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JEDNOSTKI WSPÓŁPRACUJĄCE

PK 1
PK 2
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PK 3
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PK 4
PK 5
PK 6
PK 7
PK 8
PK 9
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PK 11
PK 12

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu
Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Nowym Sączu
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
NOVA Sp. z o.o. w Nowym Sączu
Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin
Pałac Młodzieży w Nowym Sączu
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Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Nowego Sącza
Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Nowym Sączu
Sądecka Biblioteka Publiczna w Nowym Sączu

45
11
34

Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu
LICZBA WIODĄCYCH JEDNOSTEK RAPORTUJĄCYCH W 2020 r.
Plan
Wykonanie
% wykonania

11
11
100%

REALIZACJA CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH PROGRAMÓW KLUCZOWYCH
STRATEGII w 2020 r.
Liczba celów szczegółowych Programów Kluczowych Strategii
66
Liczba celów szczegółowych, realizowanych w 2020 roku
% realizacji

57

Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.
SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu
Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Sączu
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nowym Sączu
Zespół Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu
Urząd Miasta Nowego Sącza, w tym: Komenda Straży Miejskiej, Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Księgowy, Wydział
Komunalnej Obsługi Miasta, Wydział Inwestycji, Wydział Podatkowy, Wydział Pozyskiwania Funduszy, Wydział Spraw
Obywatelskich i Ewidencji Ludności.

86%
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WSTĘP
Prezentowany dokument zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych i operacyjnych w układzie opisowo-wskaźnikowym oraz działań i zadań
realizowanych w ramach poszczególnych Programów Kluczowych Strategii, określonych w Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020+, przyjętej Uchwałą
Nr XIX/209/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2015 r..
Raport obejmuje okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. W celu zobrazowania dynamiki w zakresie realizacji wybranych celów szczegółowych, dodano
w niektórych wypadkach dane za lata 2010-2019, a niekiedy również dane z 2021 roku, o ile miały znaczenie dla realizacji celów w 2020 r. Układ taki
umożliwia porównanie zachodzących zjawisk w perspektywie czasowej oraz obserwację trendów.
Raport, jak w latach poprzednich, sporządzony został na podstawie sprawozdań cząstkowych opracowanych przez poszczególne komórki organizacyjne
Urzędu Miasta Nowego Sącza, będące jednostkami wiodącymi, we współpracy z miejskimi jednostkami organizacyjnymi, miejskimi spółkami kodeksu
handlowego oraz innymi podmiotami wg listy zamieszczonej w raporcie. Prace nad raportem koordynował i ostatecznej redakcji raportu dokonał I Zastępca
Prezydenta Miasta – Przewodniczący Zespołu ds. Strategii we współpracy z Koordynatorami Programów Kluczowych. Dokument zatwierdził Prezydent Miasta
Nowego Sącza.
Sprawozdania cząstkowe, zgodnie z zapisami w zakresie monitorowania realizacji Strategii, 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, efektywności i skuteczności w realizowaniu celów strategicznych i operacyjnych. Taka forma
prezentacji działań w obszarach poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych Strategii Rozwoju Miasta 2020+ uznana została za metodologicznie
użyteczną, bo prowadzącą w efekcie do pełniejszego zaprezentowania osiąganych wyników na wszystkich polach rozwoju Miasta, często
o nieporównywalnym nawzajem profilu, a współtworzących bogaty konglomerat funkcjonalny Miasta1.
Na podstawie danych ze sprawozdań cząstkowych zaprezentowanych w niniejszym raporcie w zestawieniu z danymi ze Sprawozdania
z wykonania Budżetu Miasta za 2020 r. i sprawozdań jednostek pozostających poza strukturami samorządowymi Nowego Sącza można
stwierdzić, że w 2020 r. podjęta została realizacja wszystkich wskazanych w Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020+ celów głównych
Programów Kluczowych oraz 86% celów szczegółowych.

1

Źródło: Strategia Rozwoju Nowego Sącza 2020+
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I.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA MIASTA

Odzwierciedleniem stopnia realizacji celów założonych w Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020+ jest sytuacja społeczno-gospodarcza miasta w 2020 r.
Poniżej przywołane są najważniejsze dane o Mieście z uwzględnieniem zagadnień demograficznych, gospodarczych i rynku pracy.

I.1. Demografia
Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. w Nowym Sączu zameldowanych było na pobyt stały 79 958 osób, czyli o 612 osób mniej niż w 2019 roku.

Tabela I.1.1. - Liczba osób zameldowanych w Nowym Sączu wg stanu na dzień 31.12 w kolejnych latach.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

83 680

83 458

83 273

82 877

82 686

82 324

81 904

81 534

81 045

80 570

79 958

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Nowego Sącza

Tabela I.1.2
Demografia

Akty zarejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego w 2020 r. przedstawiają się
następująco:
1. Liczba sporządzonych aktów urodzenia:

dzieci urodzone w Nowym Sączu: 3 761,

rejestracje dzieci urodzonych za granicą (są to tzw. transkrypcje
zagranicznych aktów urodzenia): 169.
2. Liczba sporządzonych aktów małżeństwa:

małżeństwa zawarte w Nowym Sączu: 404,

małżeństwa konkordatowe: 242,

małżeństwa zawierane przed kierownikiem USC: 162,

rejestracje małżeństw zawartych za granicą: 36.
3. Liczba sporządzonych aktów zgonu:

osoby zmarłe w Nowym Sączu: 1 686,

rejestracja zgonów, które miały miejsce za granicą: 19.
4. Rozwody: 136.

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.
Raport z realizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020+ za 2020 rok

.

str 7

Tabela I.1.3 - ZESTAWIENIE LICZBY AKTÓW URODZEŃ, ZGONÓW, MAŁŻEŃSTW
W LATACH 2010-2020
rok

urodzenia

małżeństwa

zgony

2010

2994

649

1092

2011

2617

586

1156

2012

2336

548

1254

2013

2095

523

1333

2014

2015

593

1321

2015

2818

561

1300

2016

3524

565

1361

2017

3847

581

1398

2018

3945

640

1446

2019

3870

611

1481

2020

3930

404

1705

Opracowanie: Wydział Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Nowego Sącza przy współpracy z Urzędem Stanu Cywilnego
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I.2 Aktywność gospodarcza

Wydział Przedsiębiorczości w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Podmiot:

I.2.1. Podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON 2
Liczba podmiotów gospodarki narodowej w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) w Nowym Sączu (bez osób prowadzących gospodarstwa
indywidualne w rolnictwie) na koniec grudnia 2020 wyniosła 10 492, co oznacza wzrost o 3,4% (349 firm) w porównaniu z końcem 2019 r. Sektor prywatny skupiał 10 136
podmiotów, tj. 96,6% ogólnej ich liczby.
W strukturze firm według przewidywanej liczby pracujących wyraźnie dominują mikroprzedsiębiorstwa, tj. firmy najmniejsze, zatrudniające mniej niż 10 pracowników. Według
danych GUS w 2020 r. 95,4% spośród nowosądeckich firm stanowili mikroprzedsiębiorcy, podczas gdy udział firm o liczbie pracujących 10-49 osób wyniósł 3,4%, a jednostek
średnich i dużych - 1,2%. W porównaniu ze stanem na koniec 2019 r. odnotowano wzrost liczby najmniejszych przedsiębiorstw – o 364 podmioty.
W Nowym Sączu zaznacza się bardzo duży stopień specjalizacji firm w działalności handlowej. Rozpatrując łączną liczbę zarejestrowanych podmiotów, dominowały następujące
sekcje PKD: handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 2 270 podmiotów (21,6% ich ogółu), budownictwo – 1 275 (12,2%),
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 1 255 (12,0%), przetwórstwo przemysłowe – 810 (7,7%), opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 777 (7,4%), transport
i gospodarka magazynowa – 596 (5,7%).
Najwięcej firm (71,2%) w ogólnej liczbie podmiotów stanowiło własność osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Na koniec grudnia 2020 r. w rejestrze REGON
figurowało 7 469 osób fizycznych, wobec 7 221 przed rokiem (wzrost o 3,4%). W analizowanym okresie w Nowym Sączu funkcjonowało 1 061 spółek handlowych (o 66 więcej niż
w roku poprzednim). W ogólnej liczbie spółek handlowych 79,1% stanowiły spółki kapitałowe, a pozostałe 20,9% spółki osobowe. Wśród spółek handlowych odnotowano
875 podmiotów z kapitałem prywatnym krajowym oraz 56 spółek z udziałem kapitału zagranicznego, a ponadto 10 spółek samorządu terytorialnego, 4 państwowe osoby prawne
i jedną spółkę Skarbu Państwa.
W 2020 r. wykazano dodatni bilans pomiędzy podmiotami nowo zarejestrowanymi, a wyrejestrowanymi w systemie REGON. W badanym okresie wpisano do rejestru 742 nowe
podmioty, tj. o 137 podmiotów mniej niż w roku 2019. Przeważająca ich liczba tj. 593 dotyczyła osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Największa liczba nowo
zarejestrowanych podmiotów należała do sekcji: budownictwo – 160 (21,6% ogólnej liczby nowo wpisanych podmiotów), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
samochodowych, włączając motocykle – 149 podmiotów (20,1%).
W ciągu omawianego roku wyrejestrowano z rejestru 385 podmiotów, tj. o 179 mniej niż rok wcześniej, w tym 341 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Największą liczbę wyrejestrowanych podmiotów odnotowano w handlu hurtowym i detalicznym; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 115 (29,9% ogólnej
liczby wykreślonych z rejestru), budownictwie – 48 podmiotów (12,5%), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej – 43 wykreślone jednostki (11,2%). Ponadto, w końcu
2020 r. rejestr REGON liczył 1 069 podmiotów gospodarki narodowej z zawieszoną działalnością (o 13,5% więcej niż przed rokiem), w tym 1 016 osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą.
Nowy Sącz z ilością 182 miał największą po Krakowie (468 podmiotów) koncentrację podmiotów gospodarki narodowej w województwie małopolskim, wyrażającą się w ich liczbie
na 1 km². Dla porównania w Tarnowie było ich 170.

2

Na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Krakowie, Wydział Przedsiębiorczości w Urzędzie Miasta Nowego Sącza
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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)
Liczba podmiotów

FORMA PRAWNA
Ogółem, w tym m.in.

2018
9 874

2019
10 143

2020
10 492

Wskaźnik zmian 2020/2019
103,4

Osoby fizyczne prowadzące działalność

7 023

7 221

7 469

103,4

Spółki cywilne

807

812

815

100,4

Spółki handlowe, w tym:

952

995

1 061

106,6

Spółki kapitałowe

744

780

839

107,6

- spółki akcyjne
- spółki z o.o.

14
730

13
767

12
827

92,3
107,8

Spółki osobowe

208

215

222

103,3

- spółki partnerskie
- spółki jawne
- spółki komandytowe
- spółki komandytowo-akcyjne
Spółdzielnie

5
129
69
5
22

4
126
80
5
22

5
128
84
5
20

125,0
101,6
105,0
100,0
90,9

81

89

98

110,1

360

372

378

101,6

Fundacje
Stowarzyszenia i organizacje społeczne
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS
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Wykres I.2.1.1.

Dynamika podmiotów gospodarki narodowej w latach 2005-2020
104,3

105,7

104,8
101,7

101,7

101,0

99,8

101,3
100,6 100,5

99,2

102,7

101,2
100,7

103,4

100,1

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
rok poprzedni=100
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Tabela I.2.1.2. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg przewidywanej liczby
pracujących (stan na 31.XII)
Liczba podmiotów
LICZBA PRACUJĄCYCH
2018
2019
2020
Wskaźnik zmian 2020/2019
Ogółem

9 874

10 143

10 492

103,4

9 i mniej

9 369

9 644

10 008

103,8

10 – 49

379

375

360

96,0

50 – 249

112

111

111

100,0

250 - 999

11

10

10

100,0

3

3

3

100,0

1000 i więcej
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS
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Tabela I.2.1.3. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg wybranych sekcji PKD (stan na 31.XII)
Liczba podmiotów
SEKCJA PKD
2018

2019

2020

Wskaźnik
zmian
2020/2019

787

802

810

101,0

Budownictwo

1 084

1 167

1 275

109,3

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

2 282

2 246

2 270

101,1

Transport i gospodarka magazynowa

557

575

596

103,7

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

409

430

450

104,7

1 202

1 231

1 255

101,9

Edukacja

453

467

483

103,4

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

716

744

777

104,4

Przetwórstwo przemysłowe

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

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

Liczba podmiotów
2018

2019

2020

Wskaźnik zmian 2020/2019

Nowo zarejestrowane

907

879

742

84,4

Wyrejestrowane

842

564

385

68,3

Zawieszone

850

942

1 069

113,5

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

I.2.2. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Od 01.07.2011 r. ewidencja działalności gospodarczej prowadzona jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki w ramach Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Od tego czasu osoby fizyczne mogą dokonać wpisu do CEIDG za pośrednictwem dowolnego urzędu gminy
lub samodzielnie przez Internet. Tabela poniżej przedstawia rodzaj oraz ilość wpisów dokonanych na przestrzeni lat 2018 - 2020 za pośrednictwem Wydziału
Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza.
Tabela I.2.2.1. Rodzaj oraz ilość dokonanych wpisów do CEIDG za pośrednictwem UMNS (stan na 31.XII)
2018

2019

2020

Wskaźnik
zmian
2020/2019

4 981

5 724

3 779

66,0

Nowe wpisy

854

862

512

59,4

Wykreślenia

513

501

320

63,9

Zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej

815

744

490

65,9

Wznowienia prowadzonej działalności gospodarczej

437

438

295

67,4

2 362

3 179

2 162

68,0

RODZAJ WPISU
Ogółem

Zmiana danych we wpisie

Źródło: Wydział Przedsiębiorczości w Urzędzie Miasta Nowego Sącza na podstawie danych z CEIDG
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Tabela I.2.2.2. Ilość dokonanych wpisów do CEIDG przez cudzoziemców za pośrednictwem UMNS (stan na 31.XII)
PAŃSTWO

Liczba podmiotów

Czechy

1

Wielka Brytania (Szkocja)

1

Ukraina

1

Źródło: Wydział Przedsiębiorczości w Urzędzie Miasta Nowego Sącza
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I.3 Rynek pracy3
I.3.1. Aktywność zawodowa (UWAGA! Dostępne dane za 2019 r.)
Liczba pracujących w Nowym Sączu na koniec 2019 roku wynosiła 34 419 osób tj. o 85 osób więcej niż w 2018 r. Wśród osób pracujących mężczyźni
stanowili 53,2% ogółu grupy (18 312 osób), a kobiety 46,8% (16 107 osób). Odsetek pracujących kobiet po ubiegłorocznym spadku o 0,2 pkt proc.
zwiększył się w 2019 roku o 0,4 pkt proc. w skali roku.
I.3.2 Struktura bezrobocia
Wykres I.3.2.1.

Źródło: Sądecki Urząd Pracy

Według stanu na 31.12.2020 roku stopa bezrobocia w Nowym Sączu wzrosła do 3,9% - była o 1,2 punktu procentowego większa niż na koniec roku
poprzedniego i kształtowała się na niższym poziomie niż w Małopolsce – 5,3%, powiecie nowosądeckim – 9,2%, czy podregionie nowosądeckim – 7,1%.

3

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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Liczba bezrobotnych w Nowym Sączu według stanu na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 1 855 osób, w tym 1 030 kobiet (55,5%) i w porównaniu
z grudniem 2019 r. wzrosła o 585 osób, w tym o 323 kobiety.

Wykres I.3.2.2.

Źródło: Sądecki Urząd Pracy

W 2020 r. w Sądeckim Urzędzie Pracy (SUP) zarejestrowano 3 552 osoby bezrobotne, a wyrejestrowano 2 967 osób, co w konsekwencji spowodowało
wspomniany wyżej wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Podobnie jak rok wcześniej większość rejestrujących się w 2020 roku stanowiły osoby
poprzednio pracujące (90,5%), a pozostałe 9,5% osób rejestrujących się w SUP stanowiły osoby dotychczas niepracujące. Największy udział w strukturze
osób, które zarejestrowały się w omawianym okresie zajmują osoby do 30 roku życia (38,9%), osoby powyżej 50 roku życia (16,8%) oraz długotrwale
bezrobotni (16,5%). Na koniec roku 340 osób bezrobotnych (18,3%) posiadało ustalone prawo do zasiłku dla bezrobotnych. W stosunku do ubiegłego roku
udział osób z prawem do zasiłku zmniejszył się o 1,3 pkt proc.
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Tabela I.3.2.1. Podstawowe stany i struktury bezrobotnych zarejestrowanych w 2020 roku
Bezrobotni rejestrujący się w 2020 roku
Wyszczególnienie
Razem

%

3 552

100,0

3 215

90,5

w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy

137

3,9

dotychczas niepracujące

337

9,5

Ogółem
z tego
osoby

poprzednio pracujące

Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy *
do 30. roku życia

1 382

38,9

w tym do 25. roku życia

720

20,3

długotrwale bezrobotni

586

16,5

powyżej 50. roku życia

597

16,8

korzystające ze świadczeń pomocy społecznej

2

0,1

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

643

18,1

niepełnosprawni

183

5,2

*Uwaga: w/w osoby mogą należeć do kilku kategorii równocześnie.
Źródło: Sądecki Urząd Pracy

Z ewidencji osób bezrobotnych w 2020 r. wyłączono ogółem 2 967 osób, tj. o 847 osób mniej niż w roku poprzednim. Najwięcej osób zostało
wyrejestrowanych we wrześniu (396 osób), a najmniej w kwietniu (95 osób). Większe ilości wyłączeń z ewidencji SUP odnotowano w okresie od września
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do października, mniejsze zaś w kwietniu i maju. Wyłączenia z ewidencji w roku pandemii mają zupełnie inny przebieg niż w latach poprzednich, gdzie
zwykle największa ilość wyłączeń przypadała na miesiące wiosenne i letnie, co spowodowane było głównie podjęciami pracy sezonowej.
Wykres I.3.2.3.

Źródło: Sądecki Urząd Pracy

Główną przyczyną utraty statusu bezrobotnych w 2020 roku było podjęcie zatrudnienia – 1 637 osób (55,2% ogólnej liczby wyłączeń). Niepotwierdzenie
gotowości do pracy dotyczyło 596 osób (20,1% wyłączeń) a dobrowolną rezygnację ze statusu bezrobotnego zgłosiło 189 osób (6,4% z ogółu wszystkich
wyłączeń z ewidencji bezrobotnych w 2020 roku).

W strukturze osób zarejestrowanych w 2020 roku nadal utrzymuje się wysoki (82,5%) udział osób będących w szczególnej sytuacji na
rynku pracy (w rozumieniu art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia). Charakterystycznym jest to, że znaczna część osób należy do kilku kategorii
równocześnie, np. oprócz tego, że jest osobą powyżej 50 roku życia to jednocześnie jest osobą długotrwale bezrobotną, niepełnosprawną czy korzystającą
ze świadczeń pomocy społecznej.
Kształtowanie się liczby oraz udziału w strukturze wybranych grup bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w latach 2012 –
2020 wg stanów na dzień 31 grudnia danego roku przedstawia poniższa tabela:
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31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

Niepełnosprawni

31.12.2015

Posiadające co
najmniej jedno
dziecko
niepełnosprawne do
18 roku życia

31.12.2014

Posiadające co
najmniej jedno
dziecko do 6 roku
życia

31.12.2013

Powyżej
50 roku życia

31.12.2012

Do 30 roku życia

Stan na dzień:

Długotrwale
bezrobotni

Tabela I.3.2.2. Struktura osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy

2257

*

984

*

*

370

45,8 %

*

20,0 %

*

*

7,5 %

2435

*

1044

*

*

368

50,4 %

*

21,6 %

*

*

7,6 %

2245

*

940

*

*

346

56,3 %

*

23,6 %

*

*

8,7 %

1816

1050

902

698

4

295

52,4 %

30,3%

26,0 %

20,2%

0,1%

8,5 %

1510

761

788

640

5

243

52,5%

26,5%

27,4%

22,2%

0,2%

8,4%

922

497

538

443

4

195

48%

25,9%

28,0%

23,1

0,2%

10,2

575

429

392

409

5

126

38,3%

28,6%

26,1%

27,2%

0,3%

8,4%

454

322

386

287

8

129

35,7%

25,4%

30,4%

22,6%

0,6%

10,2%

600

441

471

407

5

136

32,4%

23,8%

25,4%

21,9%

0,3%

7,3%

Ogółem bezrobotni

4928

4833

3987

3463

2877

1919

1502

1270

1855

* katalog kategorii osób zaliczanych do znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy
(art. 49 ustawy) w 2014 r. uległ zmianie w związku z nowelizacją ustawy.
Źródło: Sądecki Urząd Pracy
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Najliczniejszą grupę osób w strukturze bezrobotnych stanowią osoby długotrwale bezrobotne. Ich udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych
wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosił 32,4%. Mimo, iż liczba osób w tej kategorii zwiększyła się w analizowanym okresie o 146, to jednak ich udział
w odniesieniu do wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych zmniejszył się o 3,3 pkt proc. w stosunku do poprzedniego roku. Jest to bardzo istotne, z uwagi
na fakt, że długotrwałe bezrobocie jest zjawiskiem bardzo negatywnym. Osoby długotrwale bezrobotne pozostające w ewidencji więcej niż 1 rok przestają
wierzyć w swoje możliwości, nie podejmują nowych działań i starań o podjęcie zatrudnienia. Brak pracy, brak dochodu, a co za tym idzie brak możliwości
zaspokojenia podstawowych potrzeb, rodzi strach przed nieznaną rzeczywistością. Utrzymujący się długotrwale brak zatrudnienia powoduje nie tylko
degradację materialną ale również izolację społeczną tej kategorii bezrobotnych. Długotrwałe pozostawanie bez pracy przyczynia się do niebezpieczeństwa
wystąpienia patologii społecznych. Osoby długo pozostające bez pracy w wielu przypadkach stają się także klientami pomocy społecznej.
W stosunku do poprzedniego roku w strukturze bezrobotnych nastąpił wzrost liczby osób powyżej 50 roku życia o 85 osób przy jednoczesnym spadku
ich udziału w ogólnej liczbie bezrobotnych o 5,0 pkt proc. Równocześnie odnotowano wzrost liczby osób do 30 roku życia o 119 osób przy
zaobserwowanym jednak spadku udziału tej kategorii o 1,6 pkt proc.

W porównaniu z rokiem ubiegłym odnotowano wzrost liczby osób posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia o 120 osób wraz
z jednoczesnym spadkiem ich udziału w ogólnej liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w Sądeckim Urzędzie Pracy o 0,7 pkt proc.
W omawianym okresie, w ewidencji Sądeckiego Urzędu Pracy, zarejestrowanych było 136 osób bezrobotnych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
oraz 20 osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu. W stosunku do poprzedniego roku liczba
bezrobotnych niepełnosprawnych zwiększyła się o 7 osób, a ich udział procentowy w ogólnej liczbie bezrobotnych zmniejszył się o 2,9 pkt proc.
z poziomu 10,2% do 7,3%. Na przestrzeni roku o 5 osób zmniejszyła się liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujący pracy.
Na koniec 2020 r. wśród zarejestrowanych bezrobotnych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności było 69 mężczyzn i 67 kobiet. W stosunku
do poprzedniego roku udział mężczyzn zmniejszył się o 9,0 pkt proc. i wynosił na koniec roku 50,7% ogółu zarejestrowanych niepełnosprawnych, natomiast
udział kobiet wzrósł w omawianym okresie z 40,3% do poziomu 49,3%. Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. co 14 osoba bezrobotna posiadała orzeczenie o
stopniu niepełnosprawności.
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 nie została wyszczególniona w ustawie o promocji zatrudnienia, jednak jest od wielu lat na bieżąco monitorowana przez Sądecki
Urząd Pracy. Bezrobociem rodzinnym wg stanu na 31.12.2020 r. objętych było 316 osób ze 141 rodzin, czyli 17,0% ogółu bezrobotnych
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zarejestrowanych w Sądeckim Urzędzie Pracy. W stosunku do stanu z końca 2019 r. w tej grupie nastąpił wzrost o 124 osoby (58 rodzin). Udział osób
należących do grupy bezrobocia rodzinnego w ogólnej liczbie osób bezrobotnych wzrósł w 2020 r. o 1,9 pkt proc.

Wykres I.3.2.4.

Źródło: Sądecki Urząd Pracy

W 2020 roku Sądecki Urząd Pracy dysponował 1 297 ofertami pracy i było to o 365 ofert mniej niż w 2019 roku i o 1 163 oferty mniej niż w 2018 roku.
Oferty pracy niesubsydiowanej w ilości 983 stanowiły 75,8% ogółu ofert pracy, a ich liczba w porównaniu z rokiem 2019 zmniejszyła się o 273. Liczba ofert
pracy subsydiowanej w porównaniu z 2019 rokiem spadła o 92 i wynosiła 314. Spadek ten był wynikiem panującej w 2020 roku pandemii
COVID-19. W obawie o dalszy rozwój sytuacji pracodawcy masowo rezygnowali ze swoich planów rekrutacyjnych. Wycofanie się z procesów rekrutacyjnych
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oraz

ograniczenie

lub

zaprzestanie

działalności

z

uwagi

na

rządowe

zakazy,

było

jedną

z

pierwszych

reakcji

firm

na

pandemię

i bezpośrednio przełożyło się na spadek liczby ofert pracy zgłaszanych do SUP.
W 2020 roku pracę podjęło ogółem 1 637 osób, tj. o 405 osób mniej niż w 2019 roku. Udział podjęć pracy niesubsydiowanej w strukturze podjęć pracy
ogółem wyniósł – 74,2% (1 215) natomiast pracy subsydiowanej – 25,8% (422). W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. liczba podjęć pracy
ze skierowania SUP wyniosła 619, co stanowiło 37,8% ogólnej liczby podjęć pracy.
Opracowanie: Sądecki Urząd Pracy
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II.

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

NOWY SĄCZ SILNY SWYMI MIESZKAŃCAMI
– program rozwoju kapitału ludzkiego

CEL GŁÓWNY

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

NOWY SĄCZ MIASTEM KONKURENCYJNEJ
i INNOWACYJNEJ GOSPODARKI – program
rozwoju przedsiębiorczości

CEL GŁÓWNY

Nowy Sącz miastem ludzi przedsiębiorczych i konkurencyjnej gospodarki.

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

CEL GŁÓWNY

Wzmocnienie integracji społecznej, świadomości obywatelskiej i aktywności mieszkańców.

NOWY SĄCZ MIASTEM ZMIENIAJĄCYM SIĘ –
program rewitalizacji przestrzeni publicznej

CEL GŁÓWNY

Podniesienie jakości życia mieszkańców Nowego Sącza.

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

CEL GŁÓWNY

Polepszenie zdrowia fizycznego i psychicznego oraz podniesienie jakości życia mieszkańców.

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

CEL GŁÓWNY

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

NOWY SĄCZ MIASTEM KULTURY
I ROZRYWKI – program rozwoju usług
kulturalnych

CEL GŁÓWNY

Wzmocnienie i rozwój kapitału kulturowego Nowego Sącza.
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NOWY SĄCZ MIASTEM BEZPIECZNYM –
program poprawy stanu bezpieczeństwa
publicznego

CEL GŁÓWNY

Poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Nowym Sączu.

NOWY SĄCZ MIASTEM PRZYJAZNYM DLA
ŚRODOWISKA – program ochrony
środowiska

CEL GŁÓWNY

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

OBSZAR ROZWOJU FUNKCJONALNEGO „MIASTO I SUBREGION”
NOWY SĄCZ MIASTEM OTWARTYM –
program zwiększenia dostępności
terytorialnej Miasta i rozwoju wewnętrznego
systemu komunikacyjnego

CEL GŁÓWNY

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

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

CEL GŁÓWNY

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

NOWY SĄCZ MIASTEM SILNEJ MARKI –
program promocji i współpracy terytorialnej

CEL GŁÓWNY

Wzmocnienie i rozwój funkcji Nowego Sącza jako lidera subregionalnego.
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III.



















PROGRAMY SEKTOROWE i DOKUMENTY O TOŻSAMYM CHARAKTERZE, OBOWIĄZUJĄCE W 2020 r.

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 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 XV/144/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/470/2013 Rady Miasta Nowego
Sącza z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia w życie programu Nowosądecka Karta Rodziny;
Uchwała Nr XV/146/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały 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 Nr XV/149/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta
Nowego Sącza”;
Uchwała Nr XXVII/291/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem miasta Nowy Sącz na lata 2016-2021;
Uchwała Nr XXVII/293/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 września 2016 r. w sprawie uchwalenia strategii rozwiązywania problemów
społecznych Nowego Sącza na lata 2016 – 2022;
Uchwała Nr XXIII/253/2016 Rady Miasta z 19 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku
Pracy dla Miasta Nowego Sącza na lata 2016 – 2020;
Uchwała Nr XXVIII/311/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 października 2016 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki Sądeckie Wodociągi Sp. z o. o. w Nowym Sączu
na lata 2017 -2021;
Uchwała Nr XXXIII/343/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Nowego
Sącza;
Uchwała nr XLIII/427/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia zadania własnego w zakresie gospodarowania
odpadami komunalnymi;
Uchwała nr XLII/415/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów
budowlanych, z jakich mogą być wykonane;
Uchwała nr XLII/417/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2020";
Uchwała nr XLIV/433/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie
zmiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i wyodrębnionych lokalach mieszkalnych w ramach projektu "Poprawa Jakości Powietrza Dla Miasta
Nowego Sącza - Etap II" z późniejszymi zmianami;
Uchwała nr XLV/467/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, sztandaru i pieczęci miasta
Nowego Sącza;
Uchwała nr LI/528/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia "Powiatowego programu zapobiegania
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego na lata 2018 2020" w zakresie dotyczącym Miasta Nowego Sącza;
Uchwała Nr LX/651/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Nowego Sącza”;
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Uchwała Nr LIX/643/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach nocnych;
Uchwała Nr LX/654/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/149/2007 Rady Miasta Nowego
Sącza z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, najmu lokali użytkowych, w tym garaży oraz zasad udzielania bonifikat;
Uchwała Nr LXI/664/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu
Miasta Nowego Sącza dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż
określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania;
Uchwała nr IX/82/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta
Nowego Sącza na lata 2019 – 2022;
Uchwała nr IX/84/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Nowego Sącza”;
Uchwała nr XI/102/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego przebiegu preferowanego
wariantu projektowanej drogi krajowej dla zadania pn. „Przebudowa DK75 klasy GP na odcinku Brzesko – Nowy Sącz” na terenie Miasta Nowego Sącza;
Uchwała nr XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia procedury budżetu
obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego;
Uchwała nr XV/158/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
dla Miasta Nowego Sącza;
Uchwała nr XXIII/222/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Miasta Nowego Sącza Samorządowej
Karty Praw Rodzin;
Uchwała nr XXIII/231/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020;
Uchwała nr XXVI/246/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz
zadań gmin i powiatów z Województwa Małopolskiego, które podpiszą stosowne porozumienie, w zakresie usług świadczonych przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej;
Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2020 nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. z późniejszymi zmianami;
Uchwała nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego
Sącza z późniejszymi zmianami;
Uchwała Nr XXVII/258/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Nowego Sącza;
Uchwała Nr XXVII/267/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/167/2015 Rady Miasta Nowego
Sącza z dnia 27 października 2015 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu Miasta
Nowego Sącza na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, zmieniona uchwałą nr LI/538/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
23 stycznia 2018 r.;
Uchwała nr XXIX/297/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2020 r. z późniejszymi zmianami;
Uchwała nr XXVIII/298/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości środków przeznaczonych w 2021 r.
do wydatkowania z budżetu miasta Nowego Sącza na realizację budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza.
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Uchwała nr XXVIII/299/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2020 roku;
Uchwała nr XXIX/303/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza na rok 2020;
Uchwała nr XXXI/339/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/141/2019 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz oraz określenia granic
ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.;
Uchwała nr XXXI/340/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;
Uchwała nr XXXI/341/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/109/2019 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Miasta
Nowego Sącza, od dnia 1 września 2019 roku;
Uchwała nr XXXII/350/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii elektromobilności Nowego Sącza do roku
2035.
Uchwała nr XXXII/352/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego
współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Nowy Sącz przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji
Nowy Sącz;
Uchwała nr XXXII/353/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy
zastępczej dla Miasta Nowego Sącza na lata 2020-2022”;
Uchwała nr XXXVI/386/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza”.
Uchwała Nr XXXVI/388/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/673/2018 Rady Miasta
Nowego Sącza z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz kontroli ich wykorzystania w zakresie
sprzyjania rozwojowi sportu w Nowym Sączu;
Uchwała nr XXXVI/392/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/218/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 października 2019 r. w sprawie
wprowadzenia programu „Karta Nowosądeczanina”;
Uchwała nr XXXVII/402/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 listopada 2020 r w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2026 w Mieście Nowy Sącz”;
Uchwała nr XXXVII/424/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad zabytkami
Miasta Nowy Sącz na lata 2020-2030”;
Uchwała nr XXXVII/426/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza na rok 2021.
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IV.

DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH UNII EUROPEJSKIEJ I KRAJOWYCH W OBSZARACH CELÓW
STRATEGII ROZWOJU NOWEGO SĄCZA 2020+
Wydział Pozyskiwania Funduszy
Lista projektów wdrażanych w 2020 r.

Cel Strategiczny
Program Kluczowy
Cel Szczegółowy
Działanie/Zadanie
CEL STRATEGICZNY I Nowy Sącz Miastem silnym swoimi
mieszkańcami
1. Edukacja i praca
vi. upowszechnienie programów współpracy szkół i uczelni
wyższych
b. Wdrożenie szerokiego programu zajęć rozwijających
zainteresowania i uzdolnienia uczniów szkół sądeckich.
CEL STRATEGICZNY I Nowy Sącz Miastem silnym swoimi
mieszkańcami
1. Edukacja i praca
vi. upowszechnienie programów współpracy szkół i uczelni
wyższych
b. Wdrożenie szerokiego programu zajęć rozwijających
zainteresowania i uzdolnienia uczniów szkół sądeckich.
CEL STRATEGICZNY I Nowy Sącz Miastem silnym swoimi
mieszkańcami
1. Edukacja i praca
vi. upowszechnienie programów współpracy szkół i uczelni
wyższych
b. Wdrożenie szerokiego programu zajęć rozwijających
zainteresowania i uzdolnienia uczniów szkół sądeckich.
CEL STRATEGICZNY I Nowy Sącz Miastem silnym swoimi
mieszkańcami
1. Edukacja i praca
iv. poprawa bazy edukacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem
dostępu do nowoczesnych i innowacyjnych metod kształcenia i
rozwoju zasobów ludzkich
h. Kontynuacja prac modernizacyjnych obiektów edukacyjnych i
zapewniających opiekę nad dziećmi

Data złożenia
wniosku
aplikacyjnego

Data
podpisania
umowy o
dofinansowanie

5.11.2015

18.08.2016 –
Umowa
partnerska z
AGH w
Krakowie
,
22.08.2017 rok
– umowa o
dofinansowanie

27.05.2019

23.06.2020

1.03.2017

Nazwa projektu

Wartość projektu
(po wydatkach)
w 2020 r.
(w zł)

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

68 566,35 PLN

24.10.2019

Małopolska Chmura
Edukacyjna w latach 20192020 w Nowym Sączu kształcenie ogólne (I LO, II
LO)

44 098,84 PLN

28.10.2020

Małopolska Chmura
Edukacyjna w latach 20202021 w Nowym Sączu kształcenie ogólne (I LO, II
LO)

6 824,08 PLN

27.10.2017

„Zwiększenie liczby miejsc
wychowania
przedszkolnego na terenie
Miasta Nowego Sącza oraz
rozszerzenie oferty
dodatkowej ośrodków
wychowania
przedszkolnego”

0,00 PLN
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„Tworzenie nowych miejsc
przedszkolnych na terenie
Miasta Nowego Sącza”

673 181,76 PLN

„Modernizacja kształcenia
zawodowego w Małopolsce
II”

365 326,68 PLN

19.07.2017

„Podniesienie kompetencji
kluczowych uczniów i
nauczycieli szkół
podstawowych i
gimnazjalnych z terenu
Nowego Sącza”

0,00 PLN

30.09.2016

19.07.2017

„Zwiększenie potencjału
sądeckich szkół
ponadgimnazjalnych
poprzez inwestycje w
kształcenie”

0,00 PLN

26.09.2019

04.11.2019

„Internet na co dzień”

25.09.2019

13.01.2020

20.04.2017

CEL STRATEGICZNY I Nowy Sącz Miastem silnym swoimi
mieszkańcami
1. Edukacja i praca
xi. poprawa zdolności do zatrudnienia osób poprzez integrację
działań na rzecz kształcenia ustawicznego i organizację szkoleń
dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Data podpisania
umowy partnerskiej
z Województwem
Małopolskim

08.12.2016

Uchwała Zarządu
Województwa
Małopolskiego nr
909/2017 o podjęciu
decyzji o
dofinansowaniu
z dnia

28.06.2017
CEL STRATEGICZNY I Nowy Sącz Miastem silnym swoimi
mieszkańcami
1. Edukacja i praca
xi. poprawa zdolności do zatrudnienia osób poprzez integrację
działań na rzecz kształcenia ustawicznego i organizację szkoleń
dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy.
CEL STRATEGICZNY I Nowy Sącz Miastem silnym swoimi
mieszkańcami
1. Edukacja i praca
xi. poprawa zdolności do zatrudnienia osób poprzez integrację
działań na rzecz kształcenia ustawicznego i organizację szkoleń
dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy.
Cel strategiczny Nowy Sącz Miastem Cyfrowym
a. Rozwój miasta opartego o kompetencje cyfrowe mieszkańców
oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne
b.ii upowszechnienie i zwiększenie dostępu do technologii
cyfrowych
k. Polepszenie zdrowia fizycznego i psychicznego oraz podniesienie
jakości życia mieszkańców
ii. ułatwianie włączenia społecznego oraz przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu

30.09.2016

18.06.2019

27.08.2019

„Utworzenie nowych miejsc
opieki nad dziećmi do lat 3
na terenie Miasta Nowego
Sącza”
„Program działań
dotyczących wzmocnienia
potencjału osobistego oraz
integracji mieszkańców
Miasta poprzez

104 437,46 PLN

800 765,46 PLN

0,00
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modernizację i adaptację
obiektów na cele społeczne
– świetlice osiedlowe”
CEL STRATEGICZNY II Rodzina i środowisko
PK nr 9. Nowy Sącz miastem przyjaznym dla środowiska
i. ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta
a. Wdrożenie kompleksowego programu ograniczenia niskiej emisji
we współpracy z innymi gminami Kotliny Sądeckiej.
f. Kompleksowy program edukacji ekologicznej ukierunkowany na
wzrost świadomości wszystkich grup społecznych.
Nowy Sącz miastem przyjaznym dla środowiska
a.Ukształtowanie ładu przestrzennego i rozwój infrastruktury
technicznej, służącej ochronie środowiska naturalnego.
ii.wdrożenie systemu motywacji dla realizacji Odnawialnych Żródeł
Energii (OZE) np. baterie słoneczne, pompy ciepła,
iv. zapewnienie możliwości pozyskiwania zielonej energii
elektrycznej, np. poprzez wykorzystanie małych elektrowni
fotowoltaicznych,
NOWY SĄCZ MIASTEM OBYWATELSKIM –program na rzecz rozwoju
integracji społecznej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
a. GŁÓWNY Wzmocnienie integracji społecznej, świadomości
obywatelskiej i aktywności mieszkańców.
v. wsparcie dla rodzin mieszkających w Nowym Sączu,
vi. przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego
i dyskryminacji osób zagrożonych społeczną nieakceptacją
NOWY SĄCZ MIASTEM W RUCHU-program rozwoju rekreacji
i sportu masowego
a. GŁÓWNY Wzrost satysfakcji mieszkańców Nowego Sącza w
zakresie możliwości korzystania z szerokiej oferty rekreacyjnej
i sportowej
i. wzbogacenie oferty rekreacyjnej i sportowej dla mieszkańców
Nowego Sącza
Cel strategiczny Nowy Sącz Miastem Cyfrowym
a. Rozwój miasta opartego o kompetencje cyfrowe mieszkańców
oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne
b.ii upowszechnienie i zwiększenie dostępu do technologii
cyfrowych
Cel strategiczny Nowy Sącz Miastem Cyfrowym
a. Rozwój miasta opartego o kompetencje cyfrowe mieszkańców
oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne
b.ii upowszechnienie i zwiększenie dostępu do technologii
cyfrowych
Cel strategiczny Nowy Sącz Miastem Cyfrowym
a. Rozwój miasta opartego o kompetencje cyfrowe mieszkańców
oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne

9.02.2017

-

13.11.2017

„Poprawa jakości powietrza
dla Miasta Nowego Sącza –
Etap II”

60 000,00

-

Dofinansowanie do
instalacji odnawialnych
źródeł energii na obszarze
LGD „KORONA SĄDECKA”

79 551,49 PLN

Poprawa warunków
mieszkaniowych
społeczności romskiej w
Mieście Nowy Sącz

43 329,50 PLN

06.12.2020

17.01.2020

Jeżdżę z głową

100 800,00 PLN

02.04.2020

10.04.2020

Zdalna Szkoła

100 860,00 PLN

15.05.2020

27.05.2020

Zdalna Szkoła +

164 795,40 PLN

10.10.2020

05.11.2020

Zadanie Grantowe „Sami
Dzielni – razem przeciw
COVID-19

51 035,16 PLN
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b.ii upowszechnienie i zwiększenie dostępu do technologii
cyfrowych

SUMA

2 663 572,18

Lista projektów złożonych i wybranych do dofinansowania, dla których podpisano umowy w 2020 r., w trakcie oceny lub nie wybranych do dofinansowania
1.
2.
3.
4.

5.
Inne działania
kluczowe wskaźniki,
opis, komentarz dający
pełniejszy obraz
aktywności w zakresie
realizacji celu
strategicznego:

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Scena Młodego Widza - remont i przebudowa budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu w celu zwiększenia dostępu do oferty kulturalnoedukacyjnej i jakości świadczonych usług" – wniosek o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w
ramach działania 1. Kultura. Złożony dnia 27.03.2020. Nie wybrany do dofinansowania ze względu na niewystarczającą alokację środków.
Zdalna Szkoła – wniosek o zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Wniosek wybrany do
dofinansowania. Zakupiono 40 sztuk laptopów. Sprzęt przekazany w użyczenie dla 5 nauczycieli i 35 uczniów. Podpisano umowę o dofinansowanie oraz
zrealizowano zadanie w całości w 2020 r.
Creating opportunities for distance learning by purchasing the necessary equipment for pupils and teachers of Nowy Sącz schools – wniosek o
dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowaego oraz orpogramowania specjalistycznego dla nowosąceckich szkół. Nie uzyskał dofinansowania
Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2020-2021 - Projekt zakłada realizację zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza podstawę programową
kształcenia na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, dla w sumie 40 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego (I LO) i II Liceum Ogólnokształcącego (II LO) w N. Sączu
chcących rozwijać zainteresowania, z wykorzystaniem nowoczesnych TIK. – wniosek wybrany do dofinansowania. Podpisano umowę i projekt jest w trakcie
realizacji.
Przebudowa istniejącego boiska do koszykówki wraz ze skocznią w dal – ul. Lenartowicza 4 – wniosek złożony w ramach naboru „Małopolska
Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa”. Nie uzyskał dofinansowania
Przebudowa istniejącego boiska do siatkówki – ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego. Wniosek złożony w ramach naboru „Małopolska Infrastruktura
Rekreacyjno-Sportowa”. Nie uzyskał dofinansowania.
Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Miasta Nowego Sącza (SP nr 9, SP nr 15, SP nr 16, MOS) – wniosek złożony w ramach naboru
„Sportowa Polska” ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nie uzyskał dofinansowania
Zdalna Szkoła + - wniosek o zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Wniosek wybrany do
dofinansowania. Podpisano umowę o dofinansowanie oraz zrealizowano zadanie w całości w 2020 r.
Odkrywam Małopolskę – wniosek o dofinansowanie organizacji wycieczek krajoznawczych po Małopolsce dla 270 uczniów nowosądeckich szkół. Wniosek
wybrany do dofinansowania. Podpisano umowę o dofinansowanie jednak ze względu na sytuację pandemiczną w kraju odstąpiono od realizacji zadania i
rozwiązano umowę.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Miasto otrzymało dofinansowanie.
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Nowym Sączu - Celem projektu jest uzupełnienie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, poprzez
stworzenie dodatkowej usługi w postaci zapewnienia możliwości zamieszkania w formie pobytu dziennego lub całodobowego w warunkach zapewniających
samodzielny i niezależny pobyt/zamieszkanie. Wniosek złożony w ramach programu Funduszu Solidarności. W trakcie oceny.
Zielono-niebieska infrastruktura w Nowym Sączu- wniosek złożony w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach
Programu Środowisko, Energia, Zmiany Klimatu, Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków. Wniosek nie wybrany do dofinansowania.
Supporting intercultural dialogue and fighting stigmatization - let's start an Oxford-style debate in Nowy Sącz – wniosek złożony w ramach naboru
Europe for Citizens. Nie otrzymał dofinansowania.
Przebudowa boiska sportowego przy ul. Lenartowicza – wniosek złożony w ramach II naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nie wybrany do
dofinansowania.
Budowa zadaszonego boiska na osiedlu Piątkowa - wniosek złożony w ramach II naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nie wybrany do
dofinansowania.
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16. Przebudowa kompleksu sportowego na ul. Bora- Komorowskiego przy SP nr 16 - wniosek złożony w ramach II naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. Nie wybrany do dofinansowania.
17. Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego wniosek złożony w ramach II naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nie wybrany do
dofinansowania.
18. Zagospodarowanie placu Krasińskiego w Nowym Sącz - wniosek złożony w ramach II naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nie wybrany do
dofinansowania.
19. Budowa hali lodowiska w Nowym Sączu - wniosek złożony w ramach II naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nie wybrany do
dofinansowania.
20. Modernizacja Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu wniosek złożony w ramach II naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wybrany do
dofinansowania.
21. Zielono-niebieska infrastruktura przy przedszkolu ul. Paderewskiego w Nowym Sączu - wniosek złożony w ramach II naboru do Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych. Nie wybrany do dofinansowania.
22. Remont XIX wiecznego budynku Ratusza w Nowym Sączu - etap I - wniosek złożony w ramach II naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Nie wybrany do dofinansowania.
23. Budowa strzelnicy na Ruczaju - wniosek złożony w ramach II naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nie wybrany do dofinansowania.
24. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 - wniosek złożony w ramach II naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Nie wybrany do dofinansowania.
25. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9 - wniosek złożony w ramach II naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nie wybrany
do dofinansowania.
26. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17 - wniosek złożony w ramach II naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nie wybrany
do dofinansowania.
27. Zielono-niebieska infrastruktura przy SP 15 - wniosek złożony w ramach II naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nie wybrany do
dofinansowania.
28. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych - wniosek złożony w ramach II naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Nie wybrany do dofinansowania.
29. Termomodernizacja i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych - wniosek złożony
w ramach II naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nie wybrany do dofinansowania.
30. Zagospodarowanie Placu Krasińskiego w Nowym Sączu, tzw. „Kocich Plant” – wniosek złożony w ramach programu „Miasto z Klimatem” ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek wybrany do dofinansowania. Podpisano umowę o udzielenie dotacji.
31. Zielono-niebieska infrastruktura w Nowym Sączu- Szkoła Podstawowa nr 15 oraz Zespół Przedszkoli ul. Paderewskiego - wniosek złożony w ramach
programu „Miasto z Klimatem” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek wybrany do dofinansowania. Podpisano
umowę o udzielenie dotacji.
32. Remont piwnic i fundamentów XIX-wiecznego Ratusza Miejskiego w Nowym Sączu – Wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach programu Ochrona zabytków 2021
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wniosek nie został wybrany do dofinansowania.
33. „Dostępna szkoła” – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia
wniosek złożony w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wniosek wstępny miasta został zaakceptowany. Obecnie trwa przygotowywanie
dokumentów do złożenia wniosku w ramach II etapu naboru.
34. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa” – Pakiet edukacyjny Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych – wniosek złożony w ramach naboru ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wniosek został wybrany do dofinansowania. Podpisano umowę
o dofinansowanie.
35. Zadanie Grantowe „Sami Dzielni” – razem przeciw COVID – 19- wniosek złożony w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej Moduł 4. Wniosek uzyskał
dofinansowanie. Podpisano umowę o powierzenie grantu. Projekt w całości zrealizowany w 2020 r.
36. Wniosek o dofinansowanie funkcjonowania żłobków na terenie Nowego Sącza -wniosek złożony w ramach programu „Maluch +” Uzyskał dofinansowanie.
37. „Jeżdżę z głową” – wniosek o udzielenie pomocy finansowej gminie na realizację w 2021 r. małopolskiego projektu „Jeżdżę z głową”- Wniosek uzyskał
dofinansowanie. Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.
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38. Poprawa efektywności energetycznej w nowosądeckich szkołach- - wniosek złożony w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego w ramach Programu Środowisko, Energia, Zmiany Klimatu, Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków. Wniosek w trakcie oceny.
39. Urbact - wniosek o uczestnictwo w sieci pilotażowej URBACT pn. "Cele Zrównoważonego Rozwoju”. Wniosek nie wybrany do dofinansowania.
40. „Nowe Standardy w Nowym Sączu” - wniosek złożony w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu
Środowisko, Energia, Zmiany Klimatu, Wzmocnienie gospodarki o obiegu zamkniętym. Wniosek nie wybrany do dofinansowania
41. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i budowlanej dla budynku Szkoły Podstawowej im. Wł. Jagiełły – wniosek o dotację na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane ze środków budżetu Województwa Małopolskiego – wniosek nie został wybrany do dofinansowania.
42. „Rozbudowa ul. Starowiejskiej w Nowym Sączu wraz z kanałem opadowym” – ETAP I - wniosek złożony w ramach III naboru do Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych. Wybrany do dofinansowania.
43. Budowa hali lodowiska w Nowym Sączu- wniosek złożony w ramach III naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nie wybrany
do dofinansowania.
44. Rozbudowa ul. Jana Pawła II - wniosek złożony w ramach III naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nie wybrany do dofinansowania.
45. WIFI4Eu – wniosek złożony w ramach instrumentu „Łącząc Europę” CEF. Wniosek wybrany do dofinansowania. Podpisano umowę o dofinansowanie.
Źródło: Wydział Pozyskiwania Funduszy w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Tabela IV - 2 Wykaz projektów, które w 2020 roku uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych (w tym pochodzące z
UE,EOG,ZNMF, SIF itp.)
Spółki Komunalne
Nazwa jednostki
Nazwa projektu
Program, z którego zostały pozyskane
Kwota wydatkowanych środków
środki
zewnętrznych (PLN)
Regionalny Program Operacyjny
Podpisanie umowy o dofinansowanie:
Województwa Małopolskiego na lata 201421-01-2020 r.
Miejskie Przedsiębiorstwo
„Modernizacja laboratorium
2020
Wydatkowanie w latach 2020–2022
Energetyki Cieplnej
badawczego w MPEC Nowy Sącz”
Oś priorytetowa: Gospodarka wiedzy
Wydatkowano w 2020 r –
Działanie: Badania i innowacje w
140 567,90 zł
przedsiębiorstwach
Dofinansowanie wynosi 166 435,00 zł
Podpisanie umowy o dofinansowanie:
POIiŚ 2014-2020
28-07-2020 r.
Oś priorytetowa: I Zmniejszenie
Miejskie Przedsiębiorstwo
„Modernizacja sieci ciepłowniczej
Wydatkowanie w latach 2020–2023
emisyjności gospodarki,
Energetyki Cieplnej
w MPEC Nowy Sącz – etap 2”
Wydatkowano w 2020 r – 3 476,30 zł
Działanie: 1.5 Efektywna dystrybucja
Dofinansowanie wynosi 2 564 560,50
ciepła i chłodu
zł
POIiŚ 2014-2020
Oś priorytetowa: I Zmniejszenie
emisyjności gospodarki,
Podpisanie umowy o dofinansowanie:
Działanie: 1.6 Promowanie
29-12-2020 r.
Miejskie Przedsiębiorstwo
„Budowa układu wysokosprawnej
wykorzystywania wysokosprawnej
Wydatkowanie w latach 2021–2023
Energetyki Cieplnej
kogeneracji w MPEC Nowy Sącz”
kogeneracji ciepła
Wydatkowano w 2020 r– 0,00zł
i energii elektrycznej w oparciu o
Dofinansowanie wynosi 9 418 000 zł
zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
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Tabela IV - 2 Wykaz projektów, które w 2020 roku uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych (w tym pochodzące z
UE,EOG,ZNMF, SIF itp.)
Spółki Komunalne
Projekt „Podniesienie kwalifikacji
Program Operacyjny Wiedza Edukacja
zawodowych wśród nowosądeckich Rozwój, Działanie 2.7 Zwiększenie
Sądecka Agencja Rozwoju
Romów II”
możliwości zatrudnienia osób w
115 000,00 zł
Regionalnego S.A.
Okres realizacji: 1.06.2018szczególnym stopniu zagrożonych
31.03.2020
wykluczeniem społecznym
Projekt „Droga do sukcesu –
Program Operacyjny Województwa
kompleksowa aktywizacja
Małopolskiego na lata 2014-2020,
Sądecka Agencja Rozwoju
niepracujących mieszkańców
Działanie 9.1. Aktywna integracja,
125 222.00 zł
Regionalnego S.A.
Nowego Sącza”
Poddziałanie 9.1.2. Aktywna Integracja –
projekty konkursowe
„Rozszerzenie działalności
Regionalny Program Operacyjny
badawczo-rozwojowej Spółki z o.o. Województwa Małopolskiego na lata 2014
„Sądeckie Wodociągi” poprzez
– 2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka
rozbudowę bazy aparaturowej dla
Wiedzy, Działanie 1.2: Badania
66 533,71 zł
Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. potrzeb innowacyjnego
i innowacje w przedsiębiorstwach,
wykrywania zagrożeń oraz
Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura
nieprawidłowości
badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw,
w funkcjonowaniu sieci
współfinansowanego z Europejskiego
wodociągowych i kanalizacyjnych”
Funduszu Rozwoju Regionalnego
„Zaawansowana technologicznie,
inteligentna infrastruktura
(krytyczna) sieci wodociągowej dla
systemów zbiorowego
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
zaopatrzenia w wodę”
2014 – 2020, Działanie 4.1 Badania
Sądeckie Wodociągi Sp. zo.o.
0,00
naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie
(Projekt realizowany w konsorcjum
4.1.4 „Projekty aplikacyjne”
z Wydziałem Inżynierii Środowiska
Politechniki Krakowskiej im.
Tadeusza Kościuszki w Krakowie Lider Konsorcjum).

SUMA

450 799,91 zł
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Tabela IV - 3 Wykaz projektów realizowanych w 2020 roku, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych (w tym pochodzące
z UE, EOG, ZNMF, SIF itp.) Urząd Miasta Nowego Sącza i Jednostki Organizacyjne Miasta
Nazwa jednostki
Nazwa projektu
Program, z którego zostały
Kwota wydatkowanych
pozyskane środki
środków zewnętrznych (PLN)
Centrum Administracyjne
Placówek OpiekuńczoWychowawczo

Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet
Społeczny-Bezpieczny Dom

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Małopolskiego na lata
2014 - 2020

55 858,35 zł

Domy Pomocy Społecznej

Bezpieczny dom-wsparcie dla kadry
małopolskich domów pomocy społecznej w
związku z zagrożeniem Covid -19

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Małopolskiego na lata
2014 - 2020

571 117,70 zł

Domy Pomocy Społecznej

Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet
Społeczny-Bezpieczny Dom -Moduł I

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Małopolskiego na lata
2014 - 2020

480 030,03 zł

Domy Pomocy Społecznej

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki
pacjentom oraz bezpieczeństwa
personelowi zakładów opiekuńczo
leczniczych, domów pomocy społecznej,
zakładów pielęgnacyjno -opiekuńczych i
hospicjów na czas COVID -19

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Małopolskiego na lata
2014 - 2020

188 397,50 zł

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Nowym Sączu

KOPERACJE 3D-model wielosektorowej
współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin

Program Operacyjny WiedzaEdukacja -Rozwój 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Małopolskiego na lata
2014 – 2020

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Nowym Sączu

Utworzenie Dziennego Domu Seniora

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Nowym Sączu

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej w okresie epidemii COVID 19

Program Operacyjny WiedzaEdukacja -Rozwój 2014-2020

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Interaktywny Plac Zabaw Wodnych

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Małopolskiego na lata
2014 - 2020

Nowosądecki Inkubator
Przedsiębiorczości

Utworzenie Centrum Kompetencji
Zawodowych w branży budowlanej jako
odpowiedź na potrzeby rynku pracy

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Małopolskiego na lata
2014 - 2020

30 048,85 zł

659 926,87 zł

200 089,39 zł
943 919,35 zł

299 048,99 zł
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Tabela IV - 3 Wykaz projektów realizowanych w 2020 roku, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych (w tym pochodzące
z UE, EOG, ZNMF, SIF itp.) Urząd Miasta Nowego Sącza i Jednostki Organizacyjne Miasta
Utworzenie Centrum Kompetencji
Regionalny Program Operacyjny
Nowosądecki Inkubator
Zawodowych w branży turystycznoWojewództwa Małopolskiego na lata
367 650,95 zł
Przedsiębiorczości
gastronomicznej jako odpowiedź na
2014 - 2020
potrzeby rynku pracy
Nowosądecki Inkubator
Przedsiębiorczości, Centrum
Regionalny Program Operacyjny
Zespołów AnalitycznoMój szef to ja! II
Województwa Małopolskiego na lata
774 164,07 zł
Strategicznych, Sądecka Izba
2014 - 2020
Gospodarcza, Fundacja Rozwoju
Regionu Rabka
Nowosądecki Inkubator
Przedsiębiorczości, Centrum
Regionalny Program Operacyjny
Zespołów AnalitycznoSądeckie Bony Szkoleniowe
Województwa Małopolskiego na lata
1 103 396,24 zł
Strategicznych, Sądecka Izba
2014 - 2020
Gospodarcza, Fundacja Rozwoju
Regionu Rabka
Nowosądecki Inkubator
Regionalny Program Operacyjny
Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych
Przedsiębiorczości, Placówki
Województwa Małopolskiego na lata
2 625 405,65 zł
w obszarze elektryczno- elektronicznym
Oświatowe
2014 - 2020
Nowosądecki Inkubator
Przedsiębiorczości, Placówki
Oświatowe

Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych
w obszarze turystyczno- gastronomicznej

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Małopolskiego na lata
2014 - 2020

867 839,10 zł

Nowosądecki Inkubator
Przedsiębiorczości, Placówki
Oświatowe

Utworzenie Centrum Kompetencji
Zawodowych w branży administracyjno usługowej

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Małopolskiego na lata
2014 - 2020

1 440 811,18 zł

Nowosądecki Inkubator
Przedsiębiorczości, Placówki
Oświatowe

Utworzenie Centrum Kompetencji
Zawodowych w branży mechaniczno górniczo-hutniczym

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Małopolskiego na lata
2014 - 2020

1 792 554,26 zł

Nowosądecki Inkubator
Przedsiębiorczości, Zespół
Placówek Kształcenia Zawodowego

Utworzenie Centrum Kompetencji
Zawodowych w branży elektrycznoelektronicznej jako odpowiedź na potrzeby
rynku pracy

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Małopolskiego na lata
2014 - 2020

614 513,50 zł
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Tabela IV - 3 Wykaz projektów realizowanych w 2020 roku, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych (w tym pochodzące
z UE, EOG, ZNMF, SIF itp.) Urząd Miasta Nowego Sącza i Jednostki Organizacyjne Miasta
Sądecki Urząd Pracy w Nowym
Sączu

„Aktywizacja osób młodych pozostających
bez pracy w Mieście Nowym Sączu (IV)”.

Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020
Poddziałanie 1.1.1

87 524,55 zł

Sądecki Urząd Pracy w Nowym
Sączu

„Aktywizacja osób młodych pozostających
bez pracy w Mieście Nowym Sączu (V)”.

Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020
Poddziałanie 1.1.1

2 102 113,66 zł

Sądecki Urząd Pracy w Nowym
Sączu

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej
pozostających bez pracy w Mieście Nowym
Sączu (V)”.

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020, Działanie 8.1

50 250,49 zł

Sądecki Urząd Pracy w Nowym
Sączu

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej
pozostających bez pracy w Mieście Nowym
Sączu (VI)”.

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020, Działanie 8.1

1 999 373,22 zł

Urząd Miasta Nowego Sącza

Internet na co dzień

Program Operacyjny Polska Cyfrowa
na lata 2014 - 2020

89 273,14 zł

Małopolska Chmura Edukacyjna

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Małopolskiego na lata
2014 - 2020

58 278,65 zł

Urząd Miasta Nowego Sącza

Miejsce Aktywnych Mieszkańców

Program Operacyjny WiedzaEdukacja- Rozwój

74 932,69 zł

Urząd Miasta Nowego Sącza

Poprawa jakości powietrza dla Miasta
Nowego Sącza Etap II

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Małopolskiego na lata
2014 - 2020

24 818,39 zł

Urząd Miasta Nowego Sącza

Program działań dotyczących wzmocnienia
potencjału osobistego oraz integracji
mieszkańców miasta poprzez modernizację
i adaptację obiektów na cele społeczne –
świetlice osiedlowe

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Małopolskiego na lata
2014 - 2020

1 244,27 zł

Urząd Miasta Nowego Sącza
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Tabela IV - 3 Wykaz projektów realizowanych w 2020 roku, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych (w tym pochodzące
z UE, EOG, ZNMF, SIF itp.) Urząd Miasta Nowego Sącza i Jednostki Organizacyjne Miasta
Urząd Miasta Nowego Sącza

Przystanek Kultura

Program Współpracy Trans
granicznej Interreg V-A PolskaSłowacja 2014-2020

Urząd Miasta Nowego Sącza

Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym
Sączu

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa Małopolskiego na lata
2014 - 2020

Urząd Miasta Nowego Sącza

Sami-Dzielni!-razem przeciw COVID 19

Program Operacyjny WiedzaEdukacja -Rozwój 2014-2020

Urząd Miasta Nowego Sącza

Zapomniany zakątek przyrody i historii

Program Współpracy Trans
granicznej Interreg V-A PolskaSłowacja 2014-2020

Urząd Miasta Nowego Sącza

Zdalna Szkoła

Program Operacyjny Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020

99 999,78 zł

Urząd Miasta Nowego Sącza

Zdalna Szkoła +

Program Operacyjny Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020

164 795,40 zł

Urząd Miasta Nowego Sącza,
I Liceum Ogólnokształcące, Zespół
Szkół Ogólnokształcących nr 2

Małopolska Chmura Edukacyjna w latach
2019 – 2020 – kształcenie ogólne

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Małopolskiego na lata
2014 - 2020

12 351,20 zł

Urząd Miasta Nowego Sącza,
I Liceum Ogólnokształcące, Zespół
Szkół Ogólnokształcących nr 2

Małopolska Chmura Edukacyjna w latach
2020 – 2021 – kształcenie ogólne

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Małopolskiego na lata
2014 - 2020

5 800,49 zł

Urząd Miasta Nowego Sącza,
Placówki Oświatowe

Modernizacja kształcenia zawodowego
w Małopolsce II

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Małopolskiego na lata
2014 - 2020

310 527,67 zł

Urząd Miasta Nowego Sącza,
Zespół Żłobków Miejskich

Utworzenie nowych miejsc opieki nad
dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Nowego
Sącza

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Małopolskiego na lata
2014 - 2020

709 574,99 zł

52 801,22 zł

16 254 338,95 zł

30 048,85 zł

140 014,18 zł
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Tabela IV - 3 Wykaz projektów realizowanych w 2020 roku, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych (w tym pochodzące
z UE, EOG, ZNMF, SIF itp.) Urząd Miasta Nowego Sącza i Jednostki Organizacyjne Miasta
Regionalny Program Operacyjny
Urząd Miasta, Zespół SzkolnoTworzenie nowych miejsc przedszkolnych
Województwa Małopolskiego na lata
647 781,76 zł
Przedszkolny nr 3
na terenie miasta Nowego Sącza
2014 - 2020
Zespół Szkół Nr 5-Specjalnych

Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne

Program ERASMUS +

13 654,84 zł
SUMA

35 944 270,37 zł

Źródło: Wydział Księgowy Urzędu Miasta Nowego Sącza, Sądecki Urząd Pracy

Tabela IV – 4 Wykaz projektów realizowanych w 2020, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych krajowych
Miasto Nowy Sącz
Nazwa jednostki
Nazwa projektu
Program, z którego zostały
Kwota wydatkowanych
pozyskane środki
środków zewnętrznych (PLN)
Centrum Administracyjne
Regionalny
Program
Operacyjny
Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet
Placówek OpiekuńczoWojewództwa Małopolskiego na lata
5 079,84
Społeczny. Bezpieczny Dom
Wychowawczych
2014 - 2020
Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry
Program Operacyjny Wiedza
Domy Pomocy Społecznej
małopolskich domów pomocy społecznej w
106 525,46
Edukacja Rozwój
związku z zagrożeniem COVID-19
Regionalny Program Operacyjny
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet
Domy Pomocy Społecznej
Województwa Małopolskiego na lata
38 574,67
Społeczny. Bezpieczny Dom
2014 - 2020
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki
pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi Program Operacyjny Wiedza
Domy Pomocy Społecznej
35 432,26
domów pomocy społecznej na czas COVIDEdukacja Rozwój
19
Program modernizacji Policji, Straży
Wyposażenie osobiste i ochronne
Komenda Miejska Państwowej
Granicznej, Państwowej Straży
funkcjonariuszy oraz sprzęt informatyki i
157 070,00
Straży Pożarnej
Pożarnej i Służby Ochrony Państwa
łączności
w latach 2017 - 2020
Miejski Ośrodek Pomocy
KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej
Program Operacyjny Wiedza
5 604,75
Społecznej
współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin
Edukacja Rozwój
Regionalny Program Operacyjny
Miejski Ośrodek Pomocy
Utworzenie Dziennego Domu Seniora
Województwa Małopolskiego na lata
59 781,61
Społecznej
2014 - 2020
Miejski Ośrodek Pomocy
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy
Program Operacyjny Wiedza
37 320,40
Społecznej
zastępczej w okresie epidemii COVID-19
Edukacja Rozwój
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Tabela IV – 4 Wykaz projektów realizowanych w 2020, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych krajowych
Miasto Nowy Sącz
Miejski Ośrodek Pomocy
Dobry start
Rządowy program „Dobry start”
3 030 530,00 zł
Społecznej w Nowym Sączu
Miejski Ośrodek Pomocy
Jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla
Program Asystent Rodziny
6 800,00 zł
Społecznej w Nowym Sączu
asystentów rodziny
Miejski Ośrodek Pomocy
Wieloletni rządowy program „Posiłek
Posiłek w szkole i w domu
853 409,00 zł
Społecznej w Nowym Sączu
w szkole i w domu”
Miejski Ośrodek Pomocy
Wspieraj Seniora
Program „Wspieraj Seniora”
218 455,43 zł
Społecznej w Nowym Sączu
Przebudowa drogi gminnej nr 293048K na
odcinku od km 0+000,00 do km 0+605,00
wraz z przebudową skrzyżowania z drogami
Miejski Zarząd Dróg w Nowym
powiatowymi nr 1599K i nr 1600K oraz
Fundusz Dróg Samorządowych
2 537 247,00 zł
Sączu
skrzyżowania z drogami gminnymi nr
293225K i nr 293032K w miejscowości
Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz
Przebudowa drogi gminnej nr 293385K na
Miejski Zarząd Dróg w Nowym
odcinku od km 0+015,00 do km 0+560,30
Fundusz Dróg Samorządowych
1 264 593,00 zł
Sączu
w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy
Sącz
Przebudowa drogi powiatowej 1597K na
2 177 201,00 zł – otrzymane
Miejski Zarząd Dróg w Nowym
odcinku od km 1+112,36 do km 2+111,36
dofinansowanie w 2019 r. Fundusz Dróg Samorządowych
Sączu
w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy
realizacja i wydatkowanie
Sącz
w całości w 2020 r.
1 717 262,00 zł – otrzymane
Przebudowa drogi powiatowej nr 1595K (ul.
dofinansowanie w 2020 r.
Miejski Zarząd Dróg w Nowym
29 Listopada) w km 0+032,90 do km
Fundusz Dróg Samorządowych
0,00 zł – wydatkowano w 2020
Sączu
0+822,20 w miejscowości Nowy Sącz,
r. (realizacja i wydatkowanie
Miasto Nowy Sącz
w całości w 2021 r.)
Remont Al. Piłsudskiego w Nowym Sączu –
jezdnia prawa na odcinkach od km 66+802
do km 68+235 oraz od km 68+261 do km
Miejski Zarząd Dróg w Nowym
68+962,60 w ciągu drogi krajowej DK75
Rezerwa subwencji ogólne
2 747 500,00 zł
Sączu
relacji Kraków – Niepołomice – Brzesko –
Nowy Sącz – Krzyżówka – Tylicz –
Muszynka – granica państwa (Słowacja)
Miejski Zarząd Dróg w Nowym
Remont drogi dojazdowej do gruntów
Drogi związane z wyłączeniem z
24 912,97 zł
Sączu
rolnych – droga wewnętrzna, boczna ulicy
produkcji gruntów rolnych
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Tabela IV – 4 Wykaz projektów realizowanych w 2020, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych krajowych
Miasto Nowy Sącz
Axentowicza zlokalizowana na działce 309/1
w obrębie 118 w miejscowości Nowy Sącz
Remont drogi gminnej nr 293333K w km od
2 638 587,00 zł- otrzymane
Miejski Zarząd Dróg w Nowym
0+018,40 do 0+732,40 w miejscowości
Fundusz Dróg Samorządowych
dofinansowanie w 2019 r. - realizacja i
Sączu
wydatkowanie w całości w 2020 r.
Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz
Miejskie Przedszkole nr 20 z
Program Funduszów Inicjatyw
„Bądź EkoFanem”
1 000,00 zł
oddziałami dwujęzycznymi
Obywatelskich na lata 2014-2020
Utworzenie Centrum Kompetencji
Regionalny Program Operacyjny
Nowosądecki Inkubator
Zawodowych w branży budowlanej jako
Województwa Małopolskiego na lata
17 591,20 zł
Przedsiębiorczości
odpowiedź na potrzeby rynku pracy
2014 - 2020
Utworzenie Centrum Kompetencji
Regionalny Program Operacyjny
Nowosądecki Inkubator
Zawodowych w branży turystycznoWojewództwa Małopolskiego na lata
21 626,71 zł
Przedsiębiorczości
gastronomicznej jako odpowiedź na
2014 - 2020
potrzeby rynku pracy
Utworzenie Centrum Kompetencji
Nowosądecki Inkubator
Regionalny Program Operacyjny
Zawodowych w branży elektrycznoPrzedsiębiorczości, Centrum
Województwa Małopolskiego na lata
36 147,96 zł
elektronicznej jako odpowiedź na potrzeby
Kształcenia Zawodowego
2014 - 2020
rynku pracy
Nowosądecki Inkubator
Przedsiębiorczości, Centrum
Regionalny Program Operacyjny
Zespołów AnalitycznoMój szef to ja! II
Województwa Małopolskiego na lata
120 840,25 zł
Strategicznych, Sądecka Izba
2014 - 2020
Gospodarcza, Fundacja Rozwoju
Regionu Rabka
Nowosądecki Inkubator
Regionalny Program Operacyjny
Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych
Przedsiębiorczości, Placówki
Województwa Małopolskiego na lata
154 435,77 zł
w obszarze elektryczno- elektronicznym
Oświatowe
2014 - 2020
Nowosądecki Inkubator
Utworzenie Centrum Kompetencji
Regionalny Program Operacyjny
Przedsiębiorczości, Placówki
Zawodowych w obszarze mechanicznoWojewództwa Małopolskiego na lata
105 444,40 zł
Oświatowe
górniczo- hutniczym
2014 - 2020
Regionalny Program Operacyjny
Nowosądecki Inkubator
Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych
Województwa Małopolskiego na lata
51 274,56 zł
Przedsiębiorczości, Zespoły Szkół
w obszarze turystyczno- gastronomicznym
2014 - 2020
Utworzenie Centrum Kompetencji
Regionalny Program Operacyjny
Nowosądecki Inkubator
Zawodowych w branży administracyjnoWojewództwa Małopolskiego na lata
84 753,66 zł
Przedsiębiorczości, Zespoły Szkół
usługowej
2014 - 2020
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Tabela IV – 4 Wykaz projektów realizowanych w 2020, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych krajowych
Miasto Nowy Sącz
Program Operacyjny Wiedza
Sądecki Urząd Pracy w Nowym
„Aktywizacja osób młodych pozostających
Edukacja Rozwój 2014-2020
16 325,17
Sączu
bez pracy w Mieście Nowym Sączu (IV)”
Poddziałanie 1.1.1
Program Operacyjny Wiedza
Sądecki Urząd Pracy w Nowym
„Aktywizacja osób młodych pozostających
Edukacja Rozwój 2014-2020
392 088,58
Sączu
bez pracy w Mieście Nowym Sączu (V)”
Poddziałanie 1.1.1
„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej
Regionalny Program Operacyjny
Sądecki Urząd Pracy w Nowym
pozostających bez pracy w Mieście Nowym
Województwa Małopolskiego na lata
8 867,74
Sączu
Sączu (V)”
2014-2020, Działanie 8.1
„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej
Regionalny Program Operacyjny
Sądecki Urząd Pracy w Nowym
pozostających bez pracy w Mieście Nowym
Województwa Małopolskiego na lata
352 830,57
Sączu
Sączu (VI)”
2014-2020, Działanie 8.1

zł
zł
zł
zł

Sądecki Urząd Pracy w Nowym
Sączu

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Fundusz Pracy

424 292,22 zł

Sądecki Urząd Pracy w Nowym
Sączu

Program regionalny „Firma +1”

Fundusz Pracy

215 961,23 zł

Sądecki Urząd Pracy w Nowym
Sączu

Program regionalny „Konserwator”

Fundusz Pracy

75 169,55 zł

Sądecki Urząd Pracy w Nowym
Sączu
Sądecki Urząd Pracy w Nowym
Sączu
Urząd Miasta Nowego Sącza

Środki na finansowanie programów
mających na celu przeciwdziałanie skutkom
pandemii COVID-19
Środki na finansowanie programów
mających na celu przeciwdziałanie skutkom
pandemii COVID-19
Dofinansowanie zakupu nowości
wydawniczych do bibliotek szkolnych i
bibliotek pedagogicznych

Urząd Miasta Nowego Sącza

Małopolska Chmura Edukacyjna

Urząd Miasta Nowego Sącza

Miejsce Aktywnych Mieszkańców

Urząd Miasta Nowego Sącza

Program działań dotyczących wzmocnienia
potencjału osobistego oraz integracji
mieszkańców miasta poprzez modernizację i

Fundusz Pracy – rezerwa MRPiPS
Fundusz Pracy
Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Małopolskiego na lata
2014 - 2020
Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Małopolskiego na lata
2014 - 2020

45 890 380,34 zł
100 000,00 zł
16 000,00 zł
3 431,06 zł
9 234,70 zł
191,39 zł
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Tabela IV – 4 Wykaz projektów realizowanych w 2020, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych krajowych
Miasto Nowy Sącz
adaptację obiektów na cele społeczne –
świetlice osiedlowe
Regionalny Program Operacyjny
Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym
Urząd Miasta Nowego Sącza
Województwa Małopolskiego na lata
1 239 818,06
Sączu
2014 - 2020
Program Operacyjny Wiedza
Urząd Miasta Nowego Sącza
Sami – Dzielni! – razem przeciw COVID-19
7 124,30
Edukacja Rozwój
Rządowy program rozwijania
szkolnej infrastruktury oraz
Urząd Miasta Nowego Sącza
Zakup środków dydaktycznych
kompetencji uczniów i nauczycieli w
109 160,00
zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych „Aktywna tablica”
Urząd Miasta Nowego Sącza,
Regionalny Program Operacyjny
I Liceum Ogólnokształcące,
Małopolska Chmura Edukacyjna w latach
Województwa Małopolskiego na lata
1 453,08
Zespół Szkół Ogólnokształcących
2019 – 2020 – kształcenie ogólne
2014 - 2020
nr 2
Urząd Miasta Nowego Sącza –
Wsparcie grup poszukiwawczo –
OSP Grupa Ratownictwa
Doposażenie i szkolenia jednostki OSP GRS
ratowniczych z budżetu
48 807,14
Specjalnego
Województwa Małopolskiego
Urząd Miasta Nowego Sącza,
Regionalny Program Operacyjny
I Liceum Ogólnokształcące,
Małopolska Chmura Edukacyjna w latach
Województwa Małopolskiego na lata
682,40
Zespół Szkół Ogólnokształcących
2020 – 2021 – kształcenie ogólne
2014 - 2020
nr 2
Regionalny Program Operacyjny
Urząd Miasta Nowego Sącza,
Modernizacja kształcenia zawodowego w
Województwa Małopolskiego na lata
51 746,01
Placówki Oświatowe
Małopolsce II
2014 - 2020
Zakup podręczników materiałów
Rządowy program pomocy uczniom
Urząd Miasta, Placówki Oświatowe edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów
40 153,50
w 2020 roku
niepełnosprawnych
Zatrudnienie pielęgniarki środowiskowej dla
Urząd Miasta, Zespół Świetlic
społeczności romskiej, profilaktyka
Program integracji społeczności
270 329,50
Środowiskowych
i świetlice integracyjne oraz poprawa
romskiej w Polsce
warunków mieszkaniowych
Zespół Szkół nr 1, Specjalny
Program kompleksowego wsparcia
Za życiem
267 742,66
Ośrodek Szkolno- Wychowawczy
dla rodzin „Za życiem”
Zakup indywidualnego pakietu wyposażenia
Program „Zostań Żołnierzem
Zespół Szkół nr 2
104 544,00
ucznia klasy mundurowej w 2020 roku
Rzeczypospolitej”
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zł
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zł

Tabela IV – 4 Wykaz projektów realizowanych w 2020, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych krajowych
Miasto Nowy Sącz
Resortowy Program rozwoju
Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki
Zespół Żłobków
instytucji opieki nad dziećmi w wieku
101 250,00 zł
nad dziećmi w Żłobku Miejskim nr 3
do lat 3 Maluch+
SUMA
66 285 322,10 zł
Źródło: Wydział Księgowy w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, Sądecki Urząd Pracy, Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu
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I.

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

OBSZAR ROZWOJU GOPODARCZEGO „EDUKACJA I PRACA”

CEL STRATEGICZNY I

PROGRAM KLUCZOWY NR 1

NOWY SĄCZ SILNY SWYMI MIESZKAŃCAMI – program rozwoju kapitału ludzkiego

CEL GŁÓWNY

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

Jednostka wiodąca

Wydział Edukacji i Wychowania
w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Koordynator programu

Dyrektor Wydziału
Edukacji i Wychowania

I-1.1. Wskaźniki monitoringu realizacji Strategii
Wskaźniki monitoringu realizacji Strategii
Objęcie prawie wszystkich uczniów, chcących kontynuować
edukację w klasach profilowanych, zgodnie ze swoimi
zainteresowaniami – rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Źródło
Wydział Edukacji
i Wychowania Urzędu Miasta

Wartości wskaźników w 2020 roku
Liczba kandydatów:
•zakwalifikowanych do przydziału:
2940 (100%)
•przydzielonych do tego OP: 2126
(72.31%)
• przydzielonych do innego OP: 756
(25.71%)
•przydzielonych łącznie: 2882
(98.03%)
•nieprzydzielonych: 58 (1.97%)
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Rozkład średniej liczby punktów uzyskanych przez uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół
ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz
300
128

200
100

0

5

0

9

27

54

67

151

170 177 181

189 189 219

82

228

152
65

14

2

19

0 - 9: 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 170 - 180 - 190 - 200 19: 29: 39: 49: 59: 69: 79: 89: 99: 109: 119: 129: 139: 149: 159: 169: 179: 189: 199: 209:
Liczba uczniów
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Rozkład punktów uzyskanych przez kandydatów aplikujących
do techników
150
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0

0
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0
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31

11
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19: 29: 39: 49: 59: 69: 79: 89: 99: 109: 119: 129: 139: 149: 159: 169: 179: 189: 199: 209:
Liczba uczniów

Rozkład punktów uzyskanych przez kandydatów aplikujących
do branżowych szkół I stopnia
40
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Liczba uczniów

Wyniki egzaminu po szkole podstawowej w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz:
1. język polski:
2. matematyka:
3. język angielski:
4. język niemiecki:

Szkoła Podstawowa nr 01

Brak danych - brak klas VIII

Szkoła Podstawowa nr 02
,,_,,
,,_,,
,,_,,
,,_,,

66
46
32
31

%
%
%
%
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1. język polski:
2. matematyka:
3. język angielski:

Szkoła Podstawowa nr 03
(ZS-P nr 1)
,,_,,
,,_,,
,,_,,

58,2 %
48,3 %
56,6 %

1. język polski:
2. matematyka:
3. język angielski:

Szkoła Podstawowa nr 05
Specjalna
(SOSW)
,,_,,
,,_,,
,,_,,

24,3 %
23,3 %
24,8 %

Szkoła Podstawowa nr 06
,,_,,
,,_,,
,,_,,

69 %
51 %
52 %

1. język polski:
2. matematyka:
3. język angielski:
1. język polski:
2. matematyka:
3. język angielski:
1. język polski:
2. matematyka:
3. język angielski:
4. język niemiecki:
1. język polski:
2. matematyka:
3. język angielski:
1. język polski:
2. matematyka:
3. język angielski:

Szkoła Podstawowa nr 07
,,_,,
,,_,,
,,_,,
Szkoła Podstawowa nr 08
,,_,,
,,_,,
,,_,,
,,_,,
Szkoła Podstawowa nr 09
,,_,,
,,_,,
,,_,,
Szkoła Podstawowa nr 11
,,_,,
,,_,,
,,_,,

68,8 %
62,9 %
69,8 %
58
41
57
32

%
%
%
%

64 %
51 %
61 %
62 %
51 %
57 %
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1. język polski:
2. matematyka:
3. język angielski:

Szkoła Podstawowa nr 14
,,_,,
,,_,,
,,_,,

66 %
55 %
54 %

1. język polski:
2. matematyka:
3. język angielski:

Szkoła Podstawowa nr 15
,,_,,
,,_,,
,,_,,

66 %
53 %
55 %

1. język polski:
2. matematyka:
3. język angielski:

Szkoła Podstawowa nr 16
,,_,,
,,_,,
,,_,,

66 %
49 %
64 %

1. język polski:
2. matematyka:
3. język angielski:

Szkoła Podstawowa nr 17
,,_,,
,,_,,
,,_,,

51 %
41 %
54 %

1. język polski:
2. matematyka:
3. język angielski:

Szkoła Podstawowa nr 18
,,_,,
,,_,,
,,_,,

63 %
51 %
59 %

1. język polski:
2. matematyka:
3. język angielski:

1. język polski:
2. matematyka:
3. język angielski:
4. język niemiecki:

Szkoła Podstawowa nr 20
(ZS-P nr 2)
,,_,,
,,_,,
,,_,,
Szkoła Podstawowa nr 21
(ZS-P nr 3)
,,_,,
,,_,,
,,_,,
,,_,,

66 %
46 %
59 %

68
48
59
34

%
%
%
%

W wyniku reformy oświaty gimnazja wygasły.
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Wyniki matur w szkołach ponadpodstawowych
prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz:
a) licea ogólnokształcące dla młodzieży: ……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
b) technika dla młodzieży: ……………………………………………………











I LO z OD ………………………
II LO (ZSO nr 2)………………
III LO (ZSE) ……………………
IV LOS (ZSiPO) ………………
V LO (ZS nr 1) …………………
VI LO (ZS nr 3) ………………
VII LO (ZSE-M) ………………
VIII LO (ZS nr 4) ……………
IX LO (ZS nr 2) ………………

- 98,85%
- 100,00%
- 89,83%
- 47,00%
- 94,40%
- 78,20%
- brak maturzystów
- brak maturzystów
- 66,70%

o
o
o
o
o
o
o
o

Technikum
Technikum
Technikum
Technikum
Technikum
Technikum
Technikum
Technikum

- 78,30%
- 63,60%
- 95,18%
- 69,80%
- 57,10%
- 55,60%
-100,00%
- 77,40%

nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr

1(ZS nr 1)
2(ZS nr 2)
3 (ZSE)
4(ZS nr 4)
5 (ZSB)
6(ZS nr 3)
7 (ZSE-M)
8 (ZSS)

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w
zawodzie, uczniów publicznych techników i szkół
branżowych – średni wynik dla szkoły:
 zdawalność w zawodzie w technikach dla młodzieży: ……………

o Technikum nr 1(ZS nr 1)

- technik żywienia i usług
gastronomicznych 99%,
- technik kelner 100%,
- technik hotelarstwa 96%,
- technik technologii żywności
(cukiernik) 100%;

……………

o Technikum nr 2(ZS nr 2)

- technik ekonomista 56%,
- technik obsł. turyst. 73%;

……………

o Technikum nr 3 (ZSE)

- technik ekonomista 96,4%,
- technik obsługi turyst. 100%,
- technik org. reklamy 100%;

o Technikum nr 4(ZS nr 4)

- technik elektronik 83%,
- technik informatyk 53%,
- technik tran. kolejowego 90%,

……………
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- technik usług fryzjerskich 86%;

 zdawalność w szkołach branżowych dla młodzieży:

……………

o Technikum nr 5 (ZSB)

- technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej 73,7%,
- technik budownictwa 97,3%,
- technik urządzeń sanit. 61,1%;

……………

- technik przemysłu mody 95%;

……………

o Technikum nr 6(ZS nr 3)
o
o Technikum nr 7 (ZSE-M)

-

technik
technik
technik
technik
technik
technik

elektryk 96%,
elektronik 100%,
informatyk 95%,
teleinformatyk 100%,
mechatronik 98,5%,
automatyk 100%;

……………

o Technikum nr 8 (ZSS)

-

technik
technik
technik
technik
technik

poj. sam. 94,70%,
logistyk 100%,
spedytor 61,50%,
mechanik 60,0%,
mechatronik 51,7%;

- BSIS nr 1 (ZS nr 1)

- brak uczniów,

……………

- BSIS nr 2 (ZS nr 2)…………

-

……………

- BSIS nr 3 (ZS nr 4)

- brak uczniów;

……………

- BSIS nr 4 (ZS nr 5 Spec.)

- produkcja wyrobów cukierniczych
100%;

……………

- BSIS nr 5 (ZSB)

- brak uczniów;

……………
……………
……………

- BSIS nr 6 (ZS nr 3)
- BSIS nr 7 (ZSE-M)
- BSIS nr 8 (ZSS)

-

…………

sprzedawca 80,%,
mechanik poj. sam. 67%,
cukiernik 100%,
kucharz 83%;

brak uczniów;
brak uczniów;
mechanik poj. sam. 66,7%,
elektromechanik poj. sam. 82%,
mechanik motocyklowy 91,7%
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- MP-10 – 10 kółek zaint.: muzycznoruchowe 55 29,3%; plastyczne
21,3%;
czytelnicze 24%10;
MP-11 10 kółek muzycznych 100%
dzieci;
- ok. 38 % sz. podstawowych,
- ok. 15% liceów,
- ok. 43% techników,

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

Szkoły, placówki oświatowe,
Wydział Edukacji
i Wychowania Urzędu Miasta
Nowego Sącza

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

Przedszkola, Szkoły, Wydział
Edukacji i Wychowania
Urzędu Miasta Nowego
Sącza

Akcje charytatywne na rzecz
hospicjów, osób niepełnosprawnych,
różnych Fundacji, szkolne
wolontariaty, Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy, Wyślij pączka do
Afryki.

Wydział Edukacji i Wych.
U.M. Nowego Sącza

12/5 =41,7% - rezygnacja ze względu
na pandemię

Realizacja zadań publicznych zgodnie z umowami zawartymi
w ramach otwartego konkursu ofert z obszaru Oświata
i wychowanie

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

I-1.2. Działania i zadania realizowane w ramach Programu Kluczowego nr 1 w 2020 r.
a. Rozwój Biblioteki Miejskiej jako wielofunkcyjnego ośrodka informacji, wiedzy i kompetencji.
1/ Prowadzenie czytelni zbiorów regionalnych i zabytkowych, jako centrum wiedzy o regionie.
2/ Prowadzenie czytelni ogólnej jako centrum informacji, wiedzy i kompetencji.
b. Wdrożenie szerokiego programu zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów szkół sądeckich.
1/ Wzbogacenie oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach kształcenia uczniów: klasy integracyjne, sportowe, dwujęzyczne, plastyczne i wojskowe.
Uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych przez stosowanie ciekawych form i środków.
Oddziały sportowe są prowadzone w następujących szkołach:
1. Szkole Podstawowej nr 3 - 66 uczniów;
2. Szkole Podstawowej nr 15 - 139 uczniów;
3. Zespole Szkół i Placówek Oświatowych (IV LOS) – 297 uczniów.
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Oddziały integracyjne są realizowane w następujących placówkach:
1. Miejskie Przedszkole nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Montessori – 6 oddziałów, w tym 1 oddział integracyjny;
2. Szkole Podstawowej nr 8 – 178 uczniów;
3. Szkole Podstawowej nr 16 – 483 uczniów;
4. Szkole Podstawowej nr 20 – 140 uczniów (w tym 30 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego);
5. Szkole Podstawowej nr 21 – 25 uczniów;
6. Zespole Szkół nr 2 (IX LO) – 22 uczniów;
1/1

1/2

Liczba uczniów w oddziałach sportowych – stan na 30 września 2020 r.

Liczba uczniów w oddziałach dwujęzycznych, integracyjnych, specjalnych, przysposabiających do pracy – stan na 30 września 2020 r.
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1/3. W roku szkolnym 2019/2020, w sądeckich przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych było udostępnionych do nauki, pracy i zabawy 2351
pomieszczeń, o łącznej powierzchni 95 731,98 m2.
Na powyższą liczbę składały się:

525 sal lekcyjnych,

102 pracownie szkolne,

63 pracownie szkolne do prowadzenia praktycznej nauki zawodu,

42 biblioteki szkolne,

41 świetlic szkolnych,

60 pomieszczeń do zajęć wychowania fizycznego,

52 kuchnie i stołówki szkolne,

90 pomieszczeń wielofunkcyjnych,

79 gabinetów szkolnych,

1297 pozostałych pomieszczeń szkolnych.
1/4. Zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne oraz inne formy działalności szkół i placówek rozwijające zainteresowania bądź uzdolnienia uczniów w różnych
dziedzinach:
- indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – 2 dzieci,
- zajęcia o charakterze terapeutycznym – 274 uczniów,
- zajęcia o charakterze terapeutycznym (zajęcia grupowe) - 8 klas,
- nauczania indywidualne - 597 uczniów,
- wczesne wspomaganie rozwoju - 204 dzieci,
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - 631 uczniów,
- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze - 60 uczniów,
- zajęcia świetlicowe - 1677 uczniów,
- zajęcia pozalekcyjne - 4031 uczniów,
- zajęcia pozaszkolne - 1159 uczniów,
- zajęcia w internacie - 303 uczniów,
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - 1497 uczniów,
- zindywidualizowana ścieżka kształcenia - 20 uczniów,
- zajęcia logopedyczne – 82 uczniów,
- gimnastyka korekcyjna – 72 uczniów,
- zajęcia kształtujące kompetencje społeczno-emocjonalne – 13 uczniów,
- zajęcia rozwijające kreatywność – 84 uczniów,
- korekta wad wymowy – 152 uczniów,
- korekta wad postawy – 117 uczniów,
- zajęcia rewalidacyjne ogólnorozwojowe – 120 uczniów,
- zajęcia z doradztwa zawodowego - 239 uczniów,
- indywidualny tok nauki – 1 uczeń,
- inne zajęcia - 252 uczniów.
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1/5. Pałac Młodzieży (dalej: PM)
Pałac Młodzieży zajmuje wyjątkowe miejsce na sądeckiej mapie edukacyjnej. To przestrzeń do realizacji pasji i odkrywania talentów. W roku szkolnym 2019/2020 z zajęć PM
skorzystało 2389 uczestników w ramach 181 kół zainteresowań. Pełna ofertę zajęć można zobaczyć na stronie PM: http://palacmlodziezy.pl/.
Uczestnicy Pałacu Młodzieży wzięli udział w 90 wydarzeniach kulturalnych i sportowych, z czego 40 imprez było zorganizowanych lub współorganizowanych przez nauczycieli Pałacu
Młodzieży.
W tej liczbie było 14 konkursów, przeglądów:
1. IV Memoriał Szachowy im. Marcina Bernackiego – Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Miasta Nowego Sącza – wrzesień – 44 osoby;
2. Konkurs Poezji Karola Wojtyły dla Młodzieży ,,Do Ciebie wołam człowieku, Ciebie szukam’’ (on-line) – listopad - 26 uczestników;
3. XII Wojewódzki Przegląd Działań Artystycznych pt. ,,Pod Skrzydłami Anioła’’ – konkurs wokalny ,,Anielska Nutka’’ – 112 osób;
4. XVII Wojewódzki Konkurs Plastyczny ,,Anioł’’ – grudzień - 345 osób;
5. XII Wojewódzki Przegląd Działań Artystycznych pt. ,,Pod Skrzydłami Anioła’’ – ogólnopolski konkurs plastyczny na kartkę świąteczną – grudzierń – 1000 uczestników;
6. Turniej Rodzin – impreza integracyjna dla mieszkańców miasta na terenie MOSiR – grudzień – 300 osób;
7. XXIII Ogólnopolski Konkurs Polskiej Poezji Religijnej ,,Pierścień Św. Kingi’’ – grudzień – 60 osób.
8. Finał IV Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego ,,Wędrówki przez epoki – Złote Bizancjum’’ – luty – 80 osób;
9. Międzynarodowy Przegląd Plastyczny ,,Ogród piękna, dobroci i radości. Raj’’ – kwiecień 280 osób;
10. Wojewódzki Przegląd Działań Artystycznych ,,W zaczarowanym świecie Jana Brzechwy’’ – konkurs plastyczny i konkurs interpretacji teatralnej – czerwiec – 52 osoby;
11. Konkurs Kaligraficzny ,,Kaligraficzne szlaczki’’ (on-line) – czerwiec – 21 osób;
12. Konkurs Literacki ,,Moje rymowanki’’ (on-line) – czerwiec – 20 osób;
13. Konkurs Plastyczny ,,Jan Paweł II w oczach dziecka’’ (on-line) – 22 osoby;
14. Sądeckie eliminacje do Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej ,,Skowroneczek’’ – czerwiec – 44 osoby.
1/6. Przedszkola i szkoły uatrakcyjniają zajęcia dydaktyczne poprzez:
1. wycieczki przedmiotowe: ,,O Holokauście – Bełżec; oraz z zakresu: edukacji przyrodniczej Papugarnia, przyrody, biologii, edukacji społecznej, geografii: Kopalnia Soli
w Bochni, Królestwo pszczół – Bartnik Stróże, fizyki, chemii, j. polskiego: Stara Baśń – Grybów, historii np.: do Miejsc Pamięci Narodowej: Miejsce Straceń Biegonice,
,,Muzeum Auschwitz’’, Zamek w Nowym Wiśniczu, wos, turystyki regionalnej: Kopalnia Soli w Bochni, Kopalnia Soli w Wieliczce, na Politechnikę Krakowską, Wydział Chemii
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Archeologiczne, do Huty Szkła w Krośnie, Muzeum Nafty w Bóbrce, zajęcia naukowe na Uniwersytecie Jagiellońskim, Muzeum
Anatomii w Krakowie, Muzeum Hasiora w Zakopanem, Muzeum Nikifora w Krynicy, Muzeum Sztuki Współczesnej Mocak, Muzeum Schindlera w Krakowie, Nowohuckie
Centrum Kultury – Galeria Zdzisława Beksińskiego, Muzeum Geologii Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Krakowie, Muzeum Narodowe w Sukiennicach, Collegium Maius
UJ w Krakowie, Muzeum Archeologii w Krakowie, wyjazd na Hair Fair & Beauty Fair Festiwal – Katowice, I Międzynarodowy Konkurs Szkół ,,ICE LOOK’, do Krakowa
do manufaktury ,,Ciuciu Artis’’’, do strefy ekonomicznej – Zakłady Produkcji Samochodów i Samolotów w Mielcu;
2. wycieczki edukacyjne np.: do kina, do teatrów w Nowym Sączu, Krakowie, MOK, Park Trampolin, Nibylandia – Brezna, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Tatrzański
Park Edukacyjny ,,Snowlandia’’ Zakopane, śladami Jana Pawła II – Muzeum w Wadowicach, Kraków – dawna stolica Polski, zwiedzanie Wrocławia, Muzeum Przyrodnicze w
Krościenku, Centrum Edukacji Przyrodniczej w Tatrzańskim Parku Narodowym, Muzeum Regionalne ,,Państwa Muszyńskich’’, Szlakami Dziejów Zakonu Krzyżackiego
w Prusach, wycieczka do Sądeckich Wodociągów, do Sądu Okręgowego, udział w IX Marszu Pamięci Zesłańców Sybiry w Białymstoku, wyjazd do Parlamentu Europejskiego
w Strasburgu, lekcja muzealna w Muzeum Narodowym, Muzeum Jana Matejki, ,,Szlakiem Sądeckich partyzantów – Nowy Sącz, Biegonice, Łabowa’’;
3. warsztaty: ,,Potyczki ze sztuką’’ oraz ,,Duety ze sztuką’’; warsztaty sensoryczne w Muzeum Okręgowym - ,,Portrecista’’, Bibliotekę dla Dzieci, warsztaty etnicznomuzyczne, ,,Spotkanie ze sztuką’’, ,,W oczekiwaniu na gwiazdkę’’, warsztaty integracyjne, ,,Spotkanie z Książką’’, tradycyjne zabawy andrzejkowe, ,,Królestwo skarbnika’’,
,,Królestwo czekolady’’, malowanie bombek na choinkę, ,,W świątecznym nastroju’’, warsztaty plastyczne, warsztaty ozdób Bożonarodzeniowych i Wielkanocnych,
,,Działalność banku’’, warsztaty: profilaktyka używania środków psychoaktywnych, warsztaty w MOK-u, warsztaty ,,Jak się uczyć?’’, ,,O rodzajach inteligencji’’, ,, O
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potrzebie zorganizowania przestrzeni i czasu do uczenia się’’, warsztaty z native-speakerem, warsztaty z doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego,
warsztaty: ,,Wesele’’ – między prawdą a fikcją’’, warsztaty matematyczne na UJ w Krakowie, organizację wojskowych obozów letnich i zimowych, prowadzenie musztry,
pływania, strzelania, walki wręcz, Międzyszkolny Konkurs Poezji Sybirackiej im. M. Jonkajtysa, organizacja Dnia Sybiraka, warsztaty wypieku chleba i serów w gospodarstwie
agroturystycznym w Moszczenicy Wyżnej, udział w warsztatach informatycznych w ramach współpracy z Wojskową Akademią Techniczną;
4. wycieczki geoturystyczne i kartograficzne, wycieczki koła geograficznego: Popradzki Park Krajobrazowy, Zakopane, Szczawnica, Łosie – zajęcia przyrodnicze w terenie
z przewodnikiem, lupą, lornetką i kompasem, na Łabowską Halę, na Cyrlę, do Bielska-Białej;
5. wycieczki ekologiczne: do ZOO, obserwacja przyrody i krajobrazu pienińskiego podczas wycieczki na Słowację, Ojcowski Park Narodowy;
6. wycieczki szkoleniowo – wypoczynkowe – kulig w Regietowie, Termy ,,Bania’’, rekolekcje dla maturzystów w Gródku n. Dunajcem;
7. spotkania informacyjno – warsztatowe: ,,Lekcje w ZUS’’, ,,Prawo w praktyce’’;
8. projekty uczniowskie: realizowano zadania, akcje i projekty językowe w ramach programu Szkół Stowarzyszonych UNESCO, m.in.: ,,To jest nasz czas’’, ,,Wdrażanie
arteterapii z wykorzystaniem mediów cyfrowych, komunikacji zdalnej i metod e-learningowych w wybranych środowiskach edukacyjnych, ,,Mieć wyobraźnię miłosierdzia’’,
udział w Festiwalu filmów dla dzieci i młodzieży ,,Kino jazda’’, Szkolna Internetowa Gra Giełdowa;
9. realizację programów profilaktyczno-wychowawczych: ZP realizacja programu ,,Kraina bajek’’; realizacja programów: Szklanka mleka, Owoce i warzywa w szkole,
,,Profilaktyka jamy ustnej’’, ,,Odblaskowa szkoła’’, „Cyberprzemoc’’, ,,Darmowi detektywi’’, ,,Znajdź właściwe rozwiązanie’’, ,,Dzieci uczą rodziców’’, ,,Owce w sieci –
uzależnienie dziś konsekwencje jutro’’, ,,Agresja w nas i wokół’’, Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością’’, - zajęcia profilaktyczne (MONAR, SOIK, zajęcia
z Policją), zajęcia z doradztwa zawodowego (CKZ), zajęcia ,,Prawo w praktyce’’, spotkania z dietetykiem, współpraca z PPP, współpraca z Centrum Wolontariatu Sursum
Corda, współpraca z Ośrodkiem Leczenia i Terapii Uzależnień, współpraca z Sądecką Fundacją ,,Serce – Sercu’’, współpraca z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej,
współpraca ze Stowarzyszeniem Nowosądecka Wspólnota, współpraca z Sądami Rejonowymi w Limanowej, Gorlicach i Nowym Sączu, współpraca z Sanepidem w ramach
różnych programów edukacyjnych, udział klas wojskowych w akcjach charytatywnych ze Stowarzyszeniem ORION, ,,Ars – jak dbać o miłość’’, ,,Stop przemocy’’;
10. zapraszanie gości – Rzecznika Praw Dziecka; przedstawicieli Policji, Straży Granicznej, biblioteki, rodziców w ramach akcji głośnego czytania, podróżnika, żywa lekcja
historii, TPD, spotkanie rodziców z Kuratorem Sądu Rejonowego na temat: Prawa i obowiązki rodziców, ratownikiem medycznym, pracownicy PWSZ w Nowym Sączu,
prelekcja: Kenia, prelekcja: Namibia, spotkanie z Robertem Makłowiczem, udział w spotkaniu on-line zorganizowanym przez Sądecką Bibliotekę Publiczną z ilustratorem
i autorem książek dla dzieci i młodzieży p. Pawłem Wakułą;
11. organizacja szkolnych zawodów w narciarstwie w Krynicy Zdroju, Cieniawie i innych ośrodkach;
12. udziały klas mundurowych w Ogólnopolskich Zlotach Klas Mundurowych, udział w Ćwiczeniach wojskowych - Śląski 19, Rajd ,,Szlakiem Partyzantów Tatara’’, udział
młodzieży w Ogólnopolskich Zawodach Strzeleckich LOK;
13. zajęcia praktyczne w placówkach kultury, organach samorządowych, w instytucjach państwowych, np.: w Sądzie Rejonowym, Zakładzie Karnym, Instytucie Pamięci
Narodowej, w Newagu;
14. organizację szkolnych konkursów kolęd i pastorałek;
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15. wyjścia tematyczne – na prelekcje, prelekcje naukowe (Labirynt Historii), projekcje filmów naukowych: Młodzieżowa Akademia Filmowa, Plastyczna Akademia Filmowa,
KinoSzkoła, Biuro Wystaw Artystycznych, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, MOSIR i instytucjach państwowych – np. SOIK - ,,Odpowiedzialni w dorosłość”, ,,Radzenie
sobie w sytuacjach trudnych’’, w Sądzie Rejonowym, Zakładzie Karnym, IPN, BWA, poradni psychologiczno – pedagogicznej, MCK Sokół, do Biblioteki dla dzieci, do Muzeum
Okręgowego w Nowym Sączu, wycieczka do Szkoły Podstawowej nr 1 w Muszynie, wyjścia do teatru, wyjścia na pocztę, wyjścia do piekarni, wyjścia do Straży Pożarnej;
16. spotkania z ciekawymi ludźmi, przedstawicielami różnych zawodów, pisarzami, naukowcami, podróżnikami, osobami zasłużonymi, walczącymi o niepodległość; spotkanie
z prof. Pogodą, Prezentacje Kół Naukowych, z panią Ewą Kustroń de Ramos – wnuczką genarała Józefa Kustronia,
17. organizacja wielu wycieczek edukacyjno - tematycznych np.: do Astro-Centrum w Chełmcu – 75 dzieci, udział dzieci w Pikniku Ekologicznym – 50 dzieci; do PKP
na prezentację lokomotyw produkowanych przez Newagu; do salony fryzjerskiego, do sądeckiej biblioteki oddział dla dzieci, na Jasełka do szkoły katolickiej; spotkanie online z biblioterapeutą, spektakl on-line z okazji 11 Listopada; Skansen, Wojenny Cmentarz Żydowski, Muzeum Historii Polskich Żydów, wycieczka do Oświęcimia – Miejsca
Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau, Miejsce Pamięci Narodowej w dzielnicy Zawada, wymiana młodzieży polsko-węgierskiej, wymian młodzieży polski-chińskiej, wymiana
młodzieży polsko-francuskiej,
18. prowadzenie innowacji pedagogicznych: wspomaganie dzieci w rozwijaniu zadatków uzdolnień matematycznych w ostatnim roku wychowania przedszkolnego,
w pierwszym roku nauki szkolnej; Zostajemy czytelnikami biblioteki szkolnej – dla uczniów klas pierwszych; Wkręceni w czytanie – dla uczniów klas drugich, Tworzymy
albumy książkowe – lapbook; Poeci też byli dziećmi – dla uczniów klas trzecich; Program innowacji pedagogicznej z WF dla klas piątych – Profilaktyka wad postawy poprzez
stosowanie ćwiczeń z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej; Innowacja matematyczna w klasach pierwszych; realizację Projektu Ministerstwa Obrony Narodowej:
Edukacja wojskowa,
19. organizację jedynych w mieście oddziałów integracyjnych dla młodzieży licealnej (IX LO w ZS nr 2 im. Sybiraków).
1/7. Nauczyciele przedszkoli stosują następujące metody aktywizujące: Labana, K. Orffa, Kniessów, Pedagogiki zabawy ,,Klanza’’, aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss,
metoda W. Sherborne, metoda projektu; pedagogika Marii Montessori; dramę, burzę mózgów, gry dydaktyczne, dziecięcą matematykę, metodę Dobrego Startu, Metoda Mobilna,
Rekreację Muzyczną, Cztery Pory Roku, metodę Knilla, sensoplastyki.
Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych stosują następujące metody: burze mózgów, dramy, śnieżne kule, mapy skojarzeń, metodę projektu, mapy mentalne, gry
i zabawy dydaktyczne, doświadczenia, metody integracyjne, studium przypadku, drzewko decyzyjne, plakat, obserwacja, dyskusja panelowa, metoda ośrodków pracy, Metoda 18
struktur wyrazowych, Metoda Affolter, terapia logopedyczna, biblioterapia, arteterapia, choreoterapia, muzykoterapia.
1/8. Nowosądeckie szkoły dysponują ograniczonymi zasobami związanymi z infrastrukturą sportową. Zajęcia z wf odbywały się nie tylko w obiektach szkolnych. Młodzież
realizowała podstawę programową z wf-u również w obiektach MOSiR przy ul. Nadbrzeżnej – hala i basen; MOSiR – Międzyszkolny Ośrodek Sportu – stadion lekkoatletyczny,
stadion ,,Zabełcze’’, tereny sportowe przy Klubie ,,Biegoniczanka’’, sala sportowa MOSiR – Zawada, stadion lekkoatletyczny przy ul. Żeglarskiej, na ściance wspinaczkowej,
pumptracku (piłka plażowa, siatkowa, siłownia pod chmurką).
Nowosądeckie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe dysponują łącznie 74 różnymi obiektami sportowymi, w tym:

9 boiskami do siatkówki,

11 boiskami do koszykówki,

8 boiskami do piłki ręcznej

2 kortami tenisowymi,

5 boiskami do piłki nożnej

7 bieżniami prostymi,

2 bieżniami okólnymi,
Raport z realizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020+ za 2020 rok

.

str 57





9 skoczniami,
4 rzutniami,
17 boiskami wielozadaniowymi.

1/9. Nauczyciele w swojej pracy wykorzystują sprzęt audiowizualny, monitory dotykowe, tablety, magiczne dywany, prezentacje multimedialne oraz materiały dostępne
w sieci do prowadzenia zajęć dydaktycznych np. programów do tablic multimedialnych, do sporządzania różnych wykresów, kreślenia figur geometrycznych, filmów tematycznych
(z historii i wiedzy o społeczeństwie), foliogramów multimedialnych, interaktywnych map turystyczno – topograficznych, e–map i danych statystycznych, aparatów fotograficznych,
kamer, dyktafonów cyfrowych, mówików, instrumentów elektronicznych, dywanów interaktywnych.
1. Wiele zajęć prowadzonych jest w formie warsztatów z udziałem specjalistów i zajęć profilaktycznych, na terenie szkoły oraz różnych instytucji: spotkanie z pedagogiem,
spotkanie z psychologiem, policjantem, warsztaty ,,Kto mieczem wojuje – przemoc rówieśnicza i relacje międzyludzkie’’, Fundacja Falkon – warsztaty radzenie sobie w trudnych
sytuacjach, Dzień życzliwości, Światowy Dzień Wolontariatu, Jak rodzić sobie ze stresem w czasie pandemii, warsztaty plastyczne w PWSZ, współpraca z Dobrym Tygodnikiem
Sądeckim, RTK, z gazetą ,,Miasto NS’’, radiem ,,ESKA’’, warsztaty fotograficzne, spektakl profilaktyczny połączony z warsztatami z pracownikiem PPP, zajęcia z zakresu
animaloterapii z psychologiem klinicznym, warsztaty z doradcą zawodowym Małopolskiego Urzędu Pracy.
2. Uczniowie brali udział w wykładach, pokazach doświadczeń fizycznych i konkursach w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców zorganizowanej przez PWSZ w Nowym Sączu,
w wykładach z wiedzy ekonomicznej w WSB-NLU w Nowym Sączu prowadzonych przez przedsiębiorców, pracowników naukowych i dziennikarzy, w Olimpiadzie Logistycznej
i Olimpiadzie Przedsiębiorczości.
3. Nauczyciele na lekcjach stosują metody aktywizujące: quizy, gry dydaktyczne i zadaniowe, dyskusje, debaty, pogadanki, opowiadania, tzw. burze mózgów, metody
sytuacyjne, inscenizacje, pracę w grupach, prezentacje multimedialne, pokaz, metodę ćwiczeniową laboratoryjną, dramę sytuacyjną, metodę projektu, przekład
intersemiotyczny, dyskusje panelowe, śnieżną kulę, asocjogram, mapa pojęciowa, piramida priorytetów, za i przeciw, linia czasu, analiza przypadku, Klub Młodego Chemika,
Perełki św. Jadwigi, realizacja projektu ,,Twinopians’’ w ramach europejskiej współpracy szkół eTwinning, programy do tablic multimedialnych, do sporządzania wykresów,
kreślenia figur geometrycznych, filmów tematycznych: z historii i wos, foliogramów multimedialnych, interaktywnych map turystyczno-topograficznych, e-map i danych
statystycznych, metaplan, Mobilna Rekreacja Muzyczna, zajęcia z doradcą zawodowym, spotkania z przedstawicielami uczelni, zajęcia z psychologiem, zajęcia integracyjne dla
uczniów klas pierwszych, za i przeciw, linia czasu, gry planszowe, grupy zadaniowe.
4. W szkołach podstawowych prowadzone są zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z Języka polskiego, matematyki, języka angielskiego.
5. W szkołach ponadpodstawowych organizowane są dodatkowe zajęcia dla uczniów oraz maturzystów z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski, biologii
i chemii, a także dodatkowe zajęcia dla uczniów techników i szkół branżowych przygotowujące do egzaminów zawodowych.
2/ Realizacja projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2019-2020” w Nowym Sączu
2/1 – I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza:
W ramach zajęć on-line z biologii realizowanych podczas projektu odbyło się 15 dwugodzinnych spotkań, na których realizowana była tematyka zgodnie z zatwierdzonymi
i przesłanymi przez Uniwersytet Jagielloński scenariuszami. W zajęciach uczestniczyło 20 uczniów z klas pierwszych i drugich. Ponadto, w ramach realizacji projektu miały miejsce
2 koła naukowe z matematyki: Koło Naukowe 1 (5 osób), Koło Naukowe 2 (5 osób) oraz Koło Naukowe On-Line (15 uczniów). Przeprowadzone testy na wejściu i wyjściu wykazały
przyrost wiedzy u wszystkich uczestników zajęć. Wszyscy uczniowie nabyli kompetencje kluczowe. Projekt realizowany był w latach 2019 – 2020. Realizowany projekt
współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2/2 W roku szkolnym 2019/2020 realizowany był Projekt, pn.: Integracja młodzieży Polski i Niemiec z uwzględnieniem bogactwa historii, różnorodności kultur i tradycji obu
narodów’’. Odbyła się wizyta niemieckiej Elisabeth-Selbert-Schule z Hameln, w dniach 25.09.2019 – 02.09.2019 r. Gospodarzem było I LO z OD. Główne cele Projektu:
1. przezwyciężenie uprzedzeń i stereotypów wśród młodzieży podczas poznawania historii i kultury krajów partnerskich;
Raport z realizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020+ za 2020 rok

.

str 58

2. integracja młodzieży i poprawa wzajemnego zrozumienia, budowanie nowych przyjaźni;
3. zdobycie nowych doświadczeń, rozwijanie otwartości na świat, umiejętności interpersonalnych, rozwój osobowości;
4. nauka i doskonalenie umiejętności językowych, pokonywanie barier językowych;
5. ćwiczenie umiejętności planowania działań i ich realizacja zgodnie z harmonogramem;
6. budowanie dobrych relacji polsko-niemieckich w przyszłości. Wzrost prestiżu i konkurencyjności szkoły, nadanie jej europejskiego wymiaru;
7. Wzrost poziomu nauczania poprzez udział nauczycieli biorących udział w wymianie w hospitacji lekcji w szkole partnerskiej, obserwacja metod i technik nauczania.
Podczas realizacji Projektu młodzież odwiedziła miejsca związane z poszczególnymi grupami etnicznymi zamieszkującymi teren Nowego Sącza i okolic (szczególnie przed II Wojną
Światową), co umożliwiło im poznanie bogatej wielokulturowej historii Nowego Sącza i regionu. Zorganizowano również 3-dniową wycieczkę Oświęcim-Kraków. Ważnym punktem
była wizyta w Muzeum Auschwitz oraz udział w warsztatach poświęconych niemieckiemu obozowi zagłady. Dodatkowo, młodzież mogła zapoznać się z dziedzictwem kulturowym
dzielnicy żydowskiej – Kazimierz oraz zobaczyć Plac Bohaterów Getta. Odwiedzone miejsca historyczne pomogły młodym ludziom lepiej poznać i zrozumieć historie Polski oraz
zagadnienie Holokaustu w czasach II Wojny Światowej. Zaplanowano również inne atrakcje: zwiedzanie Wawelu, Starego Miasta, Drogi Królewskiej. Wspólne dyskusje młodzieży
polsko-niemieckiej sprzyjały wzajemnej wymianie wiedzy, poglądów i przekonań. Integracje młodzieży wzmocnił również udział w warsztatach interaktywnych oraz praktycznych w
krakowskim Muzeum Obwarzanka jak i wycieczka krajoznawcza do Szczawnicy. Podczas spływu przełomem Dunajca młodzież poznała walory przyrodnicze regionu. Pobyt Młodzieży
w domach rodzinnych swoich partnerów, spożywanie wspólnych posiłków, rozmowy w gronie rodzinnym i przyjaciół umożliwiły lepsze poznanie tradycji, obyczajów życia
codziennego, sposobu spędzania wolnego czasu Polek i Polaków.
Młodzież uczestniczyła zarówno w przygotowaniu jak i realizacji programu poprzez:

współpracę z nauczycielami przy przygotowywaniu programu, podawaniu własnych propozycji, dyskusje dotyczące kształtu spotkania,

przygotowywanie w języku niemieckim informacji o szkole i regionie oraz ich prezentacja podczas spotkania,

przygotowanie szkoły na przyjęcie gości, przygotowanie powitania w szkole,

czynny udział w realizacji projektu podczas jego spotkania.
Zakres wsparcia w ramach Projektu: 1296 zł z edukacji ponadprogramowej oraz 9400 zł z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
2/3. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – w ramach Projektu odbywały się zajęcia on-line z biologii i koło naukowe z biologii. W zajęciach uczestniczyło 15 osób, w kole
5 osób. Projekt ,,Małopolska Chmura Edukacyjna" zakładał prowadzenie innowacyjnych zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół średnich z wykorzystaniem potencjału szkół wyższych
w Regionie, poprzez realizację wspólnych projektów badawczych, prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę i nowoczesną technologię
informacyjno-komunikacyjną. Udział młodzieży w tych zajęciach pozwolił podnieść poziom nauczania oraz kształtowanie kompetencji kluczowych. Uczniowie mieli możliwość kontaktu
z nauką, mogli rozwijać swoje zainteresowania i talenty przy wsparciu najlepszych uczelni, co w przyszłości ułatwi uczniom właściwy wybór kierunku studiów. W ramach projektu
uczniowie wzięli również udział w wykładach stacjonarnych z biologii na UJ w Krakowie.
2/4. Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych: pozyskano wyposażenie multimedialne do dwóch sal dydaktycznych, umożliwiające zdalne uczestnictwo w zajęciach on-line
prowadzonych na wyższych uczelniach i w innych szkołach objętych projektem. Wyposażono budynek szkoły oraz internatu w punkty dostępowe bezprzewodowego internetu
(18 punktów). Zakupiono zestawy dydaktyczne dla uczniów uczestniczących w zajęciach on-line. Młodzież uczestniczyła w 36 lekcjach on-line z branży elektryczno-elektronicznym,
prowadzonych przez wykładowców PWSZ w Tarnowie.
2/5. Realizacja projektu w szkole podstawowej pn. ,,Szkolny Klub Sportowy’’. Program ,,SKS’’ jest skierowany do uczniów szkół ze względu na wiek, płeć oraz sprawność
fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela
prowadzącego zajęcia wf w danej szkole.
Główne cele Projektu:
1. Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież.
2. Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.
3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
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4. Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
5. Stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt.
6. Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży.
7. Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.
8. Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.
9. Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.
Projekt został zrealizowany w całości. Szkoły uzyskały pomoc w ramach projektu, np.: drabinki koordynacyjne, piłki do koszykówki itp. Organizacje współpracujące przy realizacji
SKS-ów: Ministerstwo Sportu, Małopolski Szkolny Związek Sportowy, Urząd Miasta Nowego Sącza.
2/6. Realizacja w Szkole Podstawowej nr 16 Projektu ,,Młodzi Architekci’’. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Projekt miał za zadanie opracowanie programu kształcenia i realizację zadań dydaktycznych dla dzieci od 6 do 16 lat oraz ich rodziców, w zakresie sposobów kształtowania
architektury i przestrzeni oraz podniesienie świadomości, iż mogą oni wpływać na kształt i ład przestrzenny, realizując w ten sposób społeczne potrzeby. Projekt był realizowany we
współpracy z gminami Nowy Sącz oraz Gródek n. Dunajcem.
Główne cele Projektu:
1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności młodych użytkowników przestrzeni w wieku 6-16 lat oraz ich rodziców w zakresie rozumienia otaczającej ich przestrzeni, możliwości jej
przekształcenia i narzędzi potrzebnych do wpływania na jej kształt, z uwzględnieniem potrzeb różnych grup użytkowników i przy zrozumieniu cech i potrzeb środowiska
zabudowanego i przyrodniczego.
2. Podniesienie świadomości wspólnej odpowiedzialności za ład przestrzenny i jakość otaczającej nas przestrzeni w każdej skali – pokoju, mieszkania, podwórka, sąsiedztwa,
osiedla, wsi i miasta.
3. Opracowanie programów kształcenia dla trzech grup wiekowych w ramach 3 ścieżek tematycznych: budujemy, projektujemy, wizualizujemy. Ćwiczenia warsztatowe miały
na celu inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji uczniów szkoły podstawowej, w każdym z trzech modułów:
a. module ,,budujemy’’ – rozwiązywanie problemów, rozumienie naukowych prawideł techniki, ciekawość poznawcza, umiejętność uczenia się,
b. module ,,projektujemy’’ – twórcze i aktywne myślenie, rozumienie wartości, umiejętność pracy zespołowej, dyskusja i szukanie konsensusu,
c. module ,,wizualizujemy’’ – rozwijanie pasji, stymulacja intelektualna poprzez nowe metody i formy, kreatywność.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy zawartej pomiędzy Politechniką Krakowską i narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
Głównym celem wyżej wymienionych projektów jest rozwijanie u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych
i matematyki, kompetencji informatycznych oraz zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
a także wyrównanie dysproporcji edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych na rynku pracy poprzez pomoc stypendialną.
Realizacja projektu w SP-02 ,,Nie pal przy mnie proszę’’ – program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Program stanowił drugie ogniwo w cyklu
programów profilaktycznych, zainicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji. Założenia programu: przeprowadzeniu pięciu zajęć
warsztatowych o tematyce: co to jest zdrowie; od czego zależny nasze zdrowie; co i dlaczego szkodzi zdrowiu; co robić, gdy moje życie jest zagrożone?; nie pal przy mnie, proszę.
Celem Projektu jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.
2/7 Realizacja Projektu w Zespole Szkół nr 3, pn.: ,,Bliżej Europy – staże zawodowe w europejskich przedsiębiorstwach’’ współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
programu Erasmus+: Mobilność uczniów i kadry w programie Erasmus+. Kształcenia i szkolenia zawodowe.
Praktyki zawodowe młodzież realizowała w mieście Barcelos, które jest portugalskim zagłębiem mody. Przedsiębiorstwa, w których odbywały się staże charakteryzowały się różnym
profilem działalności. Uczennice pogłębiły wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania i wytwarzania kolekcji odzieży oraz obuwia, wykonywania sesji zdjęciowych, drukowania
materiałów metodą sitodruku, kontroli jakości gotowych wyrobów odzieżowych. W dni wolne od praktyk zawodowych uczniowie brali udział w wycieczkach krajoznawczo-
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kulturowych, zwiedzając ciekawe i charakterystyczne miejsca w Portugali. Program obejmował zwiedzanie Porto, Bragi, Viana do Castello. O zakwalifikowaniu się do wyjazdu
decydują następujące kryteria: średnia ocen z przedmiotów zawodowych, ocena z języka angielskiego i z zachowania.
Główne cele Projektu:
Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz zwiększenie mobilności zawodowej uczennic technikum.
Działania: - przygotowanie językowe z języka angielskiego i portugalskiego przed wyjazdem na praktyki objęło wszystkie grupy w formie warsztatów. Uczniowie poszerzali zasób
słownictwa specjalistycznego, słownictwa i wyrażeń używanych w Portugalii oraz zwrotów używanych w celach turystycznych, co wpłynęło na jakość prowadzonych przez nich
rozmów. Przygotowanie kulturowe w formie warsztatów dotyczących najciekawszych aspektów kultury portugalskiej/greckiej, historii, geografii, a także obyczajów i tradycji
Portugalczyków – przygotowanie kulturowe prowadzone było na miejscu w Portugalii. Przygotowanie pedagogiczne polegało na integracji grupy i przygotowanie jej do umiejętności
radzenia sobie w trudnej psychologicznie sytuacji rozstania z bliskimi. 28 dniowe praktyki zawodowe w portugalskich przedsiębiorstwach branży mody w ramach zawodu technik
przemysłu mody. ,
Uczestnicy projektu: 18 uczennic Technikum Przemysłu Mody z Zespołu Szkół nr 3, uczące się zawodu technik przemysłu mody.
Zakres wsparcia w ramach Projektu: projekty dotyczące zagranicznej mobilności zawodowej są finansowane ze środków unijnych, w ramach programu ERASMUS+. Beneficjentem
Projektu jest Małopolskie Centrum Edukacji sp. z o.o. z Rabki Zdroju, a partnerem ZS nr 3 im. B. Barbackiego w Nowym Sączu.
2/8 Realizacja projektu w Zespole Szkół nr 4 pn.: Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym; Rozwój Centrum Kompetencji w obszarze
administracyjno –usługowym.
Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości realizuje projekt jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy. Jest on skierowany do uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego dla
młodzieży w branżach jak wyżej wymieniono.
Główne cele Projektu:
Celem głównym jest zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów szkół zawodowych, dzięki poprawie efektywności kształcenia zawodowego, realizowanego we współpracy
z pracodawcami, nabycie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów, podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotów zawodowych.
Zakres wsparcia w ramach Projektu: uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotów zawodowych.
2/9. Realizacja projektu w Zespole Szkół nr 5 Specjalnych: ,,Wdrażanie arteterapii z wykorzystaniem metod cyfrowych, komunikacji zdalnej i metod e-learningowych
w wybranych środowiskach edukacyjnych’’
Od września 2020 roku Szkoła brała udział w międzynarodowym projekcie naukowym, realizowanym przy współpracy z państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu,
pt.: ,,jak wyżej’’. Udział w Projekcie był dobrowolny i polegał na wykonaniu określonych prac plastycznych, w tym prac z użyciem nowych mediów, łatwo dostępnych, darowych
programów graficznych i aplikacji oraz fotografii cyfrowej, np. z użyciem telefonu komórkowego.
Główne cele projektu: rozwój kreatywności uczniów, rozwój kompetencji z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK), a także rozwój zainteresowań, jak również
wsparcie terapeutyczne uczestników w ramach arteterapii przez sztuki plastyczne.
Zakres wsparcia w ramach Projektu: projekt realizowany przy współpracy z państwową Wyższą Szkoła Zawodową w Nowym Sączu.
Realizacja Projektu w ramach programu Erasmus+ ,,Show me how you speak’’. Projekt zakładał dwuletnią współpracę między trzema szkołami uczącymi zawodu w branży
gastronomicznej, hotelarskiej z Polski, Francji i Włoch. Uczniowie mieli uczestniczyć w dodatkowych lekcjach z języka angielskiego, doskonaląc swój zawodowy angielski

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020+ za 2020 rok

.

str 61

i wymieniając korespondencję z rówieśnikami zza granicy drogą elektroniczną jak i tradycyjną. Niestety, ze względu na pandemię projekt został zawieszony. Projekt
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
2/10a. Realizacja projektów w Zespole Szkół Budowlanych, pn.: ,,Kolorowy pokój dla szarego świata’’ – Projekt realizowany w ramach ogólnopolskiej olimpiady ,,Zwolnienie
z teorii’’. Czteroosobowa grupa uczniów Technikum nr 5 postanowiła w ramach projektu wyremontować pomieszczenie w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Nowym Sączu,
przy ul. Łącznik. Samodzielnie pozyskali u sponsorów materiały budowlane, a następnie dzięki własnym umiejętnościom budowlanym wyremontowali prawie całe skrzydło Placówki.
Projekt został nagrodzony ,,Złotym wilkiem’’ jako najlepszy projekt w kategorii ,,społeczność lokalna’’ w Polsce.
Główne cele projektu: stworzenie przytulnego miejsca zamieszkania dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Zakres wsparcia Projektu: materiały potrzebne do modernizacji palcówki zdobyte u sponsorów.
2/10b. Realizacja projektu pn.: ,,ReadON’’ – Projekt zrealizowany w ramach ogólnopolskiej olimpiady ,,Zwolnieni z teorii’’. Pięcioosobowy zespół uczniów Technikum nr 5 wraz
z Gościem z Hrubieszowa Jakubem Drączkowskim, przygotowali oraz przeprowadzili warsztaty dla uczniów szkół podstawowych z uwrażliwiania na czytanie książek. W programie
warsztatów było czytanie książek i mnóstwo zabawy z kolorowymi zwierzątkami z baloników oraz słodkościami.
Główny cel Projektu: uwrażliwienie uczniów szkół podstawowych na czytanie książek. Zakres wsparcia: brak.
2/10c. Projekt pn.: ,,Zdrowe Myślenie? Odstaw Palenie!’’ Siedmioosobowy zespół wraz z Panią Pedagog E. Leszczyńską-Gawron utworzyli konspekt podejmujący temat projektu
realizowany na godzinie wychowawczej. Aby zdobyć dodatkowe informacje, uczniowie odwiedzili różne instytucje, m.in. Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Powiatową Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną, którzy uzbroili młodych ludzi w informacje dotyczące skutków palenia.
Główne cele Projektu: rozpowszechnienie wśród uczniów statystyk i informacji o skutkach palenia, w celach profilaktycznych. Zakres wsparcia; brak.
2/10d. ,,Inżynierowie dobra’’ – w ramach projektu uczniowie postanowili odwiedzać Dzienny Dom Seniora w Starym Sączu oraz Dom Dziecka w Klęczanach i swoją obecnością
umilać czas podopiecznym. W Dziennym Domu Seniora uczniowie spędzali czas głównie na rozmowach i różnego rodzaju grach z seniorami. Aktywność umysłowa oprócz aktywności
fizycznej ma bardzo duże znaczenie dla organizmu. Scrable, warcaby, czy inne gry dla seniorów to idealna gimnastyka umysłu oraz ciekawy sposób spędzania wolnego czasu.
Współpraca z Domem Dziecka w Klęczanach polegała na pomocy w nauce, odrabianiu zadań domowych, wspólnych zabawach z wychowankami. Główne cele projektu:
zagospodarowanie czasu wolnego podopiecznym Domu Seniora i Domu Dziecka, budowanie relacji z osobami potrzebującymi opieki, samotnymi lub pokrzywdzonymi przez los.
2/10e. Projekt powstał w celach zachęcenia, zaangażowania społeczeństwa do aktywnego i regularnego uczestnictwa w oddawaniu krwi oraz edukowania ludzi, poszerzenia ich
wiedzy w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Uczestnicy projektu biorą udział w wielu spotkaniach z honorowymi dawcami krwi, na profilu społecznościowym permanentnie
udzielają informacji o krwiodawstwie. Główny cel Projektu: Zachęcenie społeczeństwa do włączenia się do akcji.
2/11. Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych: ,,Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym’’. realizowany Projekt jest
współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.
Główne cele Projektu: doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt techno-dydaktyczny, umożliwienie uczniom oraz nauczycielom podniesienia kompetencji zawodowych.
Zakres wsparcia: kursy dla uczniów, staże zawodowe dla uczniów, pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, doradztwo edukacyjno-zawodowe, koła naukowe,
dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych, doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów zawodowych.
2/12. Zespół Szkół Samochodowych – Program MEN ,,Szkolny Klub Sportowy 2020 adresowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych. Uczniowski Klub Sportowy
Samochodówka – prowadził zajęcia w trzech grupach dla uczniów z następujących dyscyplin: grupa bokserska, grupa lekkoatletyczna, grupa piłki ręcznej.
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3/1. Wsparcie jednostek oświatowych w organizacji działalności pozalekcyjnej uczniów w ramach edukacji ponadprogramowej





Zagadnienia niezrealizowane w edukacji ponadprogramowej ze względów obostrzeń związanych z COVID-19 – wyjazd do Schwerte (Niemcy), Konkurs Piosenki
Anglojęzycznej, Moja przygoda w Muzeum, Międzyszkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej, Festiwal Mój Region, Festiwal Młodych Talentów, Streetball ’2020, Turniej BRD
i Techniki Motoryzacyjnej, II Mistrzostwa Nowego Sącza w kartingach, Olimpiady Techniki Samochodowej;
Założeniem tego zadania było objęcie uczniów chcących rozwijać swoje zainteresowania i swoją kreatywność działalnością różnych kół zainteresowań na terenie jednostek
oświatowych: chóry szkolne, zajęcia muzyczno-taneczne; koła poszerzające wiedzę i umiejętności: koła historyczne, koła j. angielskiego, wolontariat, koła matematyczne,
aktywa biblioteczne, koła plastyczne, koła szachowe, koła informatyczne, teatrzyki, zajęcia komputerowe, zajęcia plastyczne;
zajęć przygotowujących do konkursów Małopolskiego Kuratora Oświaty,
koła matematyczne, koła humanistyczne, koła fizyczne, biologiczne geograficzne, informatyczne, plastyczne, historyczne, teatralne, kÓłka zajęć sportowych, Pracownia
wspierania wielostronnego: rozwoju – ucznia, Akademia twórczego myślenia, Klub Młodego Chemika, konsultacje uczniowskie, dyżury dla uczniów i rodziców, pomoc
psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów, pomoc informacyjna dla rodziców w zakresie radzenia sobie z izolacją domową dzieci, szkolne kluby sportowe: SMOK - Szkolny
Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki (dla klas I-V), KOSSM – Koszykarski Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży (klasy VI-VIII), SOS – Siatkarski Ośrodek Szkolny, Szkolny
Klub Sportowy (ZS nr 5 Specjalnych).

3/2. W ramach edukacji ponadprogramowej oraz 40 godzinnego tygodnia pracy, nauczyciele szkół i placówek oświatowych realizowali dodatkowe zajęcia
pozalekcyjne dla uczniów, np.::














chóry szkolne – przykładem może być szkolny chór Scherzo z I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi ze swoją bardzo bogatą aktywnością. W chórze
śpiewa 44 uczniów szkół ponadpodstawowych Nowego Sącza, a w tym 19 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego. Zespół zdobywa laury w Polsce i poza granicami;
zajęcia muzyczno-taneczne; koła poszerzające wiedzę i umiejętności: koła historyczne, koła j. angielskiego, wolontariat, koła matematyczne, aktywy biblioteczne, koła
plastyczne, koła szachowe, koła informatyczne, teatrzyki,
zajęcia przygotowujące do konkursów Małopolskiego Kuratora Oświaty,
realizacja Programu wsparcia rodzin ,,Za życiem’’,
współpraca szkół z Sądeckim Stowarzyszeniem ,,Sursum Corda’’,
współpraca szkół z sądeckim ,,CARITAS’’,
przeprowadzanie akcji krwiodawstwa,
udział szkół w akcji ,,Sprzątanie Świata’’,
prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów i maturzystów szkół średnich,
prowadzenie zajęć integracyjnych dla uczniów klas pierwszych,
pikniki naukowe, organizacja Memoriału szachowego im. J. Borka,
działalność Szkolnego Koła PCK, Sekcji Turystyki Rowerowej,
wyjazdy na zawody szczebla okręgowego i centralnego branżowych olimpiad technicznych.

3/3. Według sprawozdań ze szkół, w ramach edukacji ponadprogramowej wsparte zostały projekty we wszystkich szkołach na kwotę: 64 610,65 zł.
Dodatkowo przeznaczono kwotę 60 350,00 zł, jako wsparcie zadania w Zespole Szkół nr 2 pt.: Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych przedmiotu ,,Edukacja wojskowa’’.
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4/ Upowszechnianie kultury fizycznej i podnoszenie poziomu sportowego.
4/1. W r.sz. 2019/2020 Miejski Ośrodek Sportu zorganizował i przeprowadził zawody:




Szkoły podstawowe - Igrzyska Dzieci klas szóstych i młodszych: od początku roku szkolnego do dnia 10 marca 2020 roku zrealizowano 18 zawodów dla 568 dziewcząt i 633
chłopców. W każdych zawodach uczestniczyły dzieci średnio z 7,44 szkoły;
Szkoły podstawowe – Igrzyska Młodzieży Szkolnej – klasy VII i VIII: od początku roku szkolnego do 9 marca 2020 roku zorganizowano 19 zawodów dla 546 dziewcząt i 562
chłopców. W każdych zawodach uczestniczyła młodzież średnio z 7 szkół (7,1 szkoły na zawody);
Szkoły ponadpodstawowe - Licealiada młodzieży –od początku roku szkolnego do 6 marca 2020 roku zorganizowano 23 zawody dla 1031 dziewcząt i 1280 chłopców.
W każdych zawodach uczestniczyła młodzież średnio z 10 szkół (9,65 szkoły na zawody).

4/2. Ze względów pandemii nie odbyły się zawody: siatkówka (chłopcy SP - młodsi); piłka ręczna (chłopcy i dziewczęta – młodsi), drużynowe biegi przełajowe (chłopcy
i dziewczęta – młodsi); czwórbój LA (chłopcy i dziewczęta – młodsi); Trójbój LA (chłopcy i dziewczęta – młodsi); piłka nożna (chłopcy i dziewczęta – młodsi); pływanie klas trzecich
(chłopcy i dziewczęta); piłka siatkowa (chłopcy starsi); piłka ręczna (chłopcy i dziewczęta – starsi); drużynowe biegi przełajowe (chłopcy i dziewczęta – starsi); piłka nożna (chłopcy
i dziewczęta – starsi); szkolna drużynowa Liga LA (chłopcy i dziewczęta – starsi); siatkówka plażowa (chłopcy i dziewczęta – starsi) oraz grupie szkół ponadpodstawowych: w tenisie
stołowym (chłopców); drużynowe biegi przełajowe (chłopcy i dziewczęta); zawody w piłce nożnej (chłopcy i dziewczęta); siatkówka plażowa (chłopcy i dziewczęta); Szkolna Liga
LA (chłopcy i dziewczęta).
Ogółem, we wszystkich zawodach, od początku roku szkolnego do dnia 10 marca 2020 r. uczestniczyło 4620 młodych uczniów.
5/ Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce
Uczniowie wszystkich publicznych szkół na terenie miasta Nowego Sącza mieli możliwość skorzystania ze stypendium za najwyższe wyniki w nauce. W roku szkolnym 2019/20
przyznano nagrody dla 1009 uczniów, którzy osiągnęli wybitne wyniki w nauce. Łączna kwota nagród – 201.800,00 złotych.
- Szkoła Podstawowa nr 1 … 1 uczeń;
- Szkoła Podstawowa nr 2 … - 58 uczniów;
- Szkoła Podstawowa nr 3 … - 36 uczniów;
- Szkoła Podstawowa nr 6 … - 11 uczniów;
- Szkoła Podstawowa nr 7 … - 129 uczniów;
- Szkoła Podstawowa nr 8 … - 31 uczniów;
- Szkoła Podstawowa nr 9 … - 46 uczniów;
- Szkoła Podstawowa nr 11… - 20 uczniów;
- Szkoła Podstawowa nr 14… 4 uczniów;
- Szkoła Podstawowa nr 15… - 24 uczniów;
- Szkoła Podstawowa nr 16… - 60 uczniów;
- Szkoła Podstawowa nr 17… - 27 uczniów;
- Szkoła Podstawowa nr 18… - 95 uczniów;
- Szkoła Podstawowa nr 20… - 14 uczniów;
- Szkoła Podstawowa nr 21… - 50 uczniów;
- I LO z OD …………………..…. - 114 uczniów;
- II LO (ZSO nr 2)……..…… - 62 uczniów;
- IV LO Sportowe (ZSiPO) - 22 uczniów;
- Zespół Szkół nr 1……………. - 25 uczniów;
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nr 2 ………….…. - 26 uczniów; 4 stypendia Prezesa Rady Ministrów
nr 3 …………….. - 20 uczniów;
nr 4 …………….. - 10 uczniów;
Budowlanych… - 10 uczniów;
Ekonomicznych - 20 uczniów;
Elekt.-Mech…… - 80 uczniów;
Samochodowych - 11 uczniów;
nr 5 Specjalnych - 3 uczniów.

6/Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
W roku budżetowym 2020 Wydział Edukacji i Wychowania wydał 34 decyzje związane z uzyskaniem dofinansowania. 27 pracodawców otrzymało dofinansowanie w następujących
branżach: branża samochodowa, branża spożywcza, branża fryzjerska, branża handlowo-usługowa i branża budowlana. 30 uczniów ukończyło praktyczną naukę zawodu. Łącznie
dla pracodawców, którzy prowadzili praktyczną naukę zawodu i ich uczeń zdał egzamin zawodowy, wypłacono kwotę 219 077, 27 złotych.
7/Dowozy uczniów do szkół i placówek oświatowych
W roku szkolnym 2019/2020 prowadzono 49 spraw w związku z dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, w tym:




2 sprawy na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół transportem należącym do miasta,
5 spraw na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół lub ośrodków przez firmy zewnętrzne,
42 sprawy o zwrot kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego transportem rodziców.

Na dowozy organizowane przez Miasto Nowy Sącz wydatkowano środki w wysokości 288 545,77 złotych.
8/ Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.
W Nowym Sączu przy ul. Broniewskiego 5 działa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. W r.sz. 2019/2020 poradnia przyjęła 703 dzieci i młodzieży. Zakres czynności i usług PPP:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

wydano 344 orzeczenia i opinie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka;
wydano 395 innych opinii;
wydano 107 informacji dotyczących wyników diagnoz: psychologicznej i logopedycznej;
liczba dzieci objętych terapią logopedyczną – 135;
49 dzieci zostało objętych terapią psychologiczną, pedagogiczną, socjoterapeutyczną;
249 dzieci objęto badaniami przesiewowymi (badania logopedyczne, badania wzroku, słuchu);
Zespół Orzekający odbył 41 posiedzeń;
na terenie poradni, szkół i placówek oświatowych udzielono pomocy w postaci: porad, konsultacji, treningów i warsztatów 921 uczestnikom;
pomoc udzielona 247 rodzicom;
przeprowadzono warsztaty dla 64 uczniów;
w szkole dla rodziców wzięło udział 41 uczestników;
punkt konsultacyjny zrealizował 17 dyżurów.
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9/ Awans zawodowy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
10/1. Strukturę zatrudnienia: 2110 osób - nauczycieli w nowosądeckich szkołach i placówkach oświatowych w podziale na stopnie awansu zawodowego i typy szkół w r.sz.
2019/2020 przedstawiają poniższe dane:
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nauczyciele dyplomowani – 71% ogólnej liczby zatrudnionych nauczycieli,
nauczyciele mianowani – 14% ogólnej liczby zatrudnionych nauczycieli,
nauczyciele kontraktowi – 11% ogólnej liczby zatrudnionych nauczycieli,
nauczyciele stażyści - 3% ogólnej liczby zatrudnionych nauczycieli,
n-le bez stopnia awansu zawodowego – 1% ogólnej liczby zatrudnionych nauczycieli.

W r.sz. 2019/2020 duża grupa nauczycieli ciągle podnosiła swoje kwalifikacje. Ogółem przeprowadzono 40 egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego, w tym 3 egzaminy
w grudniu 2019 r., 13 egzaminów w lipcu 2020 r. i 24 egzaminy w sierpniu 2020 roku. Ogółem stopień nauczyciela mianowanego uzyskało 40 nauczycieli.
10/2. Doskonalenie zawodowe nauczycieli:
- studia I stopnia podjęło nauczycieli w specjalnościach: 1 z mechatroniki;
- studia II stopnia kontynuuje 7 nauczycieli: , 1 – z terapii pedagogicznej, 2 - pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna; 1 - biologia – geografia; 1 - wychowanie fizyczne, 1 –
logopedia; 1 – psychologia kliniczna i osobowości;
- studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne z następujących dziedzin: integracja sensoryczna, doradztwo zawodowe, tyflopedagogika, nauczanie dla edukacji bezpieczeństwa
i wiedzy o społeczeństwie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,; 1 nauczyciel ukończył
bibliotekoznawstwo, 1 nauczyciel ukończył edukację wczesnoszkolną i przedszkolną; 26 nauczycieli ukończyło studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne.
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Na doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono kwotę 246.050,87 zł. Około 1356 nauczycieli uczestniczyło w różnych formach doskonalenia zawodowego,
tj.: seminariach, warsztatach, konferencjach szkoleniowych, różnego rodzaju kursach i innych formach samokształcenia.
Wśród najczęściej wymienianych studiów, kursów, szkoleń czy warsztatów należy wymienić: ,,Moje sylabki’’, „Matematyka na miarę rozwoju dziecka”, „Badanie dominacji
stronnej”, „Jak prowadzić dziennik świetlicy”, indywidualizacja procesu nauczania, instruktor pływania, ,,Praca z dzieckiem trudnym’’, ,,Jak rozmawiać z rodzicami’’, ,,Rozwiązywanie
problemów wychowawczych’’, ,,Praca zdalna – metody, środki’’, ,,Mobbing rówieśniczy’’, ,,Agresywne dziecko, wycofane… Pierwsza pomoc’’, ,,Dziecko z cukrzycą’’, ,,Edukacja
sensoryczna’’, ,,Metodyka pracy i wdrażanie podstawy programowej w nauczaniu zdalnym’’, ,,Rozwijanie komunikacji u osób z autyzmem’’, ,,Co nam mówi mózg dziecka’’, Ocena
efektów działalności Szkoły po I okresie’’, ,,Pomoc psychologiczno-pedagogiczna: prowadzenie WOPFU i opracowanie IPET-ów’’, ,,Wykorzystanie strategii kształcenia
wyprzedzającego w nauczaniu geografii’’, ,,Odpowiedzialność prawna nauczyciela’’, ,,Od podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego do Arkusza
organizacyjnego Szkoły’’, ,,Arkusz dla dyrektorów jednostek sprawozdawczych’’, Zintegrowany system informacji oświatowej, ,,Zajęcia z wychowawcą’’, Odpowiedzialność dyrektora
za bezpieczeństwo’’, ,,Ruch kadrowy w roku szkolnym 2019/2020 z uwzględnieniem zmian w prawie oświatowym i Karcie Nauczyciela’’, ,,Problemy emocjonalne uczniów’’,
,,Trudności w uczeniu się’’, ,,Motywowanie uczniów do pracy’’, Zmiany w przepisach prawa oświatowego, Zdalne nauczanie, wykorzystanie narzędzi multimedialnych
i informatycznych w procesie uczenia się, warsztaty przedmiotowe realizowane przez wydawnictwa, Metody pracy z uczniem, wspierające proces uczenia się, z zastosowanie technik
oceniania kształtującego, Programowanie obiektowe z Java Script, Kurs z administracji systemami Microsoft Windows Server, Uprawnienia kwalifikacyjne z zakresu obszaru urządzeń
elektroenergetycznych, szkolenie nauczycieli przedmiotów zawodowych: podstawy obecnych standardów sieciowych, Router, git, systemy operacyjne’’, ,,Praktyczne wskazówki dla
nauczycieli o sposobach organizacji e-lekcji i sprawdzania wiedzy uczniów’’, „Edukacja zdalna a mój warsztat pracy i moje myślenie o uczeniu się’’, „Jak wykorzystam doświadczenie
szkoły on-line do końca roku szkolnego i po powrocie do szkoły’’, ,,Shortcut inspiruje’’ , ,,Praktyczne porady filmowe’’, ,,Microsoft Office 365 dla każdego’’, ,,Quizizz – tworzenie
quizów’’, ,,Uczeń z przejawami zachowań trudnych i zaburzeniami zachowania w środowisku szkolnym’’, „Awans na finiszu – jak zostać nauczycielem dyplomowanym”, ,,Zachowania
agresywne, impulsywne o podłożu psychicznym i nadpobudliwości seksualnej młodzieży’’, ,,Wykorzystanie narzędzi Google w pracy nauczyciela i wychowawcy’’, ,,Dostępna
biblioteka: wymogi, potrzeby, możliwości’’, ,,Teocentryczny ideał wychowania chrześcijańskiego’’, ,,Mutyzm wybiórczy w czasie izolacji społecznej’’, ,,Jak wspierać rozwój twórczego
myślenia u dzieci’’, ,,Jak reagować na złość dziecka’’, ,,Ocenianie kształtujące sposobem na skuteczne motywowanie uczniów’’, „Warunki i sposób realizacji podstawy programowej
i kształcenia ogólnego dla uczniów liceum, technikum i szkolnictwa branżowego”, obsługa programu do projektowania rozdzielnic elektrycznych EDS, Windows Server 2016, obsługa
sterowników PLC HORNER.
10/3. Podnoszenie efektywności zarządzania szkołami
W roku szkolnym 2019/2020 zorganizowano łącznie trzy konkursy na stanowiska dyrektorów:

Miejskiego Przedszkola nr 1

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

Centrum Kształcenia Zawodowego.
W trakcie całego roku szkolnego odbywały się narady i konsultacje przedstawicieli Wydziału Edukacji i Wychowania z kierownictwem przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, dla
których organem prowadzącym jest miasto Nowy Sącz. W czasie konsultacji i narad przekazywano bieżące informacje i zalecenia. Przeprowadzono szkolenia z zakresu ,,Bonu
organizacyjnego’’ – nowowprowadzanego programu wspomagającego organizację pracy przedszkoli i szkół. Zorganizowano szkolenie z Systemu Informacji Oświatowej.
10/4 Nagrody i wyróżnienia
W roku szkolnym 2019/2020 wpłynęło 67 wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Nowego Sącza dla nauczycieli. Otrzymało nagrodę 47 nauczycieli, w tym:

1 nauczyciel przedszkola,

21 nauczycieli szkół podstawowych,

25 nauczycieli szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych.
Ponadto przyznano 4 nagrody dla dyrektorów:

1 dla dyrektora przedszkola,

1 dla dyrektora szkoły podstawowej,
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2 dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych.

11/ Nowosądecka Liga Debatancka w stylu oksfordzkim
W roku szkolnym 2019/2020 winna odbyć się VII tura Nowosądeckiej Ligi Debatanckiej. Niestety, z różnych nieprzewidzianych względów, jakby wyprzedzając
pandemię koronawirusa, rozgrywki się nie rozpoczęły.
12/Targi Edukacyjne
28 marca 2020 r., na hali MOSiR, zaplanowane były kolejne już Targi Edukacyjne. Po raz pierwszy w historii trwania prezentacji ofert edukacyjnych szkół, ze względu na pandemię,
Targi Szkół Ponadpodstawowych oraz Targi Szkół Wyższych zostały odwołane. Od 16 marca Minister Edukacji Narodowej zawiesił zajęcia we wszystkich przedszkolach, szkołach i
placówkach oświatowych na czas nieokreślony. Szkoły w zamian korzystały z następujących prezentacji swojej oferty kształcenia:

foldery z ofertą szkoły rozsyłane pocztą elektroniczną,

strona internetowa szkoły,

dni otwarte szkoły,

Facebook i inne media społecznościowe,

Regionalna Telewizja Kablowa - RTK,

ogłoszenia w kościele parafialnym,

indywidualne zaproszenia dla uczniów z obwodu szkoły,

informacje mailowe ze szkół ponadpodstawowych,

ulotki, plakaty,

wizyty on-line w szkołach podstawowych,

prezentacje multimedialne,

filmiki o szkole,

wirtualna ulotka informacyjna, wirtualny Dzień Otwarty Szkoły,

reklama na portalu Sądeczanin.info.
c. Wdrożenie programu dydaktyki cyfrowej na wszystkich poziomach kształcenia.
1/Organizacja dodatkowych zajęć podnoszących kompetencje cyfrowe dzieci i młodzieży
W ramach wdrażanych w sądeckich szkołach projektów, realizowane były zajęcia podnoszące kompetencje cyfrowe dzieci, młodzieży, nauczycieli, w tym zrealizowano następujące
zagadnienia:
-

robotyka w klasach VI szkoły podstawowej;
prowadzenie lekcji z wykorzystaniem tablic multimedialnych;
praca z dziennikiem elektronicznym;
zapewnienie w każdej sali lekcyjnej dostępu do Internetu;
korzystanie przez nauczycieli z e-podręczników;
praca z platformą Edu@Sacz;
zajęcia rewalidacyjne z informatyki;
projekt ,,Jestem bezpieczny w sieci’’;
projekt ,,Bezpieczny komputer i Internet’’;
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- szkolenie uczniów na zajęciach z wychowawcą dotyczące obsługi platformy Moodle;
- szkolenie uczniów w zakresie obsługi podstawowych programów do edycji dokumentu oraz tworzenia prezentacji multimedialnych;
- specjalistyczne kursy zawodowe z branży informatycznej realizowane w ramach Projektu ,,Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych’’.
2/ Doposażono przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe oraz placówki oświatowe prowadzone przez miasto Nowy Sącz w następujący sprzęt

komputerowy, oprogramowanie, tablice interaktywne oraz w sprzęt wielofunkcyjny:
1.
MP-01 – 2 komputery,
2. MP-03 – 1 laptop z aplikacją NOTE,
3. MP-04 – 6 komputerów stacjonarnych, w tym 2 do pracy z dziećmi, 3 laptopy, w tym 2 do pracy z dziećmi, 1 monitor interaktywny, gry i zabawy
logopedyczne,
4. MP-07 – 5 komputerów stacjonarnych, 2 laptopy, 1 tablica multimedialna,
5.
MP-18 – 2 komputery,
6. ZP - 5 laptopów,
7. MP-03 - bez zakupów,
8. MP-04 - bez zakupów,
9. SP-01 – 3 komputery, monitor dotykowy – 65 cali,
10. SP-02 – 26 komputerów stacjonarnych i przenośnych 24 nowe komputery, 4 monitory interaktywne, 4 drukarki, 21 kamerek, 15 słuchawek
11. SP-03 - 24 kamery internetowe, 24 mikrofony i słuchawki, 2 tablety, 1 monitor LCD, 2 monitory interaktywne, 2 projektory, 8 komputerów nowych
12. SP-06 - 16 nowych komputerów,
13. SP-07 - stacjonarne, przenośne: laptopy i tablety graficzne, zestawy interaktywne, monitory interaktywne, drukarki i ksero wielofunkcyjne, 6 nowych
komputerów,
14. SP-08 – 12 kamer wielofunkcyjnych, 9 tabletów graficznych, 4 zestawy słuchawkowe, 10 nowych komputerów, 3 zestawy multimedialne,
15. SP-09 - 1 projektor Benq, 3 drukarka laserowa, 1 wielofunkcyjne urządzenie HP, 1 drukarka HP,
16. SP-11 - 2 monitory interaktywne, 3 tablety graficzne, 1 tablet, 5 laptopów, 14 nowych komputerów,
17. SP-14 - 3 laptopy, 3 monitory interaktywne, 2 nowe komputery,
18. SP-15 - 16 nowych komputerów,
19. SP-16 – 2 tablice interaktywne, 23 nowe komputery,
20. SP-17 – 3 laptopy, 1 monitor interaktywny,
21. SP-18 - 2 tablice interaktywne, 28 kamer internetowych, 28 mikrofonów, 28 słuchawek, 2 monitory interaktywne, 4 nowe komputery,
22. SP-20 – 1 monitor interaktywny, 9 nowych komputerów
23. SP-21 - 9 komputerów,
24. I LO z OD – monitory dotykowe Samsung, 21 komputerów, projektory, kamerki internetowe, wyposażenie pracowni językowej w sprzęt audio,
25. II LO – 12 komputerów,
26. ZS nr 01 – monitory, projektor, drukarki, myszki komputerowe, niszczarka,
27. ZS nr 02 –31 laptopów, zakup 55 komputerów z leasingu,
28. ZS nr 03 – monitor interaktywny, tablety graficzne, 15 zestawów komputerowych, urządzenie wielofunkcyjne, kamerki,
29. ZS nr 04 – 25 tabletów do nauki zdalnej z OSE, 11 komputerów,
30. ZS nr 05 - 5 laptopów , z myszą optyczną USB i zestawem słuchawkowym, 2 komputery stacjonarne, 9 notebooków, 2 laptopy 15,6’’,
31. ZSB – 2 tablice interaktywne, sprzęt wielofunkcyjny, 11 nowych komputerów,
32. ZSE-M – 6 projektorów multimedialnych, 18 laptopów, 5 urządzeń wielofunkcyjnych, zakup 64 nowych komputerów
33. ZSS – 2 projektory, 5 tabletów graficznych, 34 kamery z mikrofonami do nauki zdalnej, 1 urządzenie wielofunkcyjne, 1 deykarka, 19 komputerów
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34. SOSW – 10 laptopów, 2 komputery stacjonarne,
35. Pałac Młodzieży - 5 komputerów stacjonarnych.
3/ Wdrażanie programów komputerowych w pracy z dziećmi, w tym z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych: Tyci Tucan – edukacyjny program
multimedialny, Broadmaker, Classroom, Platforma G Suite – platforma do komunikacji i współpracy, program komputerowy dla logopedy - ,,Spektrum Autyzmu PRO’’, Treningi
logopedyczne, Logopedia PRO – mówiące obrazki, Master Edu, Edusensus logopedia i dysleksja, Terapia pedagogiczna, Świat matematyki, Testy diagnostyczne, Moc emocji,
zoom, Teams, Skype, Program Logopedia, Microsoft Office, Mówik Print, Moc emocji, Światło dla szkoły, GOSense - pakiet obejmuje ćwiczenia analizy i syntezy oraz pamięci
słuchowej, Talent – Percepcja – Słuch, BoardMaker -

program wspierający komunikację, Mów mi – program nauki mowy, Platforma Moodle, Zoom.

4/ Rozbudowa „Szkoły Multimedialnej” – wymiana i zwiększenie liczby zestawów multimedialnych:

w SP-18 – o 2 zestawy multimedialne,

w ZSB – o 7 zestawów multimedialnych.
5/ Systematyczne wdrażanie w szkołach dziennika elektronicznego: MP-03 eDziennik od 01.10.2020 r.; MP-07 eDziennik od IX 2020; SP-02 edziennik od 2016 r.; SP03 edziennik od 2015 r.; SP-06 edziennik od 2017 r.; SP-07 edziennik od 2016 r., SP-08 eDziennik od 2017 roku., SP-09 eDziennik od 2017 r., SP-11 – eDziennik od 2017 roku,
eDziennik od 2016 roku, SP-15 eDziennik od 2010 roku, eDziennik od 2017 roku, SP-17 – eDziennik od 2017 roku, SP-18 eDziennik od 2016 roku, SP-20 – eDziennik od 2017
roku, SOSW – eDziennik od 2020 roku, I LOzOD – eDziennik od 2017 roku, II LO – eDziennik od 2017 roku, ZS nr 1 – eDziennik od 2016 roku, ZS nr 2 – eDziennik od 2016
roku, ZS nr 3 – eDziennik od 2018 roku, ZS nr 4 – eDziennik od 2017 roku, ZSB – eDziennik od 2016 roku, ZSE – eDziennik od 2016 roku, ZSE-M – eDziennik od 2017 roku,
ZSS – eDziennik od 2018 roku,
6/ Korzystanie z e–podręczników z : Multibook i Flipbooki z Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego, Nowa Era, WSiP, Platforma MEN, Ebooki Mac Milian, z języka polskiego,
matematyki, geografii, historii, chemii, plastyki, muzyki, nauczania początkowego, techniki, klasy I-III - ,,Nowi Tropiciele’’, języka angielskiego - klasy IV-VIII – English Class
A1, English Class A1+, English Class A2+, Longman, Multiteka Nowa Era, Multiteka Planeta Nowa, e-podręczniki z geografii, biologii, matematyki, informatyki, technologii
produkcji cukierniczej, muzykoterapii, funkcjonowania osobistego i społecznego, przysposobienia do pracy oraz zajęć rozwijających komunikację, Welttoure Deutsch cz. I,
podręcznik do kształcenia ogólnego z j. polskiego, EDB, z branży ekonomicznej, Matematyka w otaczającym świecie i MATeMatyka, Ekonomia stosowana, fizyka, geografia,
biologia, uruchomiono dostęp do platformy symulacyjnej ELMS – Electude jako platformy elearningowej do nauczania przedmiotów zawodowych z branży motoryzacyjnej.
7/














Systematyczne szkolenie kadry pedagogicznej z zakresu umiejętności wykorzystania technologii cyfrowej na zajęciach dydaktycznych:
MP-01: ,,Nauka kodowania w przedszkolu’’;
MP-03 ,,TIK w edukacji najmłodszych’’, SPE w nauczaniu zdalnym – 2 nauczycieli;
MP-07 - ,,Nauka kodowania w przedszkolu’’;
ZP - ,,Korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych w przedszkolu’’;
SP-01 – szkolenia on-line – zdalne nauczanie;
SP-02 – e Świetlica – praca zdalna nauczyciela świetlicy; Educational services: Google Classroom Training – szkolenie z obsługi Google Classroom; analiza wyników
kształcenia oraz monitorowania pracy nauczyciela i ucznia podczas pracy zdalnej, pracy w systemie kształcenia hybrydowego i pracy stacjonarnej szkoły;
SP-03 – wykorzystanie szkolnej platformy pedagogicznej do prowadzenia zajęć on-line, wykorzystanie platformy do prowadzenia testów, korzystanie z eDziennika,
prowadzenie zdalnego nauczania w klasach I-III;
SP-06 – Cyfrowa lekcja z pomysłem, Mr Teams;
SP-07 – szkolenie z eDziennika nowych pracowników, Microsoft Teams, Moodle i Eduelo;
SP-09 – praca nauczyciela na platformie ZOOM,
SP-11 – wykorzystanie narzędzi i platformy internetowej w zdalnym nauczaniu;
SP-14 – szkolenia z aplikacji Teams, Testportal, Forms;
SP-15 - 3 szkolenia z aplikacji Teams;
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SP-20 – materiały Nowej Ery w nauczaniu hybrydowym i zdalnym z wykorzystaniem zespołów klasowych w aplikacji Microsoft Teams, MS Teams + Office 365 w pracy
nauczyciela, materiały i narzędzia Nowej Ery do nauki zdalnej plus Google Classroom, Programowanie i robotyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
SP-21 – wykorzystanie tablicy interaktywnej w edukacji wczesnoszkolnej;
SOSW – Tydzień w chmurze;
I LOzOD – warsztaty z wykorzystania narzędzi i aplikacji cyfrowych w procesie dydaktycznym, obsługa platformy ,,Moodle’’;
ZS nr 2 – przygotowanie materiałów edukacyjnych do nauczania zdalnego, ,,Jak zdalnie uczyć przedmiotów zawodowych’’, ,,Narzędzia wspierające pracę nauczyciela
w czasie nauki zdalnej’’, integracja Dziennik UONET + VULCAN i OFFICE 365, przygotowanie lekcji nauczania zdalnego z wykorzystaniem darmowej aplikacji on-line,
,,Specjalne potrzeby edukacyjne a nauka zdalna’’,
ZS nr 3 szkolenie RP z obsługi platformy Teams,
ZS nr 4 - ,,Standardy sieciowe + router OS’’, ,,Obsługa serwerów w oparciu o Linux’’, ,,Obsługa platformy Moodle z pozycji nauczyciela’’, Obsługa platformy Teams część 1
i 2;
ZS nr 5 Specjalnych - ,,UONET + szkolenie dla nauczycieli i wychowawców’’;
ZSB – szkolenie z obsługi eDziennika dla nowozatrudnionych nauczycieli, obsługa platformy Moodle;
ZSE-M – MS Office w edukacji – MS Teams;
ZSS – metody aktywne rozwijające kompetencje kluczowe z wykorzystaniem TIK, nauka posługiwania się systemem ,,Office 365’’ w przygotowaniu i prowadzeniu
zdalnego nauczania w szkole.

d. Modernizacja systemu szkolnictwa zawodowego.
1. Kontynuacja realizacji projektu w ramach RPO WM na lata 2014-2020 Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie
zawodowe uczniów – SPR:
ZS nr 2 - adaptacja pomieszczenia.
2. Realizacja projektu pn. „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II”:
-

ZS nr 1 – realizacja projektu pn.: ,,Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze turystyczno-gastronomicznym”;
ZS nr 2 – zdalna szkoła/ wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej;
ZS nr 3 – realizacja projektu pn.: „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno – usługowej”;
ZS nr 5 Specjalnych - ,,Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze budowlanym’’, ,,Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze turystycznogastronomicznym: kursy: ,,Monter suchej zabudowy’’, ,,Meble ogrodowe’’, ,,Kwiaty cukrowe i ich wykorzystanie w produkcji tortów w stylu angielskim’’, ,,Domowy wyrób
wędlin’’, ,,Kelner’’, ,,Domowy wypiek pieczywa’’, ,,Dekoracje wyrobów cukierniczych’’, „Matematyka’’.

Jednostka realizująca

1/ Dyrektor Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości
we współpracy z dyrektorami: ZSS, ZSE–M, ZS nr 1, ZS nr
3, ZS nr 4, ZS nr 5 - Specjalnych.

Termin realizacji

2/ Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy: ZSS, ZSE-M,

1. ,,Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w
branży turystyczno-gastronomicznej: 01.03.2017 –
30.09.2020;
2. ,,Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze
turystyczno-gastronomicznym’’: 01.02.2020 – 31.12.2022
r.;
3. ,,Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze
budowlanym’’ – 01.03.2017 – 30.09.2020;
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4. ,,Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze
elektryczno-elektronicznym’’ 01.02.2020 – 31.12.2022;
5. ,,Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w
obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym w ZSS.
RPMP.10.2.2 - IP.01.-12-065/18
Mierniki realizacji zadania

1/ Liczba uczniów biorących udział w szkoleniach i kursach,
liczba nauczycieli biorących udział w kursach i studiach
podyplomowych
liczba uczniów na stażach
liczba wypłaconych stypendiów
liczba wyposażonych pracowni

1272 uczniów
45 nauczycieli

koszty: Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości

391 uczniów
220 stypendiów
22 pracownie

e. Organizacja wspomagania nauczycieli.
Pozyskanie wiedzy poprzez szkolenia i studia podyplomowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
W 2020 roku pracownicy publicznych i niepublicznych placówek oświatowych brali udziału w szkoleniach i studiach podyplomowych dofinansowywanych przez Sądecki Urząd
Pracy (SUP) w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 20 osób na kwotę 64.189,20 zł.
Jednostka realizująca

Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu

Termin realizacji

Mierniki realizacji zadania

Liczba osób objętych wsparciem w ramach Krajowego
Funduszu Szkoleniowego (pracownicy publicznych i
niepublicznych placówek oświatowych)

20 osób

2020 r.

f. Upowszechnienie idei kształcenia przez całe życie.
1/ Świadczenie usługi poradnictwa zawodowego, w tym udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w wyborze odpowiedniego zawodu lub
miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także przygotowywanie do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy;
udzielanie pomocy pracodawcom w doborze kandydatów do pracy oraz pomocy we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników poprzez
udzielanie porad zawodowych.
Zgodnie z założeniami przyjętymi w ramach Planu Działań na rok 2020 doradcy klienta/doradcy zawodowi kierowali swoje usługi ze szczególnym uwzględnieniem osób:
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z grup wyselekcjonowanych lokalnie tj. osób długotrwale bezrobotnych, osoby z grupy bezrobocia rodzinnego,
o obniżonej motywacji do działania,
posiadających trudności w rozwiązywaniu problemów zawodowych i podejmowaniu decyzji zawodowych,
planujących uruchomić własną działalność gospodarczą przy udziale środków FP,
nie posiadających doświadczenia w poszukiwaniu pracy,
chcących powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej,
objętych programami i projektami pozakonkursowymi.

W 2020 r. w ramach usług poradnictwa zawodowego udzielono 3.034 osobo/usług, w tym:
- poradnictwo indywidualne – 364 osoby,
- poradnictwo grupowe – 17 osób,
- informacja indywidualna – 2.505 osób,
- informacja grupowa – 148 osób.
2/ Organizacja szkoleń (w tym w ramach bonów szkoleniowych), w tym świadczenie pomocy osobom uprawnionym w celu podniesienia ich kwalifikacji
zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej;
umożliwienie pracownikom uzyskanie nowych kwalifikacji i utrzymanie miejsca pracy; umożliwienie pracodawcom zmiany struktury kwalifikacji
pracowników; dostosowanie kwalifikacji i kompetencji bezrobotnych i poszukujących pracy do potrzeb rynku pracy.
W celu realizacji szkoleń wybór instytucji szkoleniowych następował zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu.
Przeprowadzono 6 postępowań z zastosowaniem przepisów o przetargu pisemnym na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz 14 postępowań
polegających na rozpoznaniu rynku. W 2020 roku zawarto łącznie 20 umów na szkolenia indywidualne i grupowe.
W 2020 r. Sądecki Urząd Pracy organizował szkolenia dające możliwość osobom bezrobotnym podniesienie kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji lub kompetencji
zwiększających ich szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.
Zorganizowano następujące szkolenia, w tym w ramach bonów szkoleniowych: Prawo jazdy kategorii D oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona dla prawa jazdy kategorii D,
Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG, Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135 z nauką czytania rysunku technicznego, Stylizacja
paznokci – manikiurzystka, Prawo jazdy kategorii C oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kategorii C, Tapicer samochodowy, Przedsiębiorczość – własna
firma, Kadry i płace, Obsługa wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej, Marketing w intrenecie, Kwalifikacja wstępna przyśpieszona dla prawa jazdy kategorii D, Prawo
jazdy kategorii D z B oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona dla prawa jazdy kategorii D, Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC oraz operator suwnic, Pracownik
ochrony fizycznej, Certyfikowany kurs komputerowy, ECDL BASE, Kurs na uprawnienia elektroenergetyczne Grupa 1 – eksploatacja, Prawo jazdy kategorii E do C, Kurs
kosmetyczny, Prawo jazdy kategorii C oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona dla prawa jazdy kategorii C, C+E, Prawo jazdy kategorii D po B, Operator koparkoładowarki
wszystkie typy klasa III oraz koparki jednonaczyniowej do 25 ton klasa III.
Liczba osób uczestniczących w szkoleniach – 94 osoby, w tym:
- szkolenia grupowe – 65 osób,
- szkolenia indywidualne – 16 osób,
- bony szkoleniowe – 13 osób.
Na finansowanie szkoleń i bonów szkoleniowych wydatkowano łącznie 284.101,78 zł.
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3/ Finansowanie studiów podyplomowych.
W roku 2020 r. nie zawarto umów o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych ze środków Funduszu Pracy. Cztery osoby kontynuowały
i ukończyły studia podyplomowe w 2020 roku, w tym jedna osoba podjęła zatrudnienie w trakcie studiów podyplomowych w 2019 r., dwie osoby podjęły pracę po ukończeniu
studiów, natomiast jedna osoba została wyrejestrowana na wniosek.
Na finansowanie studiów podyplomowych wydatkowano 7.356,25 zł.
4/Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy
z pracodawcą.
W 2020 roku:
zorganizowano łącznie 176 miejsc stażowych;
pozytywnie rozpatrzono 143 wnioski i zawarto 143 umowy o zorganizowanie stażu, w ramach których na staż skierowano 176 osób, w tym 1 osobę poszukującą pracy –
na ten cel wydatkowano kwotę 1.261.946,53 zł,
Osoby skierowane na staż zdobywały wiedzę oraz umiejętności w miejscu pracy, natomiast po zakończonym stażu otrzymywały opinię opiekuna stażu oraz zaświadczenie
o odbytym stażu.
5/ Przyznawanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników.
Sądecki Urząd Pracy realizował zadania w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), który jest przeznaczony na finansowanie działań na rzecz kształcenia
ustawicznego pracowników i pracodawców.
W roku 2020 środki KFS przyznawane były na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców według określonych priorytetów wydatkowania środków KFS tj.:
Priorytet 1
Wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad
dzieckiem;
Priorytet 2
Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
Priorytet 3
Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach
deficytowych;
Priorytet 4
Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzonych przez firmy
narzędzi pracy;
Priorytet 5
Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych
w dokumentach strategicznych/ planach rozwoju;
Priorytet 6
Wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia,
opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia
zawodowego;
Priorytet 7
Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa
społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków i pracowników spółdzielni
socjalnej lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.
W 2020 r. do SUP wpłynęło 79 wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników,
z których 48 zostało rozpatrzonych pozytywnie. Zawarto 53 umowy z pracodawcami w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników
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i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w tym 46 umów o sfinansowanie kursów, egzaminów i badań lekarskich oraz 7 umów o sfinansowanie studiów
podyplomowych. W omawianym okresie 4 umowy zostały anulowane z uwagi na sytuacją epidemiczną w kraju i brak możliwości realizacji zaplanowanych działań
Łącznie w 2020 r. wsparciem w ramach kształcenia ustawicznego objęto 252 osoby Wydatkowano na ten cel 424.292,22 zł, w tym kwota przeznaczona na promocję
wynosiła: 8.490,14 zł.

Jednostka realizująca
Mierniki realizacji zadania

Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu
1/ Liczba osób objętych poradnictwem zawodowym,
w tym w ramach:
1.1 poradnictwa indywidualnego,
1.2 poradnictwa grupowego,
1.3 informacji indywidualnej,
1.4 informacji grupowej.

Termin realizacji
Wartość w 2020 r.

2/ Liczba osób objętych szkoleniami (wg
poszczególnych form):
2.1 szkolenia, w tym:
2.1.1 szkolenia grupowe,
2.1.2 szkolenia indywidualne,
2.2 w ramach bonów szkoleniowych.
3/ Liczba osób objętych stażami.

4/ Liczba osób objętych kształceniem ustawicznym
w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
w tym:
4.1 szkolenia, kursy, egzaminy,
4.2 studia podyplomowe.

2020 r.
1/ 3.034 osoby:
1.1
1.2
1.3
1.4

364 osoby
17 osób
2.505 osób
148 osób

2/ 94 osoby
2.1 81 osób,
2.1.1 65 osób
2.1.2 16 osób
2.2 13 osób
3/ 176 osób

4/252 osoby:

4.1 241 osób,
4.2 13 osób.

h. Kontynuacja prac modernizacyjnych obiektów edukacyjnych i zapewniających opiekę nad dziećmi.
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1. ZP – wymiana dwóch sztuk drzwi, malowanie pomieszczeń biurowych, remont ścian korytarza w piwnicy;
2. SP-02 – remont nawierzchni z kostki brukowej, wymiana podłogi pomieszczeń jadalni i sali lekcyjnej, malowanie gabinetu wicedyrektora, pomieszczenia biurowego oraz
toalety, wymiana drzwi w salach lekcyjnych, bibliotece i księgowości, remont stolarki okiennej, modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 2 – 147.540,48 zł;
3. SP-3 – montaż piłkochwytów – 19.490,49 zł
4. SP-06 – remont sali lekcyjnej, remont stołówki;
5. SP-09 – modernizacja szatni i łazienek przy sali gimnastycznej, plac zabaw (w ramach Budżetu Obywatelskiego);
6. SP-11 – utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej nr 11 – 47.871,60 zł
7. SP-14 – naprawa ogrodzenia przy boisku szkolnym, wykonanie zatoczki przy wjeździe do szkoły, remont sali językowej, wymiana rolet okiennych
w salach lekcyjnych;
8. SP-15 – wymiana parkietu na Sali gimnastycznej oraz posadzki w Sali nr 2 – 289.828,03 zł
9. SP-17 – adaptacja szatni przy sali gimnastycznej na cele edukacyjne: doświetlenie, malowanie, przeróbka instalacji elektrycznej, montaż instalacji internetowej, montaż
czujnika ruchu, wymiana instalacji hydrantowej; wymiana instalacji hydrantowej – Etap II – 5.251,21 zł.
10. SP-18 – zadaszenie, remont schodów, naprawa instalacji elektrycznej, projekt remontu łazienek – 131.549,95 zł
11. ZSP nr 3 – adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia nowych miejsc przedszkolnych – 591.985,54 zł, w tym: 268.500,00 zł dofinansowanie
12. II LO – prace remontowe podłóg – układanie paneli, montaż listew, wymiana hydrantów w budynku szkolnym, malowanie sal lekcyjnych; skucie tynku na budynku – 2.287,80
zł
13. ZS nr 2 adaptacja pomieszczenia, remont łazienki, utworzenie podjazdu dla niepełnosprawnych; dorobienie wentylacji w Sali lekcyjnej 204, remont instalacji elektrycznej,
naprawa instalacji odgromowej, remont posadzki w salach lekcyjnych nr 45 i 48 – 38.693,21 zł
14. ZS nr 4 – wymiana instalacji p. pożarowej, instalacja przyłącza wodociągowego, adaptacja pracowni informatycznych, pracowni fryzjerskiej i elektronicznej;
15. ZS nr 5 Specjalnych – budowa ogólnodostępnej siłowni wraz z ogrodzeniem, utwardzeniem terenu oraz montażem urządzeń fitness;
16. ZSB – malowanie sal lekcyjnych, wymiana dwóch pionów rur kanalizacyjnych, wymiana rur instalacji wodnej, remont posadzek w salach lekcyjnych nr 5, 5a, 5b, 1, 2, 13
(wymiana płytek PCV na płytki gresowe), remont łazienek dla uczniów i personelu I pietra, remont ogrodzenia wokół budynków ZSB, remont dachu na budynku warsztatów
szkolnych;
17. ZSE - remont łazienki przy gabinecie pielęgniarki;
18. ZSE-M – dostosowanie łazienki do potrzeb uczniów niepełnosprawnych;
19. ZSS – korytarz II piętro – położenie nowej posadzki z żywicy, równanie i malowanie ścian, wymiana lamp, wykonanie instalacji elektrycznej w Sali 17, malowanie klatek
schodowych, wykonanie ogrodzenia siłowni na powietrzu, malowanie sali gimnastycznej oraz ławek na trybunach, malowanie hallu, malowanie toalety damskiej – parter,
malowanie gabinetu pedagoga, pracownia logistyczno-spedycyjna - naprawa pokrycia papowego na dachu, remont sali 211 – wykonanie instalacji pod projektory i ekrany,
malowanie ścian, położenie tynku mozaikowego na lamperii, remont zaplecza sali 109,
20. CKZ – wymiana podłóg w pracowniach: 11, 15 i 16, wykonanie hydroizolacji obiektu, prace wykończeniowe przy budowie pracowni CNC, malowanie pracowni nr 16 wraz
z modernizacją instalacji elektrycznej, modernizacja systemu rynnowego, wymiana drzwi w toalecie męskiej oraz w dwóch pracowniach.
21. SOSW – wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych – 79.788,53 zł, w tym: środki PFRON 23.936,55 zł
22. Internat I LO – modernizacja łazienek – 116.850,00 zł
22. Przeglądy okresowe budynków oświatowych – szczelności instalacji gazowej, przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, przeglądów gaśnic
i konserwacji oraz hydrantów wewnętrznych – 37.381,08 zł

Jednostka realizująca

1/ Wydział Inwestycji
2/ Firma zewnętrzna ,,HONER’’

Termin realizacji

1/ styczeń – grudzień 2020 r.
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3/
4/
5/
6/
Mierniki realizacji zadania

Firma Zewnętrzna GEORGE’’
Budżet Obywatelski
Szkoły – we własnym zakresie
Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości

Remonty placówek oświatowych: umów i zleceń, inwestycje
w placówkach oświatowych: zadań inwestycyjnych – koszty

2 286 171,53 zł

Ilość zmodernizowanych obiektów

58 obiektów , w tym 4 pracownie informatyczne

Ilość wykonanych placów zabaw

0 - plac zabaw
Źródła finansowania

Wydatki na realizację Programu
Kluczowego nr 1 ogółem:

5 262 383,44 zł

Wartość

Budżet miasta

1 904 383,89 zł

Środki zewnętrzne zagraniczne (UE, EOG itp.)

1 370 078,40 zł

Środki zewnętrzne krajowe
Inne

10.224,37 zł
1.977.696,78 zł [dane SUP]
--zł

Opracowanie: Wydział Edukacji i Wychowania w Urzędzie Miasta Nowego Sącza – jednostka wiodąca.
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PROGRAM KLUCZOWY NR 2

NOWY SĄCZ MIASTEM KONKURENCYJNEJ i INNOWACYJNEJ GOSPODARKI – program rozwoju
przedsiębiorczości

CEL GŁÓWNY

Nowy Sącz miastem ludzi przedsiębiorczych i konkurencyjnej gospodarki.

Jednostka wiodąca

Wydział Przedsiębiorczości w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Koordynator programu

Dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości

I-2.1. Wskaźniki monitoringu realizacji Strategii

4

Wartości wskaźników
w 2020 r./*

Wskaźniki monitoringu realizacji Strategii

Źródło

Wskaźnik przedsiębiorczości

Urząd Statystyczny w Krakowie

121

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

Urząd Statystyczny w Krakowie

10 492 (742)

Stopa bezrobocia

Sądecki Urząd Pracy

3,9%

Bezrobocie kobiet

Sądecki Urząd Pracy

55,5%

Bezrobotni dłużej niż 1 rok

Sądecki Urząd Pracy

23%

Bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym i niższym

Sądecki Urząd Pracy

18%

Bezrobotni w wieku poniżej 25 lat

Sądecki Urząd Pracy

12%

Bezrobotni w wieku 25-34 lata

Sądecki Urząd Pracy

27%

Bezrobotni w wieku 55 lat i więcej

Sądecki Urząd Pracy

17%

4

Wskaźnik przedsiębiorczości za 2019 r. dla Nowego Sącza, analizowany jako liczba podmiotów przypadająca na 1000 ludności
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Ilość osób bezrobotnych, które ukończyły szkolenia/**

Sądecki Urząd Pracy

94 osoby

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

Sądecki Urząd Pracy

178 miejsc pracy

Ilość złożonych aplikacji o dofinansowanie projektów

Sądecki Urząd Pracy

3 aplikacje

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

Sądecki Urząd Pracy

765 osób

Komentarz:
/* Dane dotyczą stanu na 31.12.2020 r.
/** Dotyczy osób, które w 2020 r. zakończyły szkolenia indywidualne i grupowe oraz szkolenia w ramach bonów szkoleniowych.
/*** Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w ramach prac interwencyjnych i refundacji części kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (łącznie 94 nowych miejsc pracy) oraz
w ramach przyznanych środków na otwarcie własnej działalności gospodarczej (84 nowe firmy).

I-2.2. Działania i zadania realizowane w ramach Programu Kluczowego nr 2 w 2020 r.
a. Udostępnienie terenów inwestycyjnych.
Wykonanie zadania uzależnione jest od realizacji strategicznej inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu
na Dunajcu”, czyli tak zwanego „mostu południowego”. Nowa droga wraz z mostem otworzy nowe tereny dla inwestorów.
Jednostka realizująca

Wydział Geodezji i Nieruchomości, Wydział
Przedsiębiorczości w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Termin realizacji

Mierniki realizacji
zadania

Obszar udostępnionych terenów inwestycyjnych

0 ha

Liczba ofert inwestycyjnych

0 ofert

2020 r.

b. Rozbudowa systemu zachęt podatkowych.
1/ Stosowanie stawki preferencyjnej do stawki podstawowej podatku od nieruchomości dla określonych grup przedmiotów opodatkowania związanych
z działalnością gospodarczą.
Od 2012 roku po raz pierwszy niższa stawka podatkowa została ustalona dla budynków (lub ich części) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła
zanikającego np. szewstwa, antykwariatów, parasolnictwa, konserwacji dzieł sztuki - branże określone w uchwale Nr XLVIII/491/2017 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. W 2020 roku z tej formy wsparcia skorzystało 27 przedsiębiorców. Powierzchnia
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nieruchomości objęta stawką preferencyjną podatku od nieruchomości w 2020 roku wyniosła łącznie
z tyt. zastosowania preferencyjnych stawek podatku od nieruchomości w 2020 roku stanowił kwotę 4 649,65 zł.

540,03

m2.

Ubytek

w

dochodach

własnych

gminy

2/ Realizacja programów pomocowych wprowadzających zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na
terenie Nowego Sącza.
W 2020 roku kontynuowano realizację programu pomocowego wspierającego powstawanie na terenie Nowego Sącza nowych inwestycji, tj.:
 Uchwały Nr XXI/225/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną
pomoc inwestycyjną.
W 2020 roku pięciu przedsiębiorców nabyło prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Nr XXI/225/2016 Rady Miasta Nowego Sącza
z 23 lutego 2016 roku. Łącznie w 2020 roku ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach ww. programu pomocowego korzystało 9 przedsiębiorców, a ubytek
w dochodach własnych gminy w 2020 roku z tyt. zastosowania zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach ww. programu pomocowego stanowił kwotę
262 979,67 zł.
3/ Realizacja programu pomocowego wprowadzającego zwolnienie od podatku od nieruchomości dla budynków mieszkalnych, w których zastosowano
niskoemisyjne źródła ogrzewania.
W 2020 roku kontynuowano realizację Uchwały Nr XXXVIII/373/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 marca 2017 roku. Program realizowany jest przez Wydział Środowiska
i Wydział Podatkowy, a w przypadku budynków mieszkalnych w części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej również przy współpracy z Wydziałem
Przedsiębiorczości. W 2020 r. zwolnieniu podatkowemu w ramach ww. programu podlegało pięć budynków mieszkalnych w części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej. Ubytek w dochodach własnych gminy w 2020 roku z tyt. zastosowania zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiący pomoc de minimis w ramach
ww. programu pomocowego stanowił kwotę 1 812,10 zł.

Jednostka realizująca
Mierniki realizacji
zadania

Wydział Podatkowy, Wydział Środowiska oraz Wydział
Przedsiębiorczości w Urzędzie Miasta Nowego Sącza
Liczba funkcjonujących programów pomocowych

Termin realizacji
-

2020 r.

1 program realizowany przez Wydział Przedsiębiorczości i 1 program, w którego
realizacji uczestniczył Wydział Przedsiębiorczości

c. Realizacja programów doradczych i szkoleniowych dla przedsiębiorców.
1/ Osobom zamierzającym podjąć działalność gospodarczą na własny rachunek Sądecki Urząd Pracy (SUP) udzielał kompleksowego wsparcia poprzez: wsparcie doradcy
zawodowego połączone z badaniem predyspozycji, organizację spotkań z zakresu przedsiębiorczości, finansowanie szkoleń oraz wypłatę środków na podjęcie działalności
gospodarczej.
W 2020 roku w ramach działań SUP:
1.1/ 17 osób uczestniczyło w poradach grupowych z zakresu przedsiębiorczości,
1.2/ 18 osób skorzystało z grupowej informacji zawodowej dotyczącej zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W związku z pandemią wywołaną wirusem
SARS-Cov-2 i brakiem możliwości kontynuowania spotkań grupowych 150 osobom udzielono indywidualnej informacji zawodowej dotyczącej zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej,
1.3/ 33 osoby skorzystały z porad indywidualnych przed uruchomieniem własnej działalności gospodarczej, podczas których zbadały swoje kompetencje przedsiębiorcze,
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1.4/ 24 osoby ukończyły szkolenie z zakresu przedsiębiorczości,
1.5/ 84 osoby otrzymały środki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej.
2/ Sądecki Urząd Pracy realizował zadania w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), który jest przeznaczony na finansowanie działań na rzecz kształcenia
ustawicznego pracowników i pracodawców.
W roku 2020 środki KFS przyznawane były na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców według określonych priorytetów wydatkowania środków KFS – patrz PK 1.
Na finansowanie działań z KFS (z wyłączeniem działań na rzecz pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta) Sądecki Urząd Pracy wydatkował kwotę
371 576,98 zł. Kształceniem ustawicznym w ramach KFS zostały objęte 238 osób.
Jednostka realizująca
Mierniki realizacji
zadania

Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu
1.1/ Liczba osób uczestniczących w poradach grupowych
z zakresu przedsiębiorczości
1.2/ Liczba osób uczestniczących w grupowej informacji
zawodowej dotyczącej zakładania i prowadzenia własnej
działalności gospodarczej
1.3/ Liczba osób uczestniczących w poradach
indywidualnych, celem których było zbadanie kompetencji
przedsiębiorczych
1.4/ Liczba osób uczestniczących w szkoleniu z zakresu
przedsiębiorczości
1.5/ Liczba osób, które otrzymały środki na uruchomienie
własnej działalności gospodarczej
2/ Liczba osób objętych kształceniem ustawicznym
w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego
- z wyłączeniem pracowników Urzędu Miasta
i jednostek organizacyjnych Miasta

Termin realizacji

2020 r.

17 osób
18 osób

33 osoby
24 osoby
84 osoby

238 osób

3/ Realizacja programów doradczych i szkoleniowych dla przedsiębiorców. Działania podejmowane w tym kierunku przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości to wynajem
pomieszczeń biurowych i magazynowo – produkcyjnych po preferencyjnych cenach czynszu, w których dodatkowo zawarte są koszty zużycia wody i odprowadzenia ścieków,
koszty energii cieplnej dla ogrzewania lokali w okresie zimowym, koszty energii elektrycznej, dostępu do Internetu. Ponadto firmy inkubowane mogą nieodpłatnie korzystać z
profesjonalnej pomocy finansowo – księgowej i poradnictwa w zakresie rozwoju swojej działalności oraz z promocji na stronie internetowej NIP. Pozwala to przedsiębiorcom
niwelować wysokie koszty dostępu do odpowiedniej dla prowadzenia działalności infrastruktury. Ponadto NIP świadczy dla petentów z zewnątrz usługi polegające na
organizowaniu szkoleń dotyczących prowadzenia własnej działalności gospodarczej, doradztwie, informowaniu na temat możliwości pozyskania środków finansowych na
rozpoczęcie i rozwój własnego biznesu, udostępnia też salę konferencyjną firmom „inkubowanym” oraz firmom z zewnątrz.
Petenci NIP uzyskali w 2020 roku szeroki zakres informacji i pomocy od konsultantów dotyczących:
- programów pomocowych dla MSP,
- prawno - administracyjnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce,
- dostępnych źródeł finansowania zewnętrznego firmy (banki, fundusze pożyczkowe, itp.),
- pomocy w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do prowadzenia własnej działalności,
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- pomocy w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do aplikowania o dofinansowania do działalności gospodarczych – ze środków krajowych i zagranicznych.
Jednostka realizująca
Mierniki realizacji
zadania

Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości (NIP)

Termin realizacji

2020 r.

1. Miernikiem są statystyki prowadzone przez pracowników NIP dotyczące ilości firm inkubowanych w budynku NIP oraz liczby petentów
odwiedzających NIP w celu uzyskania porady. Efektem jest liczba osób, które uzyskały pomoc od pracowników NIP.
Wartość miernika w 2020 r.:
W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. pracownicy NIP udzielili osobiście 457 porad osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą,
osobom bezrobotnym oraz pracującym i uczącym się. Porady telefoniczne i e-mailowe nie są rejestrowane.
W 2020 roku w Inkubatorze działało w sumie 16 firm. Trzy rozpoczęły okres „inkubowania”.
Wydatki Inkubatora w 2020 roku związane z działalnością: 776 108,27 zł.

e. Budowa sieci współpracy na rzecz wzmacniania pozycji firm sądeckich.
1/ W 2020 roku kontynuowano współpracę z Kongregacją Kupiecką Zrzeszenie Handlu i Usług z siedzibą w Nowym Sączu w ramach programu Marka „Sądeckie”. W Programie
wyróżniane są firmy i produkty, które nierozerwalnie związane są ze swoim miejscem pochodzenia – z Sądecczyzną. Aby produkt został oznaczony znakiem promocyjnym
„Sądeckie” musi być produkowany przez sądeckiego przedsiębiorcę, który zatrudnia mieszkańców Sądecczyzny oraz płaci podatki na Sądecczyźnie. W ramach Programu produkty
wysokiej jakości, produkowane na terenie Sądecczyzny mogą otrzymać znak promocyjny „Sądeckie”. Znak ten ułatwia konsumentom codzienne zakupy, a najlepszych
producentów wspiera w rozwoju działalności na konkurencyjnym rynku. W 2020 roku realizacja zadania polegała na bieżącym uaktualnianiu zakładki pn. Marka „Sądeckie”
utworzonej na oficjalnej stronie Nowego Sącza. Realizacja zadania w 2020 r. nie generowała żadnych kosztów.
2/ Aktualizacja informacji dotyczących potencjału inwestycyjno-gospodarczego Nowego Sącza udostępnionych na portalu internetowym Miasta, na które składają się m.in.: profil
gospodarczy miasta, warunki inwestowania w Polskiej Strefie Inwestycji, zachęty i ułatwienia dla inwestorów, a także analizy statystyczne i informatory tematyczne skierowane
do inwestorów - www.nowysacz.pl => GOSPODARKA => ZAINWESTUJ W NOWYM SĄCZU. Prowadzenie i redagowanie zakładki GOSPODARKA na stronie www.nowysacz.pl.
3/ Działania z zakresu współpracy zagranicznej Miasta prowadzone m.in. w kontekście wzmacniania pozycji firm sądeckich:
do 62 nowosądeckich biur architektonicznych/projektantów/architektów przesłano zaproszenie do wzięcia udziału (w formie online) w 5. Festiwalu Architektury i Designu
(FEAD) w mieście partnerskim Presov (Republika Słowacka) w terminie 23-25 września 2020 r.
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Jednostka realizująca
Mierniki realizacji
zadania

Wydział Przedsiębiorczości w Urzędzie Miasta Nowego
Sącza
1/ Liczba działań (Marka „Sądeckie”)
2/ Liczba ofert inwestycyjnych
3/ Liczba firm, do których skierowano zaproszenia do
udziału w wydarzeniu organizowanym przez miasto
partnerskie Presov

Termin realizacji

2020 r.

1 działanie
1 oferta
62

f. Rozwijanie programów ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości, promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy.
1. Sądecki Urząd Pracy (SUP) wspierał rozwój przedsiębiorczości przede wszystkim poprzez dofinansowywanie nowych firm oraz nowych miejsc pracy utworzonych w ramach:
•
•
•

prac interwencyjnych,
refundacji części kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy,
dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej.

Łącznie przy wsparciu z SUP powstały 94 nowe miejsca pracy oraz 84 nowe firmy. Dodatkowo, w sposób pośredni, SUP wspierał rozwój przedsiębiorczości finansując staże,
które realizowane były u pracodawców oraz bony na zasiedlenie. Na powyższe działania SUP przeznaczył kwotę 4 132 261,34 zł.
Ponadto SUP uczestniczył w promocji i organizacji działań w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce (16-20 listopada 2020 r.), a mianowicie
w Sądeckim Urzędzie Pracy w Nowym Sączu zorganizowano dyżury eksperckie dla osób przygotowujących się do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Dyżury eksperckie prowadzili pracownicy Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu oraz przedstawiciele: Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy
Europejskich, Wydziału Przedsiębiorczości Miasta Nowego Sącza, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
W wydarzeniach organizowanych przez Sądecki Urząd Pracy w ramach ŚTP wzięło udział łącznie 71 osób.
Jednostka realizująca

Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu

Termin realizacji

Mierniki realizacji
zadania

1.1/ Liczba nowo utworzonych miejsc pracy

94 miejsca pracy

1.2/ Liczba nowo utworzonych firm (przy wsparciu SUP)

2020 r.

84 firmy

2. Aktywizacja rynku pracy.
Do września 2020 realizacja projektów finansowanych z UE, poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży
budowlanej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy”, „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno - elektronicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku
pracy” oraz „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno - gastronomicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy”.
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W ramach realizowanych projektów w 2020 roku przeprowadzono kursy i szkolenia w celu nabycia i/lub rozszerzenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów,
zorganizowano staże zawodowe u przedsiębiorców dla uczniów, przekazano pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych, zorganizowano studia podnoszące
kwalifikacje nauczycieli.
Wartość miernika w 2020 r.:
432 530,34 zł - wydatki w ramach CKZ w branży turystyczno-gastronomicznej wartość zrealizowanych działań w 2020 r.
722 957,02 zł - wydatki w ramach CKZ w branży elektryczno – elektronicznej wartość zrealizowanych działań w 2020 r.
351 822,32 zł - wydatki w ramach CKZ w branży budowlanej wartość zrealizowanych działań w 2020 r.
CKZ w branży budowlanej - wypłata stypendiów dla 10 uczniów, realizacja staży dla 49 stażystów, wsparcie szkoleniowe/studia dla 1 nauczyciela, doradztwo edukacyjnozawodowe dla 10 osób.
CKZ w branży turystyczno - wypłata stypendiów dla 30 uczniów, realizacja staży dla 53 stażystów, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 11 osób.
CKZ w branży elektryczno - elektronicznej - stypendiów dla 36 uczniów, realizacja staży dla 112 stażystów, wsparcie szkoleniowe/ studia dla 6 nauczycieli, doradztwo edukacyjnozawodowe dla 9 osób, koła naukowe dla 20 osób, dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla 60 osób.
Od lutego 2020 roku realizacja 4 nowych projektów finansowanych z UE, poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych
w obszarze turystyczno-gastronomicznym”, „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznej”, „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych
w
branży
administracyjno-usługowej”,
„Utworzenie
Centrum
Kompetencji
Zawodowych
w
obszarze
mechaniczno-górniczo-hutniczym”.
W ramach realizowanych projektów w 2020 roku przeprowadzono kursy i szkolenia w celu nabycia i/lub rozszerzenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów,
zorganizowano staże zawodowe u przedsiębiorców dla uczniów, przekazano pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych, zorganizowano studia podnoszące
kwalifikacje nauczycieli. Ponadto dokonano zakupów środków trwałych, innego wyposażenia oraz na adaptację w celu uzupełnienia bazy szkoleniowej szkół ponadgimnazjalnych
biorących udział w projektach: ZS 1, ZS 5, ZSEM, ZS 4, ZSE, ZS 2, ZS 3, ZSS, CKZ.
Wartość miernika w 2020 r.:
1
3
1
2

020
088
695
108

987,06
712,43
071,90
887,32

zł
zł
zł
zł

-

wydatki
wydatki
wydatki
wydatki

w
w
w
w

ramach
ramach
ramach
ramach

CKZ
CKZ
CKZ
CKZ

w
w
w
w

obszarze turystyczno-gastronomicznym wartość zrealizowanych działań w 2020 r.
obszarze elektryczno – elektronicznym wartość zrealizowanych działań w 2020 r.
branży administracyjno – usługowej wartość zrealizowanych działań w 2020 r.
obszarze mechaniczno – górniczo - hutniczym wartość zrealizowanych działań w 2020 r.

CKZ w obszarze turystyczno-gastronomicznym - wypłata stypendiów dla 35 uczniów, realizacja staży dla 51 stażystów, wsparcie szkoleniowe/studia dla 8 nauczycieli, doradztwo
edukacyjno-zawodowe dla 14 osób, dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla 5 osób.
CKZ w obszarze elektryczno – elektronicznym - w 2020 roku cykliczna wypłata stypendiów dla 65 uczniów, realizacja staży dla 115 stażystów, wsparcie szkoleniowe/studia dla
12 nauczycieli, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 8 osób, dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla 60 osób.
CKZ w branży administracyjno – usługowej - wypłata stypendiów dla 80 uczniów, realizacja staży dla 111 stażystów, wsparcie szkoleniowe i studia dla 8 nauczycieli, doradztwo
edukacyjno-zawodowe dla 12 osób, dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla 60 osób.
CKZ w obszarze mechaniczno – górniczo - hutniczym - wypłata stypendiów dla 40 uczniów, realizacja staży dla 96 stażystów, wsparcie szkoleniowe i studia dla 13 nauczycieli,
doradztwo edukacyjno – zawodowe dla 12 osób, dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla 40 osób.
3. Rozwój przedsiębiorczości, promocja zatrudnienia i aktywizacja rynku pracy.
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Realizacja projektu "Mój szef to ja! II", poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem
projektu jest zwiększenie liczby nowych i trwałych mikroprzedsiębiorstw w subregionie sądeckim poprzez wsparcie 675 osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat
i więcej zamieszkujących lub uczących się na terenie powiatu: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, Miasta Nowego Sącza zainteresowanych założeniem własnej
działalności gospodarczej należących do co najmniej jednej z grup: osoby powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby
o niskich kwalifikacjach (tj. z wykształceniem średnim lub niższym- do ISCED3 włącznie), kobiety.
Wartość miernika w 2020 r.:
895 004,32 zł - wydatki na realizacje działań w projekcie „Mój szef to ja! II”.
Ilość osób uczestniczących w programie „Mój szef to ja! II ” w 2020 roku - 692 osoby.
Ilość stworzonych miejsc pracy - 2 miejsca pracy poza przedsiębiorcami.
Od lutego 2020 roku realizacja projektu „Sądeckie Bony Szkoleniowe” w ramach poddziałania 8.4.1 RPO Województwa Małopolskiego - Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP.
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług rozwojowych (szkoleniowych) przedstawicieli sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zaplanowano,
iż z projektu skorzysta nie mniej niż 498 przedsiębiorstw z subregionu sądeckiego oraz ich 1644 pracowników.
W ramach projektu przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z dofinasowania na usługi szkoleniowe, podnoszące kwalifikacje pracowników zarówno dzięki szkoleniom „twardym”
np. kursy prawa jazdy, spawania, kursy IT, itp. jak i szkoleniom „miękkim” np. mentoring, coaching, facylitacja, itp. Przedsiębiorcy będą zamawiać szkolenia dedykowane dla
swoich firm poprzez specjalnie utworzoną platformę informatyczną, która ułatwi wybór zarówno szkoleń jak i firm szkoleniowych.
Wartość miernika w 2020 r.:
1 127 897,24 zł wartość zrealizowanych działań w projekcie „Sądeckie Bony Szkoleniowe”.
W 2020 roku podpisano umowy z 77 firmami na realizację usług rozwojowych.
Z usług rozwojowych skorzystało 216 osób.
W grudniu 2020 roku Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości wraz z partnerami otrzymał pozytywną ocenę projektu „Mój szef to ja, mój szef ma POWER” w ramach działania
1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt obejmie 225 osób fizycznych w wieku 18-29 lat zamieszkałych lub uczących się na terenie powiatu limanowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego lub miasta Nowy Sącz
będących osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w ewidencji urzędu pracy (min. 80% Uczestników/czek projektu) lub osobami biernymi zawodowo, które utraciły
zatrudnienie/pracę po 01.03.2020 r. w wyniku COVID-19, zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej
określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Zadania zaplanowane w projekcie:
– dla 225 osób – szkolenie ABC Przedsiębiorczości, dostępne na etapie poprzedzającym założenie działalności gospodarczej, z zakresu zakładania oraz prowadzenia działalności
gospodarczej oraz wsparcie eksperta dotacyjnego
– dla min. 209 osób – dotacja w wysokości 23 050,00 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej
– dla min. 209 osób – wsparcie pomostowe finansowe na pokrycie kosztów bieżących firmy w kwocie do 1 300 zł netto miesięcznie – do 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności,
– monitoring i kontrola prowadzenia działalności gospodarczej przez minimum 12 miesięcy oraz rozliczanie wsparcia pomostowego finansowego.
Jednostka realizująca

Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości

Termin realizacji

2020 r.
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Mierniki realizacji
zadania

Wartość miernika w 2020 r. :
1. Ilość osób, które skorzystały ze wsparcia
oferowanego przez NIP w różnych programach,
2. Wydatki na realizację działań w ramach programów
ogółem.

2619 osób
12 219 978,22 zł

Źródła finansowania

Wydatki
na
realizację
Kluczowego nr 2 ogółem:

Programu

17 008 103,11 zł

Wartość

Budżet miasta

2 012 146,35 zł

Środki zewnętrzne zagraniczne (UE,
EOG itp.)

9 885 383,94 zł

Środki zewnętrzne krajowe
Inne: FUNDUSZ PRACY, KFS, PFRON

591 889,35 zł
4 518 683,47 zł

Opracowanie: Wydział Przedsiębiorczości w Urzędzie Miasta Nowego Sącza – jednostka wiodąca.

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020+ za 2020 rok

.

str 86

PROGRAM KLUCZOWY NR
3

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

CEL GŁÓWNY

Wzmocnienie integracji społecznej, świadomości obywatelskiej i aktywności mieszkańców.

Jednostka wiodąca

Biuro Aktywności Obywatelskiej5
w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Koordynator
programu

Kierownik Biura Aktywności Obywatelskiej

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

Źródło

Wartości wskaźników w 2020 r.

Liczba osób działających w organizacjach pozarządowych*

Biuro Aktywności Obywatelskiej
*na podstawie danych zawartych w KRS

ok. 2 325 osób

Biuro Aktywności Obywatelskiej

147 ofert

Biuro Aktywności Obywatelskiej

80 dotacji

Ilość złożonych aplikacji o dofinansowanie projektów
(z budżetu Miasta Nowego Sącza)**
Liczba projektów realizowanych przez organizacje
pozarządowe (z budżetu Miasta Nowego Sącza)***
Liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie z
budżetu Miasta Nowego Sącza
Liczba osób korzystających z opieki społecznej.

Liczba osób z rodzin zastępczych, objętych poradnictwem
i terapią.

5

Biuro Aktywności Obywatelskiej

77 organizacji

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

1 596 rodzin, w których zamieszkuje
3 333 osób

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

W 2020 roku utworzono 6 nowych rodzin zastępczych niezawodowych
i 3 spokrewnione rodziny zastępcze. Nie utworzono nowych rodzin
zawodowych, natomiast na wniosek rodziny zastępczej zawodowej
dokonano przekształcenia jej w rodzinny dom dziecka sprawujący
opiekę na 8 wychowankami.
Terapią objęto 38 rodzin w tym 13 indywidualną, 11 rodzinną i
14 w ramach interwencji. W sumie podjęto 1068 spotkań.
Poradnictwem i wsparciem objęto 154 osoby z rodzin zastępczych
oraz rodzin biologicznych. Prowadzono także wsparcie indywidualne
grupę socjoterapeutyczną dla dzieci z placówek typu rodzinnego
jak i też dzieci z rodzinnych domów dziecka.

Do 28.02.2020 r. Wydział Edukacji i Wychowania, Referat Aktywności Obywatelskiej
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Komentarz:
* Biuro Aktywności Obywatelskiej, działające w 2020 roku w ramach Urzędu Miasta , dysponuje bazą adresową 356 organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, stowarzyszeń zwykłych i fundacji).
Zgodnie z danymi zawartymi w Krajowym Rejestrze Sądowym – w Nowym Sączu działają 91 fundacje. Mając na uwadze ustawę o stowarzyszeniach, minimalna liczba osób niezbędnych do założenia
stowarzyszenia wynosi 7 osób, zaś w przypadku stowarzyszenia zwykłego minimalna liczba osób wynosi 3 osoby. Liczba członków fundacji wynosi średnio 6 osób. Biorąc pod uwagę powyższe, minimalna
liczba osób działających w organizacjach pozarządowych w Nowym Sączu wynosi ok. 2325 (246 stowarzyszeń x 7 członków = 1722 członków, 91 fundacji x 6 członków=546 członków, 19 stowarzyszenia
zwykłe x 3 osoby= 57 członków).
** Ilość złożonych aplikacji o dofinansowanie projektów wynika z prowadzonego przez Biuro Aktywności Obywatelskiej rejestru ofert o realizację zadań publicznych wpływających do Urzędu Miasta
Nowego Sącza oraz danych zwartych w BIP (listy podmiotów ubiegających się o realizacje zadań publicznych).
*** Liczba projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe z budżetu Miasta Nowego Sącza opracowana została na podstawie danych opublikowanych w BIP (listy podmiotów, którym przyznano
środki z budżetu Miasta Nowego Sącza w postępowaniu konkursowym oraz informacji o projektach grantowych dofinansowanych w trybie tzw. „małego grantu”).

I-3.2. Działania i zadania realizowane w ramach Programu Kluczowego nr 3 w 2020 r.
a. Wzmocnienie oferty Zespołu Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu.
Zespół Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu każdego roku realizuje imprezy okolicznościowe w celu integracji dzieci i młodzieży, promując w ten sposób społeczną
działalność miasta. W roku 2020 ze względu na pandemię, większość działań musieliśmy przenieść do Internetu. Zorganizowane zostały:
1.) Realizacja programu akcji „Bezpieczne Ferie 2020” – współpraca z Zarządami Osiedli oraz społecznościami lokalnymi. Organizacja wyjść i wycieczek w ramach akcji.
Przygotowanie prelekcji ze Strażą Miejską na temat bezpieczeństwa na drodze i podczas zabaw na śniegu, smogu oraz bezpiecznego korzystania z telefonów. Realizacja akcji
„Bezpieczne wakacje 2020 z Zespołem Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu” – przygotowanie atrakcyjnej oferty zajęć stacjonarnych dla dzieci i młodzieży m. in.
Gimnastyka umysłu, Muzyka nie jedno ma imię, Wyrażam się poprzez sztukę, Kreatywne zajęcia czytelnicze oraz Filmowe piątki. Pełnienie dyżuru wychowawczego oraz
psychologicznego, z którego chętnie korzystały dzieci z całego terenu miasta.
2.) Organizacja Balu Karnawałowego dla dzieci i młodzieży w celu ich integracji. Jak na karnawał przystało, było mnóstwo dobrej zabawy, tańce, konkursy, malowanie twarzy,
balonowe zoo i oczywiście słodki poczęstunek. W balu wzięli udział wychowankowie z 14 świetlic.
3.) Organizacja warsztatów krawieckich pt. „Alternatywa dla komputera – twórcze życie” – które były inspiracją dla naszych wychowanków do podejmowania działań zarówno
artystycznych jak i manualnych. Po wybuchu pandemii maszyna i akcesoria zakupione do zajęć posłużyły nam do szycia maseczek ochronnych, dla najbardziej potrzebujących grup.
4.) Wykonanie i przekazanie (200) Kartek Wielkanocnych i (200) Bożonarodzeniowych dla Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Sądeckiego Hospicjum”.
Przedsięwzięcie stało się już tradycją i miało na celu kształtować postawę otwartości, wyzwalać wrażliwość i wdrażać do postaw wolontaryjnych dzieci i młodzież z naszego zespołu.
Kartki z życzeniami trafiły do osób, które wspierają działania "Sądeckiego Hospicjum".
5.) Przegląd Talentów – celem było promowanie młodych talentów i rozwijanie ich zainteresowań w różnych dziedzinach. Przegląd został zrealizowany w formie online.
6.) Zorganizowaliśmy akcję profilaktyczną #noś maseczkę, w którą chętnie zaangażowali się nasi wychowankowie, w celu uwrażliwienia ich na dbanie o zdrowie swoje oraz
innych.
7.) Uczciliśmy 100. Rocznicę urodzin Jana Pawła II, podczas której dzieci zaprezentowały ulubione sentencje papieża.
8.) Obchodziliśmy wspólnie święta narodowe, kultywując tradycję.
9.) Przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę zajęć stałych, która była realizowana w roku szkolnym, częściowo w formie stacjonarnej i częściowo online. Odbywały się:

Warsztaty z cyklu: Ciekawi świata, podczas których dzieci poznawały fakty i ciekawostki ze świata.

Akademia Gestu i Słowa, warsztaty miały na celu wspomaganie rozwoju oraz przygotowanie wychowanków do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Profilaktyka uzależnień, celem których było podnoszenie świadomości jakie zagrożenia niosą za sobą uzależnienia.

Warsztaty artystyczne – wyrabiały wrażliwość i otwierały na przeżycia artystyczne.
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Ja i Emocje – zajęcia wspierały rozwój emocjonalny wychowanków.
10.) Prowadziliśmy dyżury wychowawców i psychologa, wspierając i pomagając wychowankom w nauce oraz radzeniu sobie ze stresem związanym z sytuacją pandemii.
11.) W każdej świetlicy odbywały się zajęcia wychowawcze, które poruszały ważne tematy, m. in.

Szacunek i miłość. Relacje, które łączą. Bezpieczni w sieci. Znaczenie zdrowia. Ja w relacjach z drugim człowiekiem – zasady skutecznej komunikacji. Fonoholizm. Ziemia
nasz wspólny dom. Pokojowe rozwiązywanie konfliktów. Koleżeństwo i przyjaźń. Wartości – kompas przy podejmowaniu właściwych decyzji i działań. Słowa, które budują.
Dzień Praw Dziecka. Czas pandemii z perspektywy dziecka oraz wiele innych.
12.) Biorąc pod uwagę sytuację związaną z czasowym ograniczeniem funkcjonowania naszych placówek w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
szczególną uwagę zwróciliśmy na:


wsparcie sfery społeczno–emocjonalnej wychowanków.



udzielano porad i wsparcia w zakresie eliminowania napięć psychicznych wynikających z doświadczanych napięć szkolnych, trudnej sytuacji w rodzinie, trudności
w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych.

Jednostka realizująca

Zespół Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu

Mierniki realizacji zadania

1-12/ liczba uczestników organizowanych wydarzeń, spotkań,
zajęć

Termin realizacji

2020 r.

1. Bezpieczne Ferie – udział 440 dzieci.
Bezpieczne Wakacje – udział 116 dzieci.
2. W balu udział wzięli wychowankowie z 14 świetlic (87 osób).
3. W warsztaty krawieckie zaangażowali się prawie wszyscy wychowawcy
i pracownicy, szyjąc maseczki.
4. Kartki były przygotowane w 4 świetlicach ( Szujskiego, Kochanowskiego, Helena,
Przy Freislera 4A)
5. Do Przeglądu Talentów zgłosili się reprezentanci 8 świetlic, prezentując talenty
z różnych dziedzin.
6. W akcję zaangażowali się wychowankowie z wszystkich świetlic.
7. W akcję zaangażowali się wychowankowie z wszystkich świetlic.
8. W zajęciach wzięli udział wychowankowie z wszystkich świetlic.
9 – 12. Z zajęć skorzystało 658 wychowanków.

b. Wzmocnienie funkcjonowania Biura Aktywności Obywatelskiej (BAO).

1/ Udostępnienie organizacjom pozarządowym pomieszczeń w 5 świetlicach osiedlowych, w ramach których stworzono NGO możliwość:



prowadzenia spotkań i szkoleń;
upowszechniania materiałów informacyjnych dotyczących własnej działalności (ulotki, plakaty);
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dostępu do szafek organizacyjnych.

2/ Poradnictwo dla organizacji pozarządowych.
Biuro Aktywności Obywatelskiej udzielało bezpłatnych konsultacji w zakresie fundamentów funkcjonowania organizacji, a także pozyskiwania środków finansowych na cele statutowe
organizacji. Udzielono 45 konsultacji i porad (ponad 66 godz.).
3/ Warsztaty zorganizowane przez Biuro Aktywności Obywatelskiej.
1. warsztaty dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z Nowego Sącza „Generowanie oferty realizacji zadania publicznego w systemie Witkac.pl” 09.11.2020 – 2 godz.
2. warsztaty dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z Nowego Sącza „Praktyczne aspekty konstruowania ofert konkursowych na realizację zadań publicznych - szkolenie”,
18.11.2020 – 4 godz.; w ramach projektu nr POWER.04.03.00-00-0091/17 „Miejsce Aktywnych Mieszkańców”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IV Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
3. warsztaty dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z Nowego Sącza „Podstawy księgowości i finansów dla NGO”, 27.09.2019 r. – 26-27.11 i 10-11.12.2020 – 16 godz.;
w ramach projektu nr POWER.04.03.00-00-0091/17 „Miejsce Aktywnych Mieszkańców”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IV Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
4. warsztaty dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z Nowego Sącza „Akcja, motywacja, antystres i design thinking. Działajmy dziś, żeby mieć lepsze jutro.”, 09.12.,
17.12.2020 – 10 godz.; w ramach projektu nr POWER.04.03.00-00-0091/17 „Miejsce Aktywnych Mieszkańców”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IV Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
4/ Mailing do organizacji pozarządowych
Przez cały okres 2020 r. pracownik Biura Aktywności Obywatelskiej pozostawał w stałym kontakcie mailowym z organizacjami pozarządowymi, informując o istotnych kwestiach
związanych z funkcjonowaniem NGO, ważnych terminach oraz trwających konkursach dotacyjnych i grantowych.
5/ W 2020 roku na terenie Nowego Sącza działało 5 Świetlic Osiedlowych tj. Nawojowska, Centrum , Przydworcowe , Stare Miasto, Kilińskiego..
Świetlice osiedlowe dofinansowane zostały z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.Działanie 11.1 Rewitalizacja miast,
Poddziałanie11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie. (oprócz świetlicy Nawojowska).
Do głównych zadań powstałych placówek należy podjęcia działań na rzecz społeczności lokalnych poprzez organizację alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez
aktywizację i integrację społeczną i kulturalną mieszkańców osiedli: wzmocnienie potencjału osobistego; budowanie więzi międzypokoleniowych; rozwijanie zainteresowań
mieszkańców osiedli ; prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej adresowanej do różnych grup wiekowych społeczności lokalnej w tym szczególnie dzieci i młodzieży oraz
seniorów, organizowanie wydarzeń tematycznych (konkursy, turnieje, spotkania okolicznościowe); współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz nieformalnymi grupami
mieszkańców działających na terenie osiedli; współdziałanie z zarządami ; wspieranie integracji społecznej uczestników osiedli ze środowiskiem lokalnym.
Działalność świetlic osiedlowych w 2020 roku była mocno ograniczona ze względu na sytuację epidemiologiczną i ograniczeniami w funkcjonowaniu świetlic związanymi
z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid 19. Świetlice osiedlowe zamknięte były od 11.03-12.06.2020, 28.09-02.10.2020 oraz 09.11.2020-30.12.2020 z powodu Covid-19.
W związku z sytuacją epidemiologiczną od 11 marca, działania stacjonarne w świetlicach osiedlowych zostały zawieszone. Na bieżąco aktualizowano profil świetlic osiedlowych,
a także poszerzane były działania w trybie online dostosowując się do potrzeb wynikających z zaistniałej sytuacji. Publikowane były pomysły koordynatora oraz animatorów.
Pomimo utrudnień, w obecnym roku sprawozdawczym świetlice zrealizowały następujące zadania:
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spotkania grupy Mamy Maluchy,
warsztaty szkoleniowe dla uczestników projektu „Pszczoły zagościły w Elektryku”,
spotkanie zainteresowanych mam pt. „Pielęgnacja dzieci” w MAM-ie,
zajęcia z projektu ”Internet na co dzień”,
wspólny czas przy szachach – mini turniej,
MAM-owe DIY czyli "Wszystko się może przydać - zajęcia kreatywne"
międzypokoleniowe warsztaty z rękodzieła,
warsztaty szkoleniowe dla uczestników projektu „E-Senior”,
dzień kobiet,
zajęcia dla dzieci w ramach akcji ”Bezpieczne wakacje”,
zajęcia dla dzieci w ramach „Bezpieczne ferie”,
zajęcia cykliczne: zajęcia taneczno-ruchowe, , zajęcia z rękodzieła dla seniorów, spotkania z planszówkami, zajęcia plastyczno-manualne.

Na świetlicach osiedlowych aktywnie działało Stowarzyszenie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, grupa Anonimowych Alkoholików, grupa „Z rozszczepem przez
świat” oraz Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku.
6/ W Nowym Sącza funkcjonuje Rada ds. Polityki Senioralnej przy Prezydencie Miasta Nowego Sącza. Celem działania Rady jest doradztwo, opiniowanie oraz inicjowanie
przedsięwzięć w zakresie realizacji zadań miasta poprzez współpracę i współdziałanie z Prezydentem Miasta Nowego Sącza i innymi podmiotami działającymi na rzecz seniorów.
Do zakresu działania Rady w szczególności należy:
1) inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów oraz do zaspokajania życiowych potrzeb tej grupy społecznej,
2) przedstawianie propozycji, zgłaszanie uwag i opiniowanie lokalnych rozwiązań i działań prawnych i organizacyjnych na rzecz seniorów,
3) podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału seniorów na rzecz inicjatyw środowiskowych, wykorzystując doświadczenia innych gmin w Polsce oraz miast
partnerskich Nowego Sącza,
4) współpracę ze środowiskiem seniorów w miastach partnerskich Nowego Sącza,
5) przedstawianie Prezydentowi Miasta rocznych sprawozdań z działalności Rady. W okresie sprawozdawczym Rada Senioralna obradowała trzy razy. Podczas spotkań omawiane
zostały propozycje podjęcia działań zmierzających do bezpiecznej aktywizacji i wspierania seniorów podczas panującej epidemii. Ze względu na sytuację epidemiologiczną i
ograniczeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid 19 działalność Rady Senioralnej była mocno ograniczona, co skutkowało brakiem możliwości podjęcia szerszych
działań.

Jednostka realizująca

Mierniki realizacji zadania

Biuro Aktywności Obywatelskiej (do 28 lutego 2020
Referat Aktywności Obywatelskiej Wydziału Edukacji i
Wychowania Urzędu Miasta)

Termin realizacji

2020 r.

Liczba pomieszczeń przeznaczonych na działalność NGO 5 pomieszczeń
Liczba udzielonych porad dla NGO

45 porad

Liczba warsztatów dla NGO

4 warsztaty

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020+ za 2020 rok

.

str 91

Liczba uczestników korzystających z zajęć
organizowanych w Centrum Sądeckiego Seniora
Liczba działań zorganizowanych w ramach Centrum
Sądeckiego Seniora
Liczba osób korzystających z zajęć zorganizowanych
w Świetlicach Osiedlowych

196 osób
działania ograniczone ze względu na panującą pandemię
1396 osób

c. Wzmocnienie systemu konsultacji społecznych – ogólnodostępnych i środowiskowych (poprzez stronę internetową oraz spotkania z różnymi grupami
środowiskowymi).
1/ W nawiązaniu do zapisów Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020+, realizacja budżetu obywatelskiego stanowi ważny element procesu konsultacji poprzez zwiększenie
partycypacji obywatelskiej w zakresie planowania budżetowego. Od 2019 roku w Nowym Sączu realizowany jest budżet obywatelski na podstawie uchwały nr XIII/133/2019 rok
Rada Miasta Nowego Sącza z dn. 21 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów
formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego. Głównym celem budżetu obywatelskiego jest aktywizacja mieszkańców, którzy w ten sposób mają realny wpływ
na zmiany w swoim najbliższym otoczeniu.
W 2020 roku w ramach przeprowadzanej edycji budżetu obywatelskiego na rok 2021 r., środki w wysokości 3 180 000 zł, zostały podzielona na 25 osiedli Nowego Sącza, dzięki
temu na każdym z tych osiedli, dzięki aktywnym mieszkańcom, będzie można zrealizować złożone i wybrane podczas głosowania mieszkańców, ciekawe projekty. W ramach szóstej
edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza, zgłoszonych zostało 137 wniosków, z czego pozytywnie zweryfikowanych zostało 73 projekty. W głosowaniu wzięło udział aż
7888, z czego ważnych oddanych głosów było 7 382 osób. Wśród osób głosujących 56% stanowiły kobiety, zaś mężczyźni 44%.
Do realizacji mieszkańcy podczas głosowania wybrali 29 zadań. Zadania wybrane przez mieszkańców przedstawia poniższa tabela i będą one realizowane w 2021 r.

Tabela: Zadania wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza na 2021 r.
Nazwa zadania
Zielone Płuca Nowego Sącza-Osiedle Barskie
Moje osiedle to moje bezpieczeństwo - potrafię pomagać!
Mieszkańcy razem – cykl spotkań kulturalnych dla mieszkańców OSIEDLA CENTRUM
Kierunek: bezpieczna droga na osiedlu Chruślice
„Dąbrówka Przyśpiesza, Dąbrówka Pomaga, Dąbrówka Trzyma się Razem” - Budowa boiska do Koszykówki na Placu Rekreacyjnym im.
Stanisława Janisza
Kierunek: miejsce grillowe - pokochaj Falkową
Remont parkingu przy cmentarzu ul. Lwowska
Widzialne dźwięki - muzykoterapia
Nowe chodniki na Helenie
Integracja, relaks i zabawa na Osiedlu Kaduk – tego nam trzeba!
Kierunek: Nowy Sącz ogrodem zmysłów - różana aleja
Czas na ul. Brodowską, Żywiecką i Kochanowskiego

Osiedle, na którym
realizowany będzie projekt
OS. BARSKIE
OS. BIEGONICE
OS. CENTRUM
OS. CHRUŚLICE
OS. DĄBRÓWKA
OS.
OS.
OS.
OS.
OS.
OS.
OS.

FALKOWA
GOŁĄBKOWICE
GORZKÓW
HELENA
HELENA
KILIŃSKIEGO
KOCHANOWSKIEGO
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Nowy chodnik na osiedlu Millenium
Zajęcia sportowe dla każdego
Kierunek: Zdrowy oddech dla dzieci z Nowego Sącza
Bezpieczne przejścia dla pieszych, czyli wzbogacenie infrastruktury ciągów pieszych
„Nie tylko plac zabaw – strefa relaksu dla dzieci i dorosłych” – to tytuł projektu, którego po realizacji, finalnym hasłem będzie: Wyjdź z domu –
poćwicz ciało i umysł!
Zakup i montaż kontenera sanitarno - szatniowego.
Słoneczna energia- panele fotowoltaiczne dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego
Przydworcowe rośnie w siłę
Grill integracyjny
Kierunek: Zdrowy oddech dla dzieci z Nowego Sącza
Integracja, sport i zabawa na Starym Mieście
Nowy Sącz - przyjazny mieszkańcom. Poprawa infrastruktury technicznej na osiedlu Szujskie (ul. 1 Maja) poprzez remont i modernizację miejsc
postojowych przy szkole nr 8 i kościele „kolejowym”
Więcej miejsc dla samochodów
Osiedle Wojska Polskiego dla każdego
Centrum aktywnego wypoczynku na osiedlu Wólki- Pumptrack, boisko do siatkówki i tenis stołowy
Bezpieczeństwo ponad wszystko
Osiedle Zawada dla każdego

OS. MILLENIUM
OS. NAWOJOWSKA
OS. PIĄTKOWA
OS. PORĘBA MAŁA
OS. PRZETAKÓWKA
OS. PRZYDWORCOWE
OS. STARE MIASTO
OS. SZUJSKIEGO
OS.
OS.
OS.
OS.
OS.

WESTERPLATTE
WOJSKA POLSKIEGO
WÓLKI
ZABEŁCZE
ZAWADA

Oprócz przeprowadzonej procedury budżetu obywatelskiego, w 2020 roku realizowane były projekty budżetu obywatelskiego, które zostały wybrane w przeprowadzonej w 2019
roku procedurze budżetu obywatelskiego. Procedura ta zrealizowana została na podstawie uchwały nr XIII/133/2019 rok Rada Miasta Nowego Sącza z dn. 21 maja 2019 r. w
sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt
budżetu obywatelskiego i stosownie powołanych w tym celu Zarządzeń Prezydenta Miasta Nowego Sącza.
Do realizacji w 2020 roku, mieszkańcy wybrali następujące zadania, które zostały zatwierdzone przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza Zarządzeniem Nr 622/2019 Prezydenta
Miasta Nowego Sącza z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wyników głosowania w głosowaniu nad budżetem obywatelskim Miasta Nowego Sącza na 2020 rok.
Zestawienie wszystkich zadań realizowanych w 2020 roku przedstawia poniższa tabela.
Tabela: Zestawienie wszystkich zadań realizowanych w 2020 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza
Osiedle
Barskie
Biegonice
Centrum
Falkowa

Nazwa zadania
"Dobry parking na Barskim"
ABC Bezpieczne Ogrodzenie przy Szkole Podstawowej nr 14 w Nowym
Sączu
Mieszkańcy bliżej siebie - cykl spotkań kulturalnych dla mieszkańców
Osiedla Centrum
Budowa ogólnodostępnego, ogrodzonego placu zabaw na osiedlu
Falkowa.

Szacunkowy koszt zadania na
etapie oceny wniosku
77 890,00 zł

69 455,32 zł

125 908,00 zł

111 238,49 zł

27 000,00 zł

6 999,97 zł

97 740,00 zł

95 700,00 zł

Wykonanie na 31.12.2020
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Gorzków

Sportowa jedność

71 879,00 zł

70 219,03 zł

Helena

"Nowe parkingi na Helenie"
WESOŁE PODWÓRKO - plac zabaw przy Szkole Podstawowej 9 w Nowym
Sączu
"A teraz głosujemy, bo chcemy piękny chodnik"

131 927,00 zł

98 370,60 zł

65 692,00 zł

59 482,80 zł

111 063,00 zł

83 645,74 zł

"Więcej parkingów"

25 000,00 zł

18 101,61 zł

Seniorom dla zdrowia i pogody ducha

54 730,00 zł

24 593,00 zł

Samoobsługowa stacja naprawy rowerów V
Boisko do siatkówki o podłożu piaskowym z elementami zabawowymi dla
dzieci.
Bezpieczne przejście dla pieszych - czyli wzbogacenie infrastruktury
ciągów pieszych.
Doposażenie placu zabaw.

9 970,00 zł

9 950,00 zł

99 800,00 zł

92 250,00 zł

57 100,00 zł

59 222,14 zł *

70 862,00 zł

70 862,00 zł

Budowa siłowni "Pod Chmurką".

35 000,00 zł

35 000,00 zł

Festiwal pn. "Obozowisko średniowieczne"

15 000,00 zł

-zł

"Dobre drogi na Przetakówce"
Rekreacyjno - edukacyjny skwer dla rodzin, dzieci, zwierząt,
spacerowiczów, rowerzystów, turystów - dla każdego.
Samoobsługowa stacja naprawy rowerów II

92 998,00 zł

92 998,00 zł

71 300,00 zł

71 000,00 zł

9 970,00 zł

9 950,00 zł

Atrakcyjnie i wesoło - mini plac zabaw na osiedlu Przydworcowe

47 000,00 zł

47 000,00 zł

ABC Utwardzenie terenów zielonych na Osiedlu Przydworcowym
Integrujmy i bawmy się razem- organizacja imprez i doposażenie placu
zabaw na os. Stare Miasto.
Samoobsługowa stacja naprawy rowerów I

47 389,00 zł

65 873,78 zł *

41 372,00 zł

39 561,25 zł

9 970,00 zł

9 950,00 zł

Szujskiego

Bezpieczne osiedle - Bezpieczni mieszkańcy

61 409,50 zł

61 409,50 zł

Westerplatte

"Bezpieczna droga do szkoły"
Zwiększenie atrakcyjności obiektu sportowego na osiedlu Wojska
Polskiego poprzez budowę samoobsługowej stacji naprawy rowerów oraz
zakup stołów do gier.
"Nowosądeckie centrum aktywnego wypoczynku"

44 443,00 zł

44 443,00 zł

45 700,00 zł

44 799,99 zł

98 597,00 zł

98 460,00 zł

Kaduk
Kochanowskiego
Millenium
Nawojowska
Piątkowa
Poręba Mała

Przetakówka

Przydworcowe
Stare Miasto

Wojska Polskiego
Wólki

Samoobsługowa stacja naprawy rowerów VI

9 970,00 zł

9 950,00 zł

Zabełcze

"Budżet Obywatelski dla spragnionych"

76 450,00 zł

63 416,57 zł

Zawada

Kompleks rekreacyjno -sportowy z placem zabaw na osiedlu "Zawada"

146 608,00 zł

138 480,00 zł
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Modernizacja nawierzchni części ul. Wczasowa i części ul. Mała Góra,
Osiedle Zawada.
RAZEM

120 750,00 zł

91 992,19 zł

2 000 487,50 zł

1 794 374,98 zł

* Wydatkowanie powyższych kwot wynikało z przeprowadzonych postępowań przetargowych, w związku z czym z przyczyn pragmatycznych dołożono brakujące środki w ramach oszczędności.

Zadania o charakterze inwestycyjnym wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza na 2020 r. zostały w pełni zrealizowane.
Zaś ze względu na sytuację epidemiczną związaną z COVID-19 i obowiązującymi obostrzeniami uniemożliwiającymi organizację imprez, wydarzeń o charakterze kulturalnorekreacyjnym i artystycznym oraz zawieszeniu wszelakich działań, w których mieliby uczestniczyć seniorzy, nie było możliwości zorganizowania części projektów o charakterze
„miękkim”. Ciągły wzrost liczby zakażeń na terenie miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego oraz obowiązujące obostrzenia wprowadzone Rozporządzeniem Rady Ministrów
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r., z 9
października 2020 r. oraz z 26 listopada 2020 r.) spowodowały, iż nie było możliwości zrealizowania w pełni wszystkich zadań Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza na
2020 rok.
2. Konsultacje Programu współpracy przeprowadzone były w terminie 30.10. - 13.11.2020, w formie:
- konsultacji pisemnych poprzez wyrażenie opinii i złożenie uwag do projektu konsultowanego aktu prawnego, za pomocą kart konsultacyjnych, które można było odebrać w Biurze
Aktywności Obywatelskiej (Referat Aktywności Obywatelskiej, w Wydziale Edukacji i Wychowania do 28 lutego 2020);
- konsultacji pisemnych za pośrednictwem forum internetowego http://konsultacje.nowysacz.pl,
Jednostka realizująca

Mierniki realizacji zadania

Biuro Aktywności Obywatelskiej ( Do 28.02.2020 r. Wydział Edukacji i Wychowania,
Referat Aktywności Obywatelskiej)
Ilość zgłoszonych projektów w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego Nowego
Sącza na rok 2019
Ilość projektów poddanych pod głosowanie
Ilość mieszkańców biorących udział w głosowaniu
Środki finansowe przeznaczone na realizacje zadania publicznego w ramach budżetu
obywatelskiego
Środki finansowe wydatkowane na realizację zadania publicznego w ramach budżetu
obywatelskiego na 2020
Liczba przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych/ otwartych debat
publicznych/warsztatów
Liczba uczestników przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych/otwartych debat
publicznych/warsztatów

Termin realizacji

2020 r.

137
73
7382
3 180,00 zł
1 794 374,98
0
0

d. Kontynuacja likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych.
Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej finansowanych ze środków PFRON przekazywanych algorytmem powiatom.
Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej finansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Prezydenta w 2020 roku wydatkowano na dofinansowanie:
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151 osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym na kwotę 161 179 zł;
74 osobom niepełnosprawnym likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na kwotę 341 998 zł;
443 osobom niepełnosprawnym zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w łącznej kwocie 521 284 zł;
kosztów działalności 2 warsztatów terapii zajęciowej dla 65 uczestników w kwocie 1 332 240 zł;
sportu, kultury, rekreacji i turystyki organizowanych przez stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych, w których uczestniczyło ok. 140 osób
niepełnosprawnych, na kwotę 14 070 zł.

Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej w 2020 r. wydatkowano środki PFRON na:

1 przedsiębiorca uzyskał zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w kwocie 5 349 zł.

1 osoba niepełnosprawna zarejestrowana w SUP jako poszukująca pracy otrzymała środki na odbycie stażu w kwocie 9 576 zł.
Ponadto realizowaliśmy:

„Program wyrównywania różnic miedzy regionami III” – głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób
niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. W 2020 roku w ramach likwidacji barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym
poruszania się i komunikowania dofinansowano ze środków PFRON zakup transportera schodowego dla Szkoły Podstawowej Nr 8 w kwocie 4 719 zł (śr. z budżetu Miasta
8 762 zł). Dwa projekty zrealizowano w 2021 roku tj. dostosowanie toalety dla osób z niepełnosprawnościami w budynku Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w
kwocie 9 734,90 zł. (śr. miasta 26 919 zł.) oraz zakup samochodu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach (winda) dla
Zespołu Szkół Nr 5 – Specjalnych w kwocie 90 000 zł. (śr. miasta 79 339 zł.)

Program Aktywny Samorząd – celem głównym programu jest zmniejszenie barier dotykających osoby niepełnosprawne w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie
do edukacji. W 2020 roku w ramach programu „Aktywny Samorząd” Miasto/MOPS otrzymało dofinansowanie z PFRON 277 037,35 zł na realizację następujących zadań:
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:
1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
a) Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
a) Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania;
3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
a) Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
b) Zadanie 2 – pomoc w zakupie napędu elektrycznego do wózka ręcznego lub skutera elektrycznego;
c) Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne;
d) Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Na koniec 2020 roku dofinansowaniem w ramach programu objętych zostało 48 osoby na łączną kwotę 197 699,84 zł.

Jednostka realizująca

Mierniki realizacji zadania

Termin realizacji
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej –
Referat ds. Rehabilitacji Zawodowej i
Społecznej Osób Niepełnosprawnych
Liczba umów dot. „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III”

2020 r.
2
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Liczba osób, które otrzymały dofinansowanie na likwidację barier w komunikowaniu
się i technicznych
Liczba osób, które otrzymały dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze
Zwrot kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej
Liczba osób korzystających z dofinansowania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i
turystyki organizowanych przez stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz osób
niepełnosprawnych
Liczba zwrotów kosztów wyposażenia stanowisk pracy
Sfinansowanie przygotowania zawodowego i staży realizowanych przez SUP
Liczba zwrotu kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi
niepełnosprawnemu
Liczba osób objętych dofinansowaniem w ramach programu „Aktywny Samorząd”
Liczba projektów dot. „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III”

74 osoby
443 osoby
2 warsztaty dla 65 osób
ok. 140 osób
0
1
1 osoba
48 osoby
1 projekt

e. Wzmocnienie działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ukierunkowanych na pomoc rodzinie i budowę społeczeństwa obywatelskiego.
1/ Wolontariat – Działania Lokalnego Centrum Wolontariatu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
1.1/ Promocja i rozwój wolontariatu na rzecz członków lokalnych społeczności. W bazie wolontariuszy w 2020 roku było 46 osób chętnych świadczyć pomoc na rzecz osób
potrzebujących. 37 osób świadczyło pomoc na rzecz dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w ramach organizowanych zajęć świetlicowych i udzielania korepetycji. 5
osób świadczyło pomoc na rzecz osób starszych, samotnych, schorowanych. W 2020 roku (27.II, 3.III ) odbyły się dwa szkolenia dla kandydatów na wolontariuszy oraz aktywnych
wolontariuszy (38 osób) pn. „ Dlaczego warto być wolontariuszem” (program szkolenia obejmował m.in. aspekty prawne wolontariatu, formy wolontariatu, terminologię). Po 12
marca 2020 r. ze względu na zagrożenie epidemiczne działalność wolontariatu została częściowo zawieszona.
1.2/ Rozwijanie i wspieranie idei wolontariatu na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia. W bazie wolontariuszy w 2020 roku było 46 osób, chętnych świadczyć
pomoc na rzecz osób potrzebujących. 37 osób świadczyło pomoc na rzecz dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w ramach organizowanych zajęć świetlicowych
i udzielania korepetycji.
2/ Organizowanie Społeczności Lokalnej - Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
Tworzenie sieci podmiotów współpracujących na rzecz środowiska lokalnego, w tym: edukowanie, aktywizowanie i animowanie przedstawicieli instytucji i organizacji, mieszkańców
społeczności lokalnych (w szczególności społeczności lokalnych zagrożonych wykluczeniem społecznym), przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych. Z
uwagi na stan epidemii COVID-19 oraz wprowadzone liczne ograniczenia i reżim sanitarny pracownicy socjalni MOPS - Sekcji ds. Usług , Bezdomności – w 2020 roku nie podjęli się
organizacji grupowych działań (m.in. konferencje, kampanie, szkolenia, akcje społeczne, projekty socjalne).
Realizowano poradnictwo każdorazowo podczas indywidualnego kontaktu z klientem osobiście lub telefonicznie.
3/ Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie
3.1/ Realizacja działań edukacyjnych, profilaktycznych i prewencyjnych zmierzających do ograniczenia występowania zjawiska przemocy w rodzinie - w ramach realizacji zadania
Zespół Interdyscyplinarny działający w MOPS w 2020 roku na bieżąco dokonywał aktualizacji strony Internetowej poprzez Zamieszczanie na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nowym Sączu - www.mops.nowysacz.pl w zakładce Przeciwdziałanie przemocy -aktualnych informacji dot. numerów telefonów oraz ogólnopolskich i
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miejscowych instytucjach realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Informacji o działalności Zespołu Interdyscyplinarnego i działalności Punktu
Wsparcia i Konsultacji, w tym: godziny otwarcia i godziny przyjęć poszczególnych specjalistów. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego prowadząc działania profilaktycznoedukacyjne kolportują materiały edukacyjne, organizują pogadanki wśród dzieci , młodzieży i rodziców w placówkach oświatowych i społeczności lokalnej.
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego prowadzili również działania informacyjno-edukacyjne według własnych kompetencji zawodowych. Realizację edukacji
i informacji skierowanej do społeczności lokalnej wspierano poprzez: kolportaż plakatów/ulotek. Materiały zostały upowszechnione między innymi w instytucjach zobowiązanych do
włączenia się do systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj. placówkach oświaty, służby zdrowia, sądownictwa, prokuratury i policji, poradniach oraz instytucjach
pozarządowych za pośrednictwem członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
3.2/ Kompleksowa pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie, w tym realizacja procedury „Niebieska Karta”
kompleksową pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie zapewniły działania Zespołu Interdyscyplinarnego i powołanych grup roboczych. Umożliwiono osobom
doświadczających przemocy w rodzinie nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego : psychologicznego ,prawnego, socjalnego, rodzinnego i zawodowego w działającym w 2020
roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu - Punktu Wsparcia i Konsultacji dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
Objecie w ramach procedury ,,Niebieska Karta’’ rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie wsparciem, w ramach którego udzielano poradnictwa specjalistycznego, monitorowano
sytuacje rodzinną, realizowano indywidualny plan pomocy w systemie interdyscyplinarnym Grup Roboczych. Zespół Interdyscyplinarny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w 2020 roku realizowali zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie i ochrony ofiar przemocy jak również Procedury ,,Niebieskie Karty’’ z uwzględnieniem przekazanych rekomendacji, zaleceń i instrukcji Ministerstwa Zdrowia, Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji i Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz wewnętrznych zarządzeń Dyrektora MOPS.
Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego organizowane były zgodnie z art.9a ust.7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i odbywały się głównie
w kontakcie osobistym z zachowaniem reżimu sanitarnego i dystansu społecznego (jedno z czterech spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się zdalnie). Na bieżąco była
monitorowana sytuacja związana z dynamiką epidemii. Zespół Interdyscyplinarny działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu został powołany
zarządzeniem Prezydenta Miasta Nowego Sącza Nr 343/2019 z dnia 11.06.2019 roku i liczy 15 osób.
W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Policji, Oświaty, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ochrony Zdrowia,
organizacji pozarządowej oraz Sądu. Zespół koordynuje pracami wszystkich podmiotów i instytucji zaangażowanych w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
na terenie Miasta Nowego Sącza.
3.3/ Centrum Sądeckiego Seniora – zapewnienie trwałości projektu przez MOPS w Nowym Sączu
Projekt
Senior+
zapobiegający
społecznej
izolacji
osób
starszych,
w
ramach
którego
utworzono
Centrum
Sądeckiego
Seniora.
Projekt był skierowany do osób starszych w wieku 60+ , mieszkańców z Nowego Sącza. W ramach usług na rzecz poprawy aktywności społecznej i integracji odbywały się raz
w tygodniu dyżury członków Nowosądeckiego Forum Seniorów, którzy służyli fachową pomocą. Siedziba Centrum Sądeckiego Seniora mieści się przy ulicy Szwedzkiej 2. Liczba
miejsc w placówce wynosi 30. W roku 2020 roku w zajęciach zorganizowanych w Centrum Sądeckiego Seniora uczestniczyło 196 osób, co przekłada się na wysoką frekwencję
w poszczególnych miesiącach. Centrum funkcjonuje 5 dni w tygodniu od 8:00 do 16:00, jest miejscem spotkań osób samotnych, osób posiadających kartę Seniora oraz pełni funkcję
koordynacji działań na rzecz aktywizacji ludzi starszych. Głównym celem Centrum Sądeckiego Seniora jest przeciwdziałanie zjawisku nagłego wycofania się seniorów z życia
społecznego, kulturalnego i towarzyskiego. Centrum wpływa na ich aktywizację i udział w życiu społecznym oraz na utrzymanie sprawności fizycznej. Od 2020 roku, jako jednostka
organizacyjna pomocy społecznej wsparcia dziennego, zostało włączone w struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i funkcjonuje jako wyodrębniony dział. MOPS zapewnia
trwałość projektu. Sądeccy seniorzy mogli się aktywizować społecznie, brać udział w ciekawych, oczekiwanych przez nich aktywnościach, uzyskując dostęp do kultury, wziąć udział
w zajęciach rekreacyjnych (plenerowe spotkania, spacery), zajęciach pozwalających jak najdłużej utrzymać sprawność mózgu, zajęciach poprawiających umiejętności obsługi
komórek, korzystania z komunikatorów messengera, whatsup, zajęciach rozwijających pasje o charakterze artystycznym oraz manualnym. W związku z ze stanem epidemii i
decyzjami Wojewody Małopolskiego o zawieszeniu działalności stacjonarnej działa w ograniczonym zakresie. Rozpoczęto za pomocą messengera, whatsup zajęcia dla
zainteresowanych Pań tj. zajęcia rytmiki, które uczestniczki wykonują w swoich domach, zajęcia gimnastyki. Za pomocą ww. komunikatorów udostępniane są scenariusze zajęć z
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rękodzieła, przekazywane filmiki, ciekawostki dot. zdrowia, wydarzeń kulturalnych, podróży, umiejętności. Pracownicy Centrum prowadzą bieżący kontakt telefoniczny z
uczestnikami Centrum, w tym poradnictwo.
W Centrum Sądeckiego Seniora przed wybuchem pandemii udało się zorganizować imprezy tj. Walentynki, Dzień Kobiet. Seniorzy podjęli się roli współreżyserowania spektaklu
happeningowego pn. Dziś stawiam na kapelusz – swoistej rewii mody, której podstawowym akcentem było samodzielnie zaprojektowane i wykonane fantazyjne nakrycie głowy.
Wydarzenie objął patronatem Prezydent Miasta.
Koszt realizacji zadania: 137 006,15 środki własne MOPS
4/ Realizacja Projektów
4.1/ Realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu projektu
- w 2020 roku pracownicy socjalni MOPS, Sekcji ds. Pracy Socjalnej- Zespół ds. niepełnosprawności, zaburzeń psychicznych, bezrobocia, uzależnień oraz psycholog realizowali
również projekt socjalny „Pomocna Dłoń”,. Wsparcie grupowe miało na celu integrację społeczną osób długotrwale bezrobotnych klientów MOPS, mających problemy zdrowotne
i emocjonalne.
4.2/ W 2020 r. utrzymano trwałość projektu, którego zakończono realizację w 2019 roku pn. „Skuteczna i profesjonalna pomoc społeczna w Mieście Nowy Sącz”
realizowanego w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu było oddzielenie
procedury administracyjnej przyznawania świadczeń pomocy społecznej od pracy socjalnej i usług poprzez wdrożenie zmian organizacyjnych w Dziale Pomocy Środowiskowej
realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu. W miesiącu czerwcu 2019 r. zakończono proces wdrażania zmian w
tut. Ośrodku w postaci wyodrębnienia 4 sekcji (ds. pierwszego kontaktu, ds. pracy socjalnej, ds. usług, ds. świadczeń przyznawanych decyzją). W ramach wdrożonych zmian
przystosowano pomieszczenia MOPS pod kątem funkcjonowania czterech sekcji. Wszystkie pomieszczenia działu zostały odnowione w postaci odmalowania ścian, zamontowania
klimatyzatorów, dodatkowo klimatyzatory zamontowano również w ciągach komunikacyjnych na parterze i pierwszym piętrze. Na parterze w pokoju I kontaktu zamontowano system
przywoławczy i napadowy, jak również na parterze, pierwszym i drugim piętrze zamontowano system monitoringu wizyjnego, co znacząco wpłynęło na podniesienie bezpieczeństwa
pracowników. Na pierwszym piętrze budynku wprowadzono również system zabezpieczenia elektronicznego ciągów komunikacyjnych, pracownikom wydano karty umożliwiające
sprawne poruszanie się po budynku. Pomieszczenia każdej z 4 sekcji zostały wyposażone w nowy sprzęt biurowy tj. biurka, szafy, krzesła, komputery stacjonarne i przenośne oraz
drukarki. Zmiany w tym nowa Struktura organizacyjna MOPS w Nowym Sączu, uwzględniająca utworzenie w Dziale Pomocy Środowiskowej 4 sekcji, została wprowadzona
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nowego Sącza Nr 524/2018 z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nowym Sączu. W związku ze zmianami Dyrektor MOPS w Nowym Sączu, swoim zarządzeniem nr 30A/2018 z dnia 1 października 2018 roku wprowadził w życie
Regulamin przepływu informacji pomiędzy 4 sekcjami. Ustalono ostateczny skład pracowników poszczególnych sekcji, uwzględniający dobrowolny charakter przypisywania się
pracowników i brania czynnego udziału w opracowywaniu zadań każdej z sekcji, współtworzenia dokumentacji. W strukturach Działu Pomocy Środowiskowej funkcjonuje: Sekcja
ds. pracy socjalnej w tym: Zespół dot. problemów tj. bezrobocie, niepełnosprawność, uzależnienia, zaburzenia psychiczne; Zespół dot. problemów tj. przeciwdziałanie przemocy;
Zespół dot. problemów tj. problemy opiekuńczo-wychowawcze; Asystenci rodziny. Sekcja ds. usług zajmująca się problematyką usług opiekuńczych, bezdomność, DPS, ŚDS,
CAL. Sekcja ds. świadczeń przyznawanych decyzją w tym: Referat ds. świadczeń realizujący zadania dotyczące przyznania, zmiany, odmowy lub uchylenia pomocy finansowej
między innymi zasiłków stałych, okresowych, celowych, celowych specjalnych i innych (w tym dożywiania), zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i prowadzenie postępowania
administracyjnego w powyższym zakresie; Referat ds. obsługi świadczeń, w tym wydawania decyzji, realizujący m.in. obsługę systemu informatycznego POMOST oraz Płatnik w
zakresie realizowanych zadań, przyjmowanie kompletnych wywiadów środowiskowych wraz z wnioskami o pomoc finansową i rzeczową oraz innych dokumentów niezbędnych do
przygotowania harmonogramów oraz wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń udzielanych w ramach ustawy o pomocy społecznej i innych, wstępna weryfikacja
poprawności przeprowadzonego postępowania administracyjnego oraz wysokości obligatoryjnie przyznanych świadczeń. Sekcja ds. I kontaktu realizująca m.in. udzielenie
klientom informacji w sprawach pomocy społecznej, przyjmowanie wniosków i dokumentacji dot. postępowań prowadzonych przez Dział, rozpoznawanie wstępnych potrzeb
klientów, aktywizowanie klientów pomocy społecznej i ich otoczenia do współudziału w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej.
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4.3/ Realizacja projektu „Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz”.
W miesiącach I-XII 2020 roku realizowano wsparcie dla uczestników DDS. Zatrudniona kadra DDS tj. kierownik DDS, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, dwóch opiekunów
prowadzili zajęcia dla uczestników DDS. W 2020 roku 25 niesamodzielnych uczestników projektu oraz 15 opiekunów faktycznych rozpoczęło udział w DDS. Niesamodzielni uczestnicy
projektu objęci byli wsparciem w postaci usług: opiekuńczo-pielęgnacyjnych, aktywizacyjno – usprawniających oraz wspomagających. W ramach wyżej wymienionych usług
niesamodzielni uczestnicy projektu zgodnie z Indywidualnym Planem Działania mogli skorzystać z wyżywienia w postaci dwóch posiłków dziennie, transportu, wycieczek, spotkań,
zabaw integracyjnych, szkoleń i warsztatów oraz wyjść do kina i zajęć na basenie. Uczestnicy objęci byli również wsparciem indywidualnym i grupowym psychologa, terapeuty
zajęciowego, pracownika socjalnego oraz brali udział w gimnastyce geriatrycznej. Beneficjenci projektu uczestniczyli również w zajęciach mających na celu zwiększenie kompetencji
cyfrowych i obsługi komputera. Uczestnicy zostali także wyposażeni w pakiety higieniczne i aktywizacyjne zgodnie z indywidualnym potrzebami. W 2020 roku przeprowadzono nabór
uczestników na 2021 rok. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Polsce, na podstawie decyzji Wojewody zajęcia stacjonarne były czasowo zawieszone, w tym czasie wsparcie
odbywało się w formie online i telefonicznie.
4.4/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
W 2020 roku pracownicy socjalni MOPS, Sekcji ds. Pracy Socjalnej- Zespół ds. niepełnosprawności, zaburzeń psychicznych, bezrobocia, uzależnień oraz psycholog realizowali
również projekt socjalny „Pomocna Dłoń”. Wsparcie grupowe miało na celu integrację społeczną osób długotrwale bezrobotnych klientów MOPS, mających problemy zdrowotne
i emocjonalne.
Również w 2020 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu odbywały się zajęcia w ramach Klubu Integracji Społecznej ,,AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ’’realizowane przez psychologa, i pracowników socjalnych Sekcji ds. Pracy Socjalnej – Zespołu ds. niepełnosprawności, zaburzeń psychicznych, bezrobocia, uzależnień .
Wsparcie grupowe i indywidualne miało na celu reintegracje społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dla uczestników przewidziane były następujące działania:
udział w zajęciach integracyjno-poznawczych , treningu motywacji i umiejętności społecznych, uczestnictwo w warsztatach z poszukiwania pracy i o charakterze psychoedukacyjnym, indywidualne poradnictwa psychologiczne. Uczestnicy projektu byli również objęci metodyczną pracą socjalną przez specjalistów pracy socjalnej. Podejmowane
działania miały na celu uruchomienie aktywności społecznej i wzmocnienie wewnętrznego procesu motywacji uczestników nad zmiana ich postawy życiowej.
Ze względu na stan epidemii COVID-19 oraz wprowadzone liczne obostrzenia i ograniczenia , niektóre zajęcia realizowano w formie zdalnej np. indywidualne konsultacje lub porady
socjalne były udzielane telefonicznie przez psychologa i metodycznych pracowników socjalnych. Ponadto uczestnicy otrzymywali materiały dotyczące tematyki zajęć do analizy i
wypełnienia w domu- w razie potrzeby psycholog udzielał telefonicznie wskazówek do odpowiedniego wypełnienia.
4.5/Realizacja projektu konkursowego pod nazwą „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 na kwotę 237 409,79 zł w tym:
ze środków Unii Europejskiej
z dotacji z Budżetu Państwa

200 089,39
37 320,40

Głównym celem projektu było wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka placówek opiekuńczo-wychowawczych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych
podmiotów w okresie epidemii Covid-19. Wsparciem objęto dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji
zagrożenia epidemią choroby COVID 19 poprzez: zakup 62 zestawów komputerowych i 10 urządzeń wielofunkcyjnych w celu umożliwienia realizowania zdalnego nauczania; zakup
środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne);zakup sprzętu i wyposażenia 5 miejsc
kwarantanny/izolacji w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi Nr 3 w Trzycierzu.
5/ Centrum Sądeckiego Seniora – zapewnienie trwałości projektu przez MOPS w Nowym Sączu
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Projekt
Senior+
zapobiegający
społecznej
izolacji
osób
starszych,
w
ramach
którego
utworzono
Centrum
Sądeckiego
Seniora.
Projekt był skierowany do osób starszych w wieku 60+ , mieszkańców z Nowego Sącza. W ramach usług na rzecz poprawy aktywności społecznej i integracji odbywały się raz
w tygodniu dyżury członków Nowosądeckiego Forum Seniorów, którzy służyli fachową pomocą. Siedziba Centrum Sądeckiego Seniora mieści się przy ulicy Szwedzkiej 2. Liczba
miejsc w placówce wynosi 30. W roku 2020 roku w zajęciach zorganizowanych w Centrum Sądeckiego Seniora uczestniczyło 196 osób, co przekłada się na wysoką frekwencję
w poszczególnych miesiącach. Centrum funkcjonuje 5 dni w tygodniu od 8:00 do 16:00, jest miejscem spotkań osób samotnych, osób posiadających kartę Seniora oraz pełni funkcję
koordynacji działań na rzecz aktywizacji ludzi starszych. Głównym celem Centrum Sądeckiego Seniora jest przeciwdziałanie zjawisku nagłego wycofania się seniorów z życia
społecznego, kulturalnego i towarzyskiego. Centrum wpływa na ich aktywizację i udział w życiu społecznym oraz na utrzymanie sprawności fizycznej. Od 2020 roku, jako jednostka
organizacyjna pomocy społecznej wsparcia dziennego, zostało włączone w struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i funkcjonuje jako wyodrębniony dział. MOPS zapewnia
trwałość projektu. Sądeccy seniorzy mogli się aktywizować społecznie, brać udział w ciekawych, oczekiwanych przez nich aktywnościach, uzyskując dostęp do kultury, wziąć udział
w zajęciach rekreacyjnych (plenerowe spotkania, spacery), zajęciach pozwalających jak najdłużej utrzymać sprawność mózgu, zajęciach poprawiających umiejętności obsługi
komórek, korzystania z komunikatorów messengera, whatsup, zajęcia rozwijające pasje o charakterze artystycznym oraz manualnym. W związku z ze stanem epidemii i decyzjami
Wojewody Małopolskiego o zawieszeniu działalności stacjonarnej działa w ograniczonym zakresie. Rozpoczęto za pomocą messengera, whatsup zajęcia dla zainteresowanych Pań
tj. zajęcia rytmiki, które uczestniczki wykonują w swoich domach, zajęcia gimnastyki. Za pomocą ww. komunikatorów udostępniane są scenariusze zajęć z rękodzieła, przekazywane
filmiki, ciekawostki dot. zdrowia, wydarzeń kulturalnych, podróży, umiejętności. Pracownicy Centrum prowadzą bieżący kontakt telefoniczny z uczestnikami Centrum, w tym
poradnictwo.
W Centrum Sądeckiego Seniora przed wybuchem pandemii udało się zorganizować imprezy tj. Walentynki, Dzień Kobiet. Seniorzy podjęli się roli współreżyserowania spektaklu
happeningowego pn. Dziś stawiam na kapelusz – swoistej rewii mody, której podstawowym akcentem było samodzielnie zaprojektowane i wykonane fantazyjne nakrycie głowy.
Wydarzenie objął patronatem Prezydent Miasta.
Koszt realizacji zadania: 137 006,15 środki własne MOPS
Jednostka realizująca

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Termin realizacji

Mierniki realizacji zadania

1.1 / liczba wypracowanych godzin przez wolontariuszy
liczba dzieci i młodzieży objętych wsparciem wolontariuszy oraz liczba osób
starszych objęta wsparciem wolontariuszy
2/ liczba utworzonych Klubów Seniora
3.1/ liczba rozpowszechnionych materiałów informacyjnych
3.2.1/ liczba osób objętych wsparciem Zespołu Interdyscyplinarnego
3.2.2/ liczba udzielonych porad prawnych, psychologicznych, socjalnych

62 godziny
Korepetycje dla 11 dzieci/młodzież, 5 os. starszych

4.1/ liczba osób objętych wsparciem kompleksowy, wynikającym z indywidualnej
identyfikacji potrzeb i potencjałów każdej z osób
Mierniki realizacji zadania

4.2/ liczba pracowników objętych wsparciem w zakresie szkoleń służących
podniesieniu kompetencji zawodowych
4.3/ liczba budynków przeznaczonych do pełnienia funkcji Dziennego Domu Seniora
4.4/ liczba osób dla których przeprowadzono prace społecznie – użyteczne

2020 r.

0 Klub Seniora
50 szt.
529 osób z 178 rodzin
psychologicznych - 14 , prawnych – 44, socjalnych 240,
zawodowych – 0,
rodzinnych – 231.
40 osób (310 osób objęto wsparciem w ramach projektu
„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w
okresie epidemii COVID-19”)
0
1 budynek
0 osób
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5/ Liczba uczestników korzystających z zajęć organizowanych w Centrum
Sądeckiego Seniora
Liczba działań zorganizowanych w ramach Centrum Sądeckiego Seniora

196
Działania ograniczone ze względu na panującą pandemię

f. Wzmocnienie funkcjonowania Sądeckiego Urzędu Pracy.

Realizacja podstawowych usług rynku pracy i instrumentów rynku pracy oraz dodatkowych działań aktywizujących dla osób zarejestrowanych oraz przedsiębiorców i innych
uprawnionych podmiotów za 2020 rok przedstawia się następująco:
Pośrednictwo pracy - zadania w zakresie pośrednictwa pracy obejmowały m.in. gromadzenie informacji o możliwościach zatrudnienia, pozyskiwanie wolnych miejsc pracy,
prowadzenie bazy pracodawców, kierowanie do pracy, udział w targach, konferencjach, organizowanie giełd pracy i spotkań z pracodawcami, świadczenie usług w ramach EURES,
współpraca z podmiotami zewnętrznymi.
W 2020 roku:
- pracę za pośrednictwem urzędu podjęło 619 osób, w tym pracę subsydiowaną 422 osób,
- ogółem pozyskano 1.297 ofert pracy, w tym 983 oferty pracy niesubsydiowanej,
- przyjęto 122 oferty dotyczących pracy za granicą na 1.263 miejsca pracy w ramach sieci EURES,
- przeprowadzono 60 wizyt u pracodawców. W trakcie bezpośrednich wizyt u pracodawców oraz kontaktów telefonicznych pozyskano 243 oferty pracy.
Poradnictwo zawodowe - celem usług świadczonych w ramach poradnictwa zawodowego było udzielanie pomocy w planowaniu rozwoju zawodowego m.in. poprzez określanie
predyspozycji zawodowych, pomoc w rozwiązywaniu problemu zawodowego, czy też podejmowaniu decyzji zawodowej.
W 2020 roku:
- poradnictwem zawodowym indywidualnym objęto 364 osoby;
- poradnictwem zawodowym grupowym objęto 17 osób;
- udzielono indywidualnej informacji zawodowej 2.505 osobom;
- udzielono informacji grupowej zawodowej 148 osobom.
Szkolenia:
Celem usługi organizacji szkoleń było świadczenie pomocy osobom uprawnionym w celu uzupełnienia lub podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji lub
umiejętności zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.
W 2020 roku:
- skierowano na szkolenia grupowe i indywidualne 81 osób, w tym 16 osób na szkolenia indywidualne.
Staże - staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy
z pracodawcą.
W 2020 roku skierowano do odbycia stażu 176 osób.
Prace interwencyjne - oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę z częściowym dofinansowaniem pracodawcy wynagrodzenia przez urząd pracy.
W 2020 roku:
- liczba utworzonych miejsc pracy w ramach prac interwencyjnych wyniosła 55,
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- do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych skierowano 65 osób.
Roboty publiczne - oznaczają zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac finansowanych lub dofinansowanych ze środków
samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.
W 2020 roku:
- liczba utworzonych miejsc pracy w ramach robót publicznych wyniosła 12,
- do zatrudnienia w ramach robót publicznych skierowano 13 osób.
Refundacja
kosztów
wyposażenia
lub
doposażenia
stanowiska
pracy
to
pomoc
finansowa
udzielana
przez
Sądecki
Urząd
Pracy
w związku z utworzeniem lub doposażeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanej osoby bezrobotnej przez okres 24 miesięcy.
W 2020 roku:
- w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy utworzono 39 nowych miejsc pracy dla skierowanych bezrobotnych, w tym 9 w handlu, 21
w usługach, 9 w produkcji,
- do zatrudnienia w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy skierowano 48 osób.
Środki na podjęcie działalności gospodarczej – to forma wsparcia udzielana osobom bezrobotnym, które planują rozpocząć własną działalność gospodarczą.
W
2020
roku
środki
na
podjęcie
działalności
gospodarczej
zostały
przyznane
84
osobom,
w
tym:
76
osobom
na
działalność
4 osobom na działalność produkcyjną,4 osobom na działalność handlową.

usługową,

Bon szkoleniowy - to dodatkowy instrument adresowany do bezrobotnych do 30 r. ż., stanowiący gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz
opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.
W 2020 roku wydano 13 bonów szkoleniowych, w ramach których skierowano na szkolenia 13 osób.
Bon na zasiedlenie - to dodatkowy instrument adresowany do bezrobotnych do 30 r.ż., który stanowi gwarancję przyznania środków finansowych na pokrycie kosztów zamieszkania
w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.
W 2020 roku bon na zasiedlenie przyznano 35 osobom.
Na aktywizację lokalnego rynku pracy przeznaczono w 2020 r. łącznie kwotę 7.473.355,03 zł – 91,10% wydatków na aktywizację stanowiły wydatki na realizację instrumentów
rynku pracy i innych działań wspierających, czyli tzw. wydatki limitowane, natomiast tylko 8,90% stanowiły wydatki na świadczenia integracyjne i dodatki aktywizacyjne, czyli tzw.
wydatki nielimitowane.
W 2020 r. wsparciem w ramach realizowanych działań i zawartych umów objęto łącznie 11 637 osób/przedsiębiorców, z czego:
765 osób zarejestrowanych,
252 osoby pracujące/pracodawcy (Krajowy Fundusz Szkoleniowy),
3
862
pracowników
objętych
wsparciem
na
podstawie
ustawy
z
dnia
2
marca
2020
r.
o
szczególnych
rozwiązaniach
związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
5 264 mikroprzedsiębiorców i innych uprawnionych podmiotów, którzy otrzymali pożyczki oraz dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej (COVID-19; art. 15zzd, 15zzda, 15zze4),
1 494 przedsiębiorców i innych uprawnionych podmiotów, którzy otrzymali dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek ZUS, a także kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników (COVID-19; art. 15zzb, 15zzc, 15zze, 15zze2).
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Pojawienie się w 2020 roku choroby COVID-19 spowodowało, iż Sądecki Urząd Pracy swoje działania musiał ukierunkować w dużej mierze na zadania mające na celu
przeciwdziałanie skutkom pandemii poprzez udzielanie przedsiębiorcom i innym uprawnionym podmiotom wsparcia na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przedsiębiorcy
oraz inne uprawnione podmioty mogły skorzystać ze wsparcia w postaci:
dofinansowania
części
kosztów
wynagrodzeń
pracowników
oraz
należnych
od
tych
wynagrodzeń
składek
na
ubezpieczenia
społeczne
w przypadku spadku obrotów gospodarczych - art. 15zzb,
dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną,
niezatrudniającego pracowników
– art. 15zzc,
pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy – art. 15zzd,
pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku
publicznego – art. 15zzda,
dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych – art.15zze,
dofinansowania wynagrodzeń osób zatrudnianych przez kościelne osoby prawne i ich jednostki organizacyjne - art. 15zze2,
dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro i małych przedsiębiorców - art. 15zze4.
W 2020 roku na realizację zadań określonych w art. 15zzb- 15zze2 i 15zze4 ustawy z dnia 2marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wydatkowano 47 787 017,88 zł w tym: 1 796 637,54 zł
w ramach projektów POWER i RPO WM.
Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu w roku 2020 kontynuował realizację 2 projektów i rozpoczął realizację 2 nowych projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa I Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego (8 Oś Priorytetowa Rynek pracy):
Poddziałanie 1.1.1 PO WER 2014-2020 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście
Nowym Sączu (IV)”;
Całkowite wydatki projektu w 2020 roku wyniosły: 103 849,72 zł – kwota dofinansowania.
Liczba zaktywizowanych osób w latach 2019-2020: 230
Poddziałanie 1.1.1 PO WER 2014-2020 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście
Nowym Sączu (V)”;
Całkowite wydatki projektu w 2020 roku wyniosły:2 494 202,24 zł – kwota dofinansowania.
Liczba zaktywizowanych osób w roku 2020: 198
Działanie 8.1 RPO WM 2014-2020 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat
i więcej pozostających bez pracy w Mieście Nowym Sączu (V)”.
Całkowite wydatki projektu w 2020 roku wyniosły:59 118,23 zł – kwota dofinansowania.
Liczba zaktywizowanych osób w latach 2019-2020: 151
Działanie 8.1 RPO WM 2014-2020 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat
i więcej pozostających bez pracy w Mieście Nowym Sączu (VI)”.
Całkowite wydatki projektu w 2020 roku wyniosły: 2 352 203,79 zł – kwota dofinansowania.
Liczba zaktywizowanych osób w roku 2020: 132
Ponadto w 2020 roku SUP realizował:
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program regionalny „Konserwator”, którego grupę docelową stanowiły osoby bezrobotne zarejestrowane w Sądeckim Urzędzie Pracy, w szczególności kobiety i osoby długotrwale
bezrobotne. Wydatki programu w 2020 r. wyniosły 75 169,55 zł,
program regionalny „Firma+1”, którego grupę docelową stanowiły osoby bezrobotne zarejestrowane w SUP, w szczególności osoby w wieku 40 lat i więcej, kobiety oraz osoby
długotrwale bezrobotne. Wydatki programu w 2020 r. wyniosły 215 961,23 zł.

Sądecki Urząd Pracy realizował zadania w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), który jest przeznaczony na finansowanie działań na rzecz kształcenia
ustawicznego pracowników i pracodawców.
W roku 2020 środki KFS przyznawane były na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców według określonych priorytetów wydatkowania środków KFS (patrz Program
Kluczowy Nr 1).

Zgodnie z priorytetami określonymi przez Radę Rynku Pracy w ramach rezerwy KFS tj.:
Priorytet
Priorytet
Priorytet
Priorytet

a)
b)
c)
d)

wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
wsparcie w nabywaniu kompetencji cyfrowych;
wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej;
wsparcie
kształcenia
ustawicznego
osób,
które
mogą
udokumentować
wykonywanie
przez
co
najmniej
15
lat
prac
w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
Priorytet e)
wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych u pracodawców, którzy w latach 2017-2019 nie korzystali ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
W 2020 r. zawarto 53 umowy z pracodawcami w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu
Szkoleniowego,
w
tym
46
umów
o
sfinansowanie
kursów,
egzaminów
i
badań
lekarskich
oraz
7
umów
o
sfinansowanie
studiów
podyplomowych.
W
omawianym
okresie
4
umowy
zostały
anulowane
z
uwagi
na
sytuację
epidemiczną
w kraju i brak możliwości realizacji zaplanowanych działań – w ramach tych umów wsparciem miały zostać objęte 144 osoby).
Łączna kwota finansowania działań z KFS w 2020 r. wyniosła 424 292,22 zł. Kształceniem ustawicznym w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego zostało objętych 252 osoby,
w tym szkoleniami 240 osób, studiami podyplomowymi 13 osób.
W obszarze aktywnej polityki rynku pracy podejmowano działania mające na celu włączenie partnerów do prowadzonych działań. Przyjęto w praktyce założenie, że doskonalenie
dialogu i partnerstwa społecznego na rzecz rozwiązywania problemów lokalnego rynku pracy jest gwarantem powodzenia wielu działań prowadzonych w obszarze oświaty i edukacji,
gospodarki i promocji zatrudnienia, a także w obszarze szeroko rozumianej polityki społecznej.
Powiatowa Rada Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza kadencji 2019 – 2023 została powołana Zarządzeniem Nr 150/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2019
r. W skład Rady weszło 12 osób będących przedstawicielami terenowych struktur organizacji związkowych i organizacji pracodawców, społeczno-zawodowych organizacji rolników,
organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy oraz przedstawiciele organów jednostek samorządu terytorialnego i nauki.
W 2020 roku Powiatowa Rada Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza odbyła 1 posiedzenie w trybie stacjonarnym w dniu 22 stycznia. Z uwagi na sytuację związaną z wystąpieniem
pandemii Covid-19 w dalszej części roku procedowanie przez Radę uchwał oraz wydawanie opinii odbywało się w trybie obiegowym z zastosowaniem środków komunikacji
elektronicznej. W roku 2020 Rada wydała łącznie 13 uchwał. Podczas pracy Rada przyjmowała informacje dotyczące bieżącej sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz sprawozdania
realizacji przez SUP bieżących zadań z zakresu aktywizacji zawodowej, w tym o realizacji poszczególnych form wsparcia i o dostępnych środkach finansowych.
W 2020 r. SUP współpracował z partnerami lokalnego rynku pracy, m.in.:
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rozpoznając wspólnie potrzeby społeczności lokalnej,
informując się o planowanych kierunkach działalności w celu zharmonizowania tych kierunków, m. in. poprzez:
o publikowanie ważnych informacji na stronach internetowych danej jednostki;
o przekazywanie informacji w formie pisemnej lub elektronicznej o realizowanych aktualnie przedsięwzięciach;
konsultując z partnerami lokalnego rynku pracy, odpowiednio do zakresu ich działania, planowanych inicjatyw z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy.

Katalog świadczonych usług podlegał okresowej analizie mającej na celu dostosowanie planowanych działań do identyfikowanych na bieżąco potrzeb lokalnego rynku pracy. Przyjęte
zasady realizacji zadań na rzecz aktywizacji, odpowiednia struktura programów, kategorie osób uprawnionych do aktywizacji oraz przyjęte zasady organizowania były opiniowane
przez Powiatową Radę Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza.
Dodatkowym elementem tej weryfikacji była analiza uzyskanych wskaźników efektywności zatrudnieniowej i kosztowej.
Podejmowano działania mające na celu promocję i upowszechnianie świadczonych usług, poprzez bieżącą aktualizację zasad realizacji poszczególnych usług.
Prowadzono bieżące działania mające na celu promocję udzielanych form wsparcia – promocja usług Urzędu prowadzona była:
na stronie internetowej Urzędu: www.supnowysacz.praca.gov.pl,
w formie audiowizualnej funkcjonującej w SUP,
w formie 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, konferencji i innych spotkań,
W celu zapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu świadczonych usług, uwzględniając zmieniające się warunki i metody ich świadczenia oraz obowiązujące przepisy prawne,
SUP podejmował działania mające na celu doskonalenie kwalifikacji i rozwoju zawodowego pracowników.
W 2020 roku 35 pracowników podniosło swoje kwalifikacji zawodowych, w tym:
-

-

15 pracowników uczestniczyło w 12 różnorodnych szkoleniach on-line z zakresu m.in.: forum kadrowo-płacowego jednostek sektora finansów publicznych,
przygotowania do prowadzenia księgowości Funduszu Pracy w Oprogramowaniu Syriusz Std po zmianach w sprawozdaniu MRPiPS-02 na rok 2020 oraz do sporządzenia
sprawozdania MRPiPS-02 Załącznik 1 za rok 2019, instrukcji kancelaryjnej w jsfp – praktyka stosowania przepisów w związku ze zmianą ustawy o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach oraz po wejściu w życie RODO, nowego prawa zamówień publicznych - jak przygotować się do nowych rozwiązań, integracji PSZ.eDOK z ePUAP, nowych
zadań PUP związanych z udzielaniem pomocy przedsiębiorcom w ramach Tarczy Antykryzysowej, „COVID-19 grupowe rozliczenie pożyczek (umorzenia, spłaty) oraz
przygotowanie danych o udzielonej pomocy publicznej i wysyłka do SHRIMP dla wszystkich form z Tarczy Antykryzysowej, ochrony danych osobowych w Powiatowych Urzędach
Pracy w czasie pandemii COVID-19 – aktualizacja procedur ochrony danych w świetle RODO, podstawowych ścieżek obsługi systemu PSZ.eDOK, zmian systemu zamówień
publicznych – sprawniej, ale z dodatkowymi obowiązkami-schematy wzorcowych rozwiązań w nowym stanie prawnym, podstaw prawnych egzekucji administracyjnej –
postępowanie zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych w powiatowych urzędach pracy”, BHP.
20 pracowników uczestniczyło w 15 szkoleniach w formie e-learningu z zakresu m.in. e-Administracja, broker informacji, umiejętności interpersonalnych, ochrony
danych osobowych w MŚP (RODO), media społecznościowe w biznesie, planowanie własnej kariery zawodowej, umiejętności osobiste, załóż firmę, zawody przyszłości, warsztaty
z komunikacji w oparciu o metodę Marshalla B. Rosenberga, porozumienie bez przemocy, mindfulness na stres, rozmowa kwalifikacyjna on-line, nowe możliwości dla
pracowników i pracodawców wynikające ze Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, walidacji i bilansowania kompetencji, zdobywanie nowych kwalifikacji i uczenie się przez
Internet, model badania długoterminowej skuteczności efektywności działań pup na stronie Facebook Sądeckiego Rynku Pracy.

Jednostka realizująca

Sądecki Urząd Pracy

Mierniki realizacji zadania

Liczba osób objętych poradnictwem zawodowym

Termin realizacji

2020 r.
3 034 osób
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Liczba osób objętych pośrednictwem pracy (podjęcia pracy ze skierowania SUP)
Liczba pozyskanych ofert pracy ogółem
Liczba pozyskanych ofert pracy EURES
Liczba osób objętych szkoleniami (wg poszczególnych form)
Liczba osób objętych stażami
Liczba osób skierowanych do prac interwencyjnych
Liczba osób skierowanych do robót publicznych
Liczba osób skierowanych na utworzone stanowisko pracy – wyposażenie i
doposażenie
Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej
Liczba osób, którym wypłacono dodatki aktywizacyjne
Liczba osób objętych świadczeniami integracyjnymi
Liczba osób, którym zrefundowano koszty opieki nad dzieckiem
Liczba zorganizowanych spotkań i inicjatyw partnerskich
Liczba opracowanych raportów, analiz i innych opracowań
Liczba pracowników SUP objętych różnymi formami doskonalenia zawodowego
Liczba osób objętych szkoleniami w ramach bonów szkoleniowych
Liczba osób, którym przyznano bony na zasiedlenie
Liczba osób objętych kształceniem ustawicznym w ramach Krajowego Funduszu
Szkoleniowego
Liczba osób, które podjęły pracę
Liczba nowoutworzonych firm
Liczba utworzonych miejsc pracy
Liczba osób, które uzyskały wiedzę, kwalifikacje i umiejętności

619 osób
1 297 ofert pracy
122 ofert pracy
81 osób
176 osób
65 osób
13 osób
48 osób
84 osoby
156 osób
78 osób
16 osób
1 spotkanie
5 opracowań
35 pracowników
13 osób
35 osób
252 osoby
1 637.00
84 firm
94 miejsca pracy
462 osoby

g. Upowszechnienie programu Karty Rodzinnej.
Wydział Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza współpracuje z Partnerami Programu w zakresie przyjmowania zgłoszeń Partnerów, aktualizacji ich ofert, bądź wystąpienia
z Programu. Prowadzi również stronę internetową oraz promuje Program na profilu na Facebooku.
Wydział Spraw Obywatelskich przyjmuje wnioski i wydaje Nowosądeckie Karty Rodziny.
Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej sprawozdaje i promuje Program.
Jednostka realizująca

Wydział Przedsiębiorczości, Wydział
Spraw Obywatelskich, Wydział Ochrony

Termin realizacji

2020 r.
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Zdrowia i Pomocy Społecznej w
Urzędzie Miasta Nowego Sącza
Mierniki realizacji zadania

Liczba wydanych kart
Ilość firm/przedsiębiorców, którzy przystąpili do Programu Nowosądecka Karta
Rodziny jako Partnerzy
Ilość firm/przedsiębiorców uczestniczących od początku realizacji w Programie
Nowosądecka Karta Rodziny
Liczba wydanych kart od początku realizacji Programu Nowosądeckiej Karty
Rodziny

596
2
52
7599

h. Kontynuacja realizacji programu Karty Seniora.

Wydział Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza współpracuje z Partnerami Programu w zakresie przyjmowania zgłoszeń Partnerów, aktualizacji ich ofert, bądź wystąpienia
z Programu.
Biuro Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miasta Nowego Sącza prowadził stronę internetową Programu oraz współpracował z Partnerami w zakresie ich ofert oraz organizowania
różnorodnych wydarzeń w ramach ich partnerstwa w Programie. Wydział Spraw Obywatelskich przyjmuje wnioski i wydaje Nowosądeckie Karty Seniora.
Jednostka realizująca

Mierniki realizacji zadania

Wydatki
na
realizację
Kluczowego nr 3 ogółem:

Wydział Przedsiębiorczości, Wydział
Termin realizacji
Spraw Obywatelskich, Biuro Aktywności
Obywatelskiej

2020 r.

Liczba wydanych kart

222

Ilość firm/przedsiębiorców, którzy przystąpili do Programu Nowosądecka Karta
Seniora jako Partnerzy
Ilość firm/przedsiębiorców uczestniczących w Programie Nowosądecka Karta
Seniora
Liczba wydanych kart od początku realizacji Programu Nowosądecka Karta
Seniora

2

Programu

25
8161

Źródła finansowania

Wartość

Budżet miasta

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

61 281 801,50 zł

1 794 374,98 zł
1 260 660,00 zł
3 900,00 zł
194 927,56
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Środki zewnętrzne zagraniczne (UE,
EOG itp.)
Środki zewnętrzne krajowe

Inne

Uwagi:

1.5.
1.6.

1 033 280, 37 zł
137 006,15 zł Centrum Sądeckiego
Seniora
8 762,00 zł – PEFRON
20 042,30 zł – Przeciwdziałanie
Przemocy w Rodzinie
56 676,07 zł – Dzienny Dom
Seniora
60 395,00 zł projekt socjalny
„Pomocna Dłoń”, Klub Integracji
Społecznej „Aktywna Przyszłość

2.1.
3.1.
3.2.

659 926,82 zł Dzienny Dom Seniora
2 588 114,84 zł – PFRON
59 781, 61 zł Dzienny Dom Seniora

4.1 .6 374 139,25 zł - Fundusz Pracy
4.2. 665 347,12 zł – dodatki
aktywizacyjne, świadczenia integracyjne –
Fundusz Pracy
4.3. 424 292,22 zł – Krajowy Fundusz
Szkoleniowy
4.4.
9 576,44 zł - PFRON
4.5. 45 990 380,34 zł – środki na
zadania realizowane zgodnie z ustawą
Covid-19

1.1. Kwota dotyczy zadań zrealizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza na rok 2020 r. (procedura Budżetu Obywatelskiego przeprowadzana była
w 2019 r.)
1.2. Kwota dotacji celowych przyznanych NGO z budżetu Miasta Nowego Sącza
1.3. Kwota z budżetu Biura Aktywności Obywatelskiej (Wydział Edukacji i Wychowania Referat ds. Aktywności Obywatelskiej) na działania związane z NGO
1.4 Świetlice Osiedlowe
1.5. Zespół Świetlic Środowiskowych
1.6. MOPS
2.1. MOPS Dzienny Dom Seniora
3.1. MOPS PEFRON
3.2. MOPS Dzienny Dom Seniora
4.1. SUP
4.2 SUP
4.3 SUP
4.4 SUP
4.5 SUP
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Miejsce Aktywnych Mieszkańców zlokalizowane jest przy ul. Żółkiewskiego 23, na os. Przydworcowym. Jest to projekt skierowany do mieszkańców, w tym grup
dewaloryzowanych z terenów rewitalizowanych. Centrum Społecznościowe to idea funkcjonowania w społeczności lokalnej miejsca, które pozwala jego mieszkańcom, również
osobom z grup defaworyzowanych na wspólną aktywność społeczną i obywatelską. To miejsce, które współtworzone przez mieszkańców, lokalne organizacje pozarządowe
oraz przedstawicieli jednostek samorządowych. Centrum wspiera społeczność w rozwiązywaniu lokalnych problemów oraz samodzielnym.
W okresie sprawozdawczym testowane były Program edukacyjny dla użytkowników, instrukcji działania dla org. Inkubacyjnej, Model Funkcjonowania Centrów oraz Koncepcja
monitoringu.
W ramach testowania Modelu Funkcjonowania Centrów realizowano prace animacyjne w Miejscu Aktywności Mieszkańców:
ETAP I ( 1 stycznia 2020- 28 lutego 2020)
Realizacja działań animacyjnych prowadzonych przez animatorów obejmowała m.in. informowanie o działaniach MAM mieszkańców i potencjalnych partnerów, przygotowywanie
i prowadzenie części aktywności w MAM (np. spotkań tematycznych i warsztatów, zajęć dla dzieci, Balu Karnawałowego, Dnia Kobiet), bieżące kontakty z mieszkańcami i
odbiorcami MAM; Prace animacyjne realizowało 5 animatorów oraz 3 wolontariuszy, przedstawicieli lokalnych PES i mieszkańców, którzy zrealizowali łącznie 127,5 godzin pracy
(w tym 46 h wolontariatu). W okresie 01- 02.2020 r. w MAMie zrealizowano 42 spotkania dla mieszkańców, grup nieformalnych i lokalnych organizacji (łącznie 84 godziny
działań, w których wzięło udział łącznie 405 odbiorców wydarzeń (01.2020 - 14 aktywności, 26,5 godzin, 119 odbiorców; 02.2020: 28 aktywności, 57,5 godzin, 286 odbiorców).
Większość wydarzeń i aktywności skierowana była do mieszkańców najbliższej okolicy MAM, w szczególności do dzieci i seniorów. Wśród spotkań znalazły się takie wydarzenia
jak zajęcia dla dzieci i rodzin (np. warsztaty kreatywne, taneczne, czytanie bajek, bal karnawałowy, koło szachowe), warsztaty dla seniorów, spotkania dla uczniów
ETAP II (1 marca – 30 maja 2020)
Realizacja działań animacyjnych prowadzonych przez animatorów obejmowała m.in. informowanie o działaniach MAM mieszkańców i potencjalnych partnerów (np.. Forum
mieszkańców, Klub Aktywnych MAM), przygotowywanie i prowadzenie części aktywności w MAM (np. Dzień Kobiet, kino plenerowe – wstrzymana realizacja ze względu na
pandemię), bieżące kontakty z mieszkańcami i odbiorcami MAM (głównie indywidualne lub online), realizacja działań online od momentu zamknięcia siedziby MAM ze względu
na pandemię (za pośrednictwem FB lub narzędzi do spotkań online); Prace animacyjne realizowało 5 animatorów oraz 1 wolontariuszka, przedstawicieli lokalnych PES
i mieszkańców.
Działania bezpośrednie prowadzone były w MAM-ie do 12.03.2020, w tym okresie zrealizowano 9 spotkań dla mieszkańców i grup nieformalnych (łącznie 17 godzin działań,
w których wzięło udział łącznie 98 odbiorców wydarzeń). Większość wydarzeń było kontynuacją wcześniej działających grup (seniorzy, koło szachowe i gier planszowych,
Inne działania,
wolontariacka pomoc w nauce). Zrealizowano także wydarzenie z okazji Dnia Kobiet (06.03.2020, 42 osoby). Z powodu stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie epidemii
kluczowe wskaźniki,
zawieszono spotkania bezpośrednie, a działania animacyjne przeniesione zostały w sferę online. Zrealizowano 8 cykli działań na FB o charakterze edukacyjnym i animacyjnym
opis, komentarz
(np. dotyczące aktywności w czasie kwarantanny np. zabawy dla dzieci, gotowanie, aktywności sportowe oraz edukacyjno – informacyjne dotyczące działania MAM),
dający pełniejszy
obejmujących łącznie 86 aktywności (#wirtualnymam - 17, #mamsenior- 1, #warsztatyzrękodzieła- 1, #mamgotuje – 8, #rozbieganymam- 19, w tym 15 transmisji na żywo
obraz aktywności w
o czasie trwania łącznie ok 1:40 min, ok 5 500 wyświetleń, #mampoleca – 9, #mamwspółpracuje – 5, #mamodśrodka – 8). Kontynuowano działania grupy artystycznej
zakresie realizacji celu seniorów poprzez kontakt indywidualny z seniorami i wykonywanie prac plastycznych przez seniorów w domach na bazie materiałów z MAM (udział 30 osób), z zaplanowaniem
strategicznego:
wystawy po zakończeniu epidemii. Przeprowadzono webinarium dla lokalnych NGO dotyczące wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej (30.04.2020, 2h, 8 uczestników).
ETAP III (1 czerwca 2020 – 30 sierpnia 2020)
Realizacja działań animacyjnych prowadzonych przez animatorów obejmowała m.in. informowanie o działaniach MAM, nawiązywanie partnerstw (m.in. Miejsce Przyjazne Psom,
Fundacja Ambasada Społeczności), przygotowywanie i prowadzenie części aktywności w MAM (np. piknik sąsiedzki, kino plenerowe – wstrzymana realizacja ze względu na
pandemię), bieżące kontakty z mieszkańcami i odbiorcami MAM; Prace animacyjne realizowało 5 animatorów (134 godziny pracy) oraz 2 wolontariuszy po stronie Fundacji BIS
(8 godzin wolontariatu) oraz 5 wolontariuszy po stronie Urzędu Miasta Nowy Sącz (68 godzin wolontariatu).
Z powodu trudnej sytuacji epidemicznej w Nowym Sączu (decyzja Wojewody Małopolskiego o wstrzymaniu części działań m.in. dla seniorów, strefa czerwona) możliwości
prowadzenia aktywności bezpośrednich w MAM były mocno ograniczone. W okresie 06-08.2020 zrealizowano 41 aktywności (łącznie 78 godzin działań, w których wzięło udział
337 odbiorców wydarzeń). Zrealizowano m.in. spotkania w ramach cykli „Seniorki w MAM”, „Rusz głową - MAMypomysł na zabawę”, koło szachowe, Klub dla MAM i maluchów,
Sądecki Spacer fotograficzny, „Rozbiegany MAM” oraz spotkania dla społeczności właścicieli psów i rowerzystów. Równocześnie prowadzono nadal różnorodne formy działań
online (spotkania grupy fotograficznej, spotkanie informacyjne dla NGO). Prowadzono 48 cykle działań na FB (łącznie 35 aktywności) o charakterze edukacyjnym i animacyjnym
(np. informacyjne dotyczące działania MAM, dla NGO, dot. lokalnych zasobów turystycznych oraz wymiana gotowania). Animatorzy podjęli też przygotowania do realizacji
wydarzeń dla mieszkańców (plener malarski, pikniki sąsiedzkie), jednak ze względu na pozostawanie miasta w strefie czerwonej nie była możliwa ich realizacja.
ETAP IV (1 września 2020-31 grudnia 2020)
Realizacja działań animacyjnych prowadzonych przez animatorów obejmowała m.in. informowanie o działaniach MAM, przygotowywanie i prowadzenie części aktywności w MAM
(np. piknik sąsiