

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Działalność badawczo-rozwojowa
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
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:

162 000,00
5 200 000,00
4 800 000,00

162 000,00
5 200 000,00
4 800 000,00

126 620,76
4 439 575,71
4 058 331,99

78,2
85,4
84,5

4 770 000,00

4 770 000,00

4 052 731,99

85,0

4 770 000,00
30 000,00
400 000,00

4 770 000,00
30 000,00
400 000,00

4 052 731,99
5 600,00
381 243,72

85,0
18,7
95,3

400 000,00
0,00
0,00

400 000,00
270 000,00
270 000,00

381 243,72
30 750,00
30 750,00

95,3
11,4
11,4

0,00
80 000,00
80 000,00

270 000,00
80 000,00
80 000,00

30 750,00
50 960,53
50 960,53

11,4
63,7
63,7

80 000,00

78 640,00

49 600,53

63,1

20 000,00
60 000,00
0,00
531 760,00
531 760,00

20 000,00
58 640,00
1 360,00
638 851,00
578 851,00

7 537,32
42 063,21
1 360,00
606 744,76
546 904,76

37,7
71,7
100,0
95,0
94,5

530 560,00

577 651,00

545 705,22

94,5

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

357

Dokument Systemu Zarządzania Jakością

Nr:

I-G3-1

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

921
92105

92109

92116

92120

- 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

56 180,00
474 380,00
1 200,00
0,00

56 206,00
521 445,00
1 200,00
60 000,00

56 173,61
489 531,61
1 199,54
59 840,00

99,9
93,9
100,0
99,7

0,00

60 000,00

59 840,00

99,7

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
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
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wydatki bieżące
w tym:
Dotacje na zadania bieżące
Biblioteki
Wydatki bieżące
w tym:
Dotacje na zadania bieżące
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Wydatki bieżące

5 096 373,00
687 000,00
687 000,00

5 136 373,00
727 000,00
727 000,00

5 131 320,30
722 240,80
722 240,80

99,9
99,3
99,3

472 000,00

542 000,00

537 240,80

99,1

52 000,00
420 000,00
185 000,00
30 000,00
1 550 000,00
1 550 000,00

54 982,00
487 018,00
185 000,00
0,00
1 550 000,00
1 550 000,00

54 947,33
482 293,47
185 000,00
0,00
1 550 000,00
1 550 000,00

99,9
99,0
100,0
100,0
100,0

1 550 000,00
2 800 000,00
2 800 000,00

1 550 000,00
2 800 000,00
2 800 000,00

1 550 000,00
2 800 000,00
2 800 000,00

100,0
100,0
100,0

2 800 000,00
38 000,00
38 000,00

2 800 000,00
36 220,00
36 220,00

2 800 000,00
35 929,62
35 929,62

100,0
99,2
99,2

w tym:
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926

Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
92195 Pozostała działalność
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

38 000,00

36 220,00

35 929,62

99,2

38 000,00
21 373,00
21 373,00

36 220,00
23 153,00
23 153,00

35 929,62
23 149,88
23 149,88

99,2
100,0
100,0

21 373,00

23 153,00

23 149,88

100,0

21 373,00
0,00

21 373,00
1 780,00

21 369,88
1 780,00

100,0
100,0

Kultura fizyczna
92605 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:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
92695 Pozostała działalność
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych

9 754 100,00
9 237 000,00
9 237 000,00

10 590 215,00
10 073 115,00
9 480 115,00

10 064 080,06
10 057 574,97
9 472 274,86

95,0
99,8
99,9

6 011 200,00

6 126 815,00

6 119 578,25

99,9

3 360 459,00
2 650 741,00
3 095 000,00
130 800,00
0,00

3 373 859,00
2 752 956,00
3 255 000,00
98 300,00
593 000,00

3 369 955,74
2 749 622,51
3 255 000,00
97 696,61
585 300,11

99,9
99,9
100,0
99,4
98,7

0,00
517 100,00
17 100,00

593 000,00
517 100,00
17 100,00

585 300,11
6 505,09
6 505,09

98,7
1,3
38,0

17 100,00

17 100,00

6 505,09

38,0
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w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Razem wydatki:
Razem 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
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:
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 uofp
Zakup i objęcie akcji i udziałów

17 100,00
500 000,00

17 100,00
500 000,00

6 505,09
0,00

38,0
0,0

500 000,00

500 000,00

0,00

0,0

435 323 951,00

453 922 971,17

423 391 886,41

93,3

371 582 112,00

387 633 314,17

376 957 557,07

97,2

284 938 481,00

293 500 127,84

285 101 615,79

97,1

196 253 848,00
88 684 633,00
42 333 551,00
33 787 580,00

204 046 820,51
89 453 307,33
44 236 951,50
40 288 792,93

202 263 637,86
82 837 977,93
44 043 414,92
39 704 593,64

99,1
92,6
99,6
98,5

5 280 629,00

5 918 840,90

5 353 301,56

90,4

641 871,00
4 600 000,00

399 871,00
3 288 730,00

0,00
2 754 631,16

0,0
83,8

63 741 839,00

66 289 657,00

46 434 329,34

70,0

61 639 839,00

64 187 657,00

44 332 329,34

69,1

46 679 496,00

47 140 006,00

31 560 626,23

67,0

2 102 000,00

2 102 000,00

2 102 000,00

100,0

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 2014 r.

Lp.

1
2
3

Nazwa podmiotu
Dz.150 "Przetwórstwo przemysłowe",rozdz.15011 - "
Rozwój przedsiębiorczości"
Fundacja "Pomyśl o przyszłości"
Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"
Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i
Inicjatyw Lokalnych "STOPIL"

Adres

Plan

30 000

Kwota
Kwota
przyznanych przekazanych
dotacji
dotacji

Wysokość
rozliczonej
dotacji do
31.12.2014 r.

29 000,00

29 000,00

29 000,00

Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 146c

3 500,00

3 500,00

3 500,00

Nowy Sącz, ul. Limanowskiego 4

6 500,00

6 500,00

6 500,00

Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 22

19 000,00

19 000,00

19 000,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

Nowy Sącz, ul. Armii Krajowej 19/63

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Nowy Sącz, ul. Nawojowska 3

1 500,00

1 500,00

1 500,00

Dz.630 "Turystyka" rozdz.63003 " Zadania w zakresie upowszechniania turystyki"

60 000

2

Stowarzyszenie TURKUS Na Rzecz Rozwoju Aktywności
Lokalnej
Stowarzyszenie PIAST na Rzecz Aktywnego Wypoczynku

3

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie o/Beskid

Nowy Sącz ul. Sobieskiego 14A/2

11 000,00

11 000,00

11 000,00

4

Nowy Sącz ul. Wąsowiczów 8

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Nowy Sącz, ul. Al. Wolności 49

1 500,00

1 500,00

1 500,00

6

Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca w N. Sączu
Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii KLUB SĄDECKICH
AMAZONEK im. H. Włodarczyk
Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei

Nowy Sącz, ul. Kolejowa 27

1 000,00

1 000,00

1 000,00

7

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Spokojne Jutro"

Nowy Sącz, ul. Chruślicka 44

2 000,00

2 000,00

2 000,00

8

Nowy Sącz, ul. Broniewskiego 5

3 000,00

3 000,00

3 000,00

Nowy Sącz, ul. E. Plater 13a

1 500,00

1 500,00

1 500,00

10

Stowarzyszenie "Przyjaciele Serca i Życia"
Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich
"ORION"
Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"

Nowy Sącz, ul. Limanowskiego 4

1 500,00

1 500,00

1 500,00

11

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Nowy Sącz, ul. Żółkiewskiego 23

2 500,00

2 500,00

2 500,00

12

Polskie Tow. Turystyczno-Krajoznawcze o/Beskid

Nowy Sącz ul. Rynek 9

22 000,00

22 000,00

22 000,00

13

Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski

Nowy Sącz ul. Narutowicza 9

1 500,00

1 500,00

1 500,00

14

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"

Nowy Sącz, ul. Kunegundy 12 a

2 000,00

2 000,00

2 000,00

15

Nowosądecka Izba Turystyczna

Nowy Sącz, ul. Rynek 19

1 000,00

1 000,00

1 000,00

16

Parafialny Klub Sportowy "TABOR"

Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 4

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1

5

9

12 000,00

12 000,00

12 000,00

1

Dz.750 "Administracja publiczna" rozdz.75095 -" Pozostała działalność"
Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej

Stary Sącz, ul. Źródlana 25

15 000

8 000,00

8 000,00

8 000,00

2

Sądeckie Towarzystwo Sportowe "SUPERFIGHTER"

Nowy Sącz, ul. Nawojowska 13/11

4 000,00

4 000,00

4 000,00

Zwrot
dotacji do
31.12.2014
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Dz.801 -"Oświata i wychowanie" rozdz.80195 - " Pozostała działalność"

90 000

88 000,00

88 000,00

86 399,44

1 600,56
100,00

1

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe

Nowy Sącz, ul. Limanowskiego 7

2 000,00

2 000,00

1 900,00

2

Polskie Towarzystwo Matematyczne

Warszawa, ul. Śniadeckich 8

2 000,00

2 000,00

2 000,00

3

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"
Związek Strzelecki "STRZELEC" Organizacja Społeczno Wychowawcza

Nowy Sącz ul. Kunegundy 12a

4 000,00

4 000,00

4 000,00

Warszawa, ul. Zielona 39

10 000,00

10 000,00

10 000,00

5

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska

Kraków, ul. Karmelicka 31

4 000,00

4 000,00

4 000,00

6

Stowarzyszenie TURKUS Na Rzecz Rozwoju Aktywności
Lokalnej

Nowy Sącz, ul. Armii Krajowej 19/63

2 000,00

2 000,00

2 000,00

7

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze o/Beskid

Nowy Sącz, ul. Rynek 9

5 000,00

5 000,00

5 000,00

8

Stowarzyszenie Profesjonalnego Samorządu

Nowy Sącz, ul. Słowacka 24

1 000,00

1 000,00

1 000,00

4

9

AIESEC POLSKA

Marki, ul. Hallera 12

4 000,00

4 000,00

4 000,00

10

Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"

Nowy Sącz, ul. Limanowskiego 4

3 000,00

3 000,00

2 999,44

11

Stowarzyszenie Muzyka Świata "AKORD"

Nowy Sącz, ul. Al. Wolności 41D/1

3 000,00

3 000,00

3 000,00

12

Stowarzyszenie Pamięci Polskiego Sybiru
Stowarzyszenie na Rzecz Poszukiwania i Rozwoju Zdolności
Artystycznych Dzieci i Młodzieży "Wszystko Gra"
Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół I Gimnazjum i Liceum
im. Jana Długosza w Nowym Sączu

Nowy Sącz, ul. Podhalańska 38

9 000,00

9 000,00

9 000,00

Nowy Sącz, ul. Szkolna 9

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Nowy Sącz, ul. Długosza 5

3 000,00

3 000,00

3 000,00

15

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy

Nowy Sącz, ul. Kunegundy 16

5 000,00

5 000,00

5 000,00

16

Fundacja Młodzież-Edukacja-Przyszłość

Nowy Sącz, ul. Zielona 27

3 000,00

3 000,00

1 500,00

17

Parafia pw. Św. Ducha

Nowy Sącz, ul. P. Skargi 10

3 000,00

3 000,00

3 000,00

18

Parafia pw. Św. Małgorzaty

Nowy Sącz, ul. Plac kolegiacki 1

4 000,00

4 000,00

4 000,00

19

Fundacja NOMINA ROSAE Ogród Kultury Dawnej

Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 44

3 500,00

3 500,00

3 500,00

20

Stowarzyszenie DLA MIASTA

Nowy Sącz, ul. Wyszyńskiego 3

3 000,00

3 000,00

3 000,00

21

Stowarzyszenie SURSUM CORDA
Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Regionalnego
"SĄDECZOKI"

Nowy Sącz, ul. Lwowska 11

3 500,00

3 500,00

3 500,00

Nowy Sącz, ul. Rynek 14

6 000,00

6 000,00

6 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

339 000,00

339 000,00

338 999,72

Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 22

20 000,00

20 000,00

20 000,00

Nowy Sącz, ul. Limanowskiego 4

4 000,00

4 000,00

4 000,00

13
14

22

Dz.851"Ochrona Zdrowia", rozdz.85153-"Zwalczanie narkomanii"
1

Stowarzyszenie "MONAR"

Nowy Sącz, ul. Narutowicza 6

Dz.851"Ochrona Zdrowia", rozdz.85154-"Przeciwdziałanie alkoholizmowi"
1
2

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i
Inicjatyw Lokalnych "STOPIL"
Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"

20 000

340 000

0,56

1 500,00

0,28

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

362

Dokument Systemu Zarządzania Jakością

Nr:

I-G3-1

Grupa procesów zarządzania strategicznego
Proces monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020
3

Parafia pw. Matki Bożej Niepokalanej

Nowy Sącz, ul. Królowej Jadwigi 44

6 500,00

6 500,00

6 500,00

4

Fundacja "Ostoja"

5

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Małgorzaty

Nowy Sącz, ul. Krzykalskiego 1

15 000,00

15 000,00

15 000,00

Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 1

12 000,00

12 000,00

6

12 000,00

Parafia św. Kazimierza

Nowy Sącz, ul. Sygańskiego 3

11 000,00

11 000,00

11 000,00

7

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Nowy Sącz, ul. Zygmuntowska 48

8

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Rocha

Nowy Sącz, ul. Boh. Orła Białego 40a

9

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Heleny

10

6 500,00

6 500,00

6 500,00

11 000,00

11 000,00

11 000,00

Nowy Sącz, ul. Św. Heleny 44

6 000,00

6 000,00

6 000,00

Nowy Sącz, ul. Myśliwska 1

6 000,00

6 000,00

6 000,00

Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 1

11 000,00

11 000,00

11 000,00

12

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. MB Częstochowskiej
Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej oddział przy Parafii św.
Małgorzaty
Stowarzyszenie "Piast" na Rzecz Aktywnego Trybu Życia

Nowy Sącz, ul. Konopnickiej 3

4 000,00

4 000,00

4 000,00

13

Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania ARKA

Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 1

4 000,00

4 000,00

4 000,00

14

Stowarzyszenie "SURSUM CORDA"

Nowy Sącz, ul. Lwowska 11

28 000,00

28 000,00

28 000,00

15

Stowarzyszenie Animatorów Kultury

Nowy Sącz, ul. Al. Wolności 23

68 000,00

68 000,00

68 000,00

16

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju

Kraków, Oś. Teatralne 19

7 500,00

7 500,00

7 500,00

17

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"

Nowy Sącz, ul. Kunegundy 12a

22 000,00

22 000,00

22 000,00

18

Sądeckie Towarzystwo Sportowe "SUPERFIGHTER

Nowy Sącz, ul. Nawojowska 13/11

7 000,00

7 000,00

7 000,00

19

Sądecki Klub Bokserski "GOLDEN TEAM"

Nowy Sącz, ul. Broniewskiego 26

3 000,00

3 000,00

3 000,00

20

Stowarzyszenie Muzyka Świata "AKORD"

Nowy Sącz, ul. Al. Wolności 41d/1

7 000,00

7 000,00

7 000,00

21

Fundacja "Sztuka Teatru"

Nowy Sącz, ul. Lwowska 41/14c

3 000,00

3 000,00

2 999,72

22

Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej

Nowy Sącz, ul. Kręta 1

8 000,00

8 000,00

8 000,00

23

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci -Oddz. Okręgowy

Nowy Sącz, ul. Kunegundy 16

8 000,00

8 000,00

8 000,00

24

Stowarzyszenie Dla Miasta

Nowy Sącz, ul. Wyszyńskiego 3

6 000,00

6 000,00

6 000,00

25

Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego "BETLEJEM"

Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 2

3 500,00

3 500,00

3 500,00

26

Związek Harcerstwa Polskiego- Hufiec w N. Sączu

Nowy Sącz, ul. Wąsowiczów 8

6 500,00

6 500,00

6 500,00

27

Stowarzyszenie "BESKIDZKIE WIĘZI"
Związek Strzelecki "STRZELEC" Organizacja Społeczno Wychowawcza
Stowarzyszenie TURKUS Na Rzecz Rozwoju Aktywności
Lokalnej
Sądeckie Towarzystwo "Twój Uśmiech"
Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno- Społecznych-"
Sandeciensis"
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Tarnowskiej O.
przy Parafii św. Kazimierza

Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna 77

2 500,00

2 500,00

2 500,00

Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 31

7 000,00

7 000,00

7 000,00

Nowy Sącz, ul. Armii Krajowej 19/63

2 500,00

2 500,00

2 500,00

Nowy Sącz, ul. Makuszyńskiego 4

3 000,00

3 000,00

3 000,00

Nowy Sącz, ul. Tatrzańska 22

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Tarnów, Plac Katedralny 1/1

8 000,00

8 000,00

8 000,00

11

28
29
30
31
32

0,28
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33

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Polskich

Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 5

2 500,00

2 500,00

2 500,00

34

Stowarzyszenie TEATR TM

Pruszków, ul. B. Prusa 12/37

6 000,00

6 000,00

6 000,00

35

Stow. Miłośników Zespołu Regionalnego "SĄDECZOKI"

Nowy Sącz, Rynek 14

8 000,00

8 000,00

8 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

Nowy Sącz Al. Wolności 49

12 000,00

12 000,00

12 000,00

Nowy Sącz, Nawojowska 155 A

21 000,00

21 000,00

21 000,00

Dz.851"Ochrona Zdrowia", rozdz.85195 -"Pozostała działalność"

150 000

2

Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomii "KLUB SĄDECKICH
AMAZONEK"
Towarzystwo Przyjaciół Chorych "SĄDECKIE HOSPICJUM"

3

Stowarzyszenie KLUB INTEGRACYJNY

Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18

2 000,00

2 000,00

2 000,00

4

Kraków, ul. Studencka 19

2 000,00

2 000,00

2 000,00

Nowy Sącz ul. Freislera 10

40 000,00

40 000,00

40 000,00

Nowy Sącz ul. Narutowicza 2

3 500,00

3 500,00

3 500,00

Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 31

6 000,00

6 000,00

6 000,00

8

PCK Małopolski Oddział Okręgowy
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci
Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo "NADZIEJA"
Stowarzyszenie "Sądeckie Forum Kobiet"
Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi- "EUROPA
DONNA"
Polski Związek Niewidomych okręg Małopolski

Kraków, ul. dr J. Babińskiego 29/23

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1

5
6
7

9

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18

2 500,00

2 500,00

2 500,00

10

Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota

Nowy Sącz, ul. Narutowicza 2

2 000,00

2 000,00

2 000,00

11

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków O. Powiatowy

Nowy Sącz, ul. Jeziorańskiego 3a

6 000,00

6 000,00

6 000,00

12

Stowarzyszenie "SURSUM CORDA"

Nowy Sącz, ul. Lwowska 11

4 000,00

4 000,00

4 000,00

13

Stowarzyszenie "Beskidzkie Więzi"

Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna 77

14

Polskie Tow. Turystyczno-Krajoznawcze o. Beskid

Nowy Sącz, ul. Rynek 9

15

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi - RP

16
17

2 000,00

2 000,00

2 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Nowy Sącz ul. Kazimierza Wlk.9 a

2 000,00

2 000,00

2 000,00

Stowarzyszenie "Sądeczanie Razem"

Nowy Sącz, ul. Jaśminowa 7

3 500,00

3 500,00

3 500,00

Nowy Sącz, ul. Al. Wolności 19

6 000,00

6 000,00

6 000,00

Nowy Sącz, ul. Broniewskiego 1

2 000,00

2 000,00

2 000,00

19

Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem "MADA"
Stowarzyszenie "TĘCZA"- przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci-Oddział Okręgowy

Nowy Sącz, ul. Kunegundy 16

2 000,00

2 000,00

2 000,00

20

Stowarzyszenie RADOSNE SERCA

Nowy Sącz, ul. Św. Heleny 61

2 500,00

2 500,00

2 500,00

21

Stowarzyszenie "Przyjaciele Serca i Życia"
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Opiekunów
"Spokojne Jutro"

Nowy Sącz, ul. Broniewskiego 5

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Nowy Sącz, ul. Barbackiego 42/1

3 000,00

3 000,00

3 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

22 000,00

22 000,00

20 500,00

4 500,00

4 500,00

4 500,00

18

22

Dz.852-"Pomoc społeczna" rozdz.85203 - " Ośrodki wsparcia"
1

Fundacja "Silver Economy"

Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 14

Dz.852-"Pomoc społeczna" rozdz.85295 - "Pozostała działalność"
1

Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego "BETLEJEM"

60 000

Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 2

23 000

1 500,00
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2

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Nowy Sącz, ul. Kunegundy 16

2 000,00

2 000,00

2 000,00

3

Bank Żywności w Krakowie

Kraków, ul. Zabłocie 20/22

3 000,00

3 000,00

3 000,00

4

Nowosądeckie Towarzystwo im. Św. Brata Alberta

Nowy Sącz, ul. Szwedzka 18

9 000,00

9 000,00

9 000,00

5

Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski

Nowy Sącz, ul. Kunegundy 16

1 500,00

1 500,00

0,00

6

Stowarzyszenie "Nowosądecka Wspólnota"

Nowy Sącz, ul. Narutowicza 8

2 000,00

2 000,00

2 000,00

185 000,00

185 000,00

185 000,00

Dz. 921-"Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz.92105-Pozostałe zadania w zakresie
kultury

185 000

1

Klub Inteligencji Katolickiej

Nowy Sącz, Plac Kazimierza 3

10 000,00

10 000,00

10 000,00

2

Sądeckie Towarzystwo Muzyczne

Nowy Sącz ul. Narutowicza 6

11 000,00

11 000,00

11 000,00

3

Towarzystwo Przyjaciół Regionalnego Zespołu "Lachy"

Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 31

40 000,00

40 000,00

40 000,00

4

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Fabryka
Marzeń"

Nowy Sącz ul. Rynek 14

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Nowy Sącz ul. Wyszyńskiego 3

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6

Parafia Świętego Ducha

Nowy Sącz, ul. Ks. P. Skargi 10

5 000,00

5 000,00

5 000,00

7

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św .Małgorzaty

Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 1

7 000,00

7 000,00

7 000,00

8

Nowy Sącz ul. Sygańskiego 2

2 000,00

2 000,00

2 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Nowy Sącz ul. Biegonicka 8

7 000,00

7 000,00

7 000,00

Nowy Sącz, ul. Nawojowska 159 A

3 000,00

3 000,00

3 000,00

12

Katolickie Towarzystwo Śpiewacze -Chór Męski ECHO II
Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Regionalnego
"SĄDECZOKI"
Związek Miłośników Muzyki
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych przy ŚDS
w Nowym Sączu "JESTEŚMY"
Parafia Rzymsko-Katolicka pw.Najświętszego Serca P. Jezusa

Nowy Sącz, ul. Zygmuntowska 48

8 000,00

8 000,00

8 000,00

13

Stowarzyszenie Animatorów Kultury

Nowy Sącz, Al. Wolności 23

22 000,00

22 000,00

22 000,00

14

Stowarzyszenie Taneczne AXIS

Nowy Sącz, ul. Długosza 3

3 000,00

3 000,00

3 000,00

15

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"
Stowarzyszenie na Rzecz Poszukiwania i Rozwoju Zdolności
Artystycznych Dzieci i Młodzieży "Wszystko Gra"

Nowy Sącz, ul. Św. Kunegundy 12a

4 000,00

4 000,00

4 000,00

Nowy Sącz, ul. Szkolna 9

3 000,00

3 000,00

3 000,00

17

Regionalne Towarzystwo Pieśni i Tańca "Dolina Dunajca"

Nowy Sącz, ul. Węgierska 188

10 000,00

10 000,00

10 000,00

18

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych

Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 48

3 000,00

3 000,00

3 000,00

19

Stowarzyszenie "Dla Miasta"

Nowy Sącz, ul. Wyszyńskiego 3

5 000,00

5 000,00

5 000,00

20

Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Krakowska

Nowy Sącz ul. Wąsowiczów 8

3 000,00

3 000,00

3 000,00

21

Związek Polskich Artystów Plastyków-Okręg krakowski

Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 35

10 000,00

10 000,00

10 000,00

22

Stowarzyszenie Chóru "Scherzo"

Nowy Sącz, ul. Długosza 5

5 000,00

5 000,00

5 000,00

23

Stowarzyszenie Profesjonalnego Samorządu

Nowy Sącz, ul. Słowacka 24

3 000,00

3 000,00

3 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

9
10
11

16

Nowy Sącz, ul. Rynek 14

Dz.926"Kultura fizyczna " rozdz.92605-"Zadania w zakresie kultury fizycznej "

35 000

1 500,00
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1

Miejski Klub Sportowy "SANDECJA"

Nowy Sącz ul. Kilińskiego 47

4 000,00

4 000,00

4 000,00

2

Sądecki Klub Piłki Siatkowej "Dunajec MPW"

Nowy Sącz, ul. Rejtana 18/3

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3

Stowarzyszenie "PIAST"- NA Rzecz Aktywnego Trybu Życia

Nowy Sącz, ul. Nawojowska 3

2 000,00

2 000,00

2 000,00

4

Stowarzyszenie "TURKUS" Na Rzecz Aktywności Lokalnej

Nowy Sącz ul. Wyszyńskiego 3

2 000,00

2 000,00

2 000,00

5

Związek Strzelecki" STRZELEC" Organizacja SpołecznoWychowawcza

Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 31

3 500,00

3 500,00

3 500,00

6

Ognisko TKKF "HALNY"

N. Sącz, ul. Bat. Chłopskich 20/45

1 000,00

1 000,00

1 000,00

7

Ognisko TKKF "DĄBRÓWKA"

N. Sącz, ul. Piramowicza 16

1 500,00

1 500,00

1 500,00

8

Liga Obrony Kraju

Kraków, ul. Pomorska 2

4 000,00

4 000,00

4 000,00

9

Okręgowy Związek Piłki Nożnej

Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna 34

7 000,00

7 000,00

7 000,00

10

Stowarzyszenie "Klub Integracyjny"

Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18

2 000,00

2 000,00

2 000,00

11

Stowarzyszenie "Dla Miasta"

Nowy Sącz ul. Wyszyńskiego 3

2 000,00

2 000,00

2 000,00

12

Rugby Club BIAŁO-CZARNI- Nowy Sącz

Nowy Sącz, ul.29 listopada 18/16

3 000,00

3 000,00

3 000,00

Źródło: Wydział Analiz Budżetu Miasta w Urzędzie Miasta Nowego Sącza
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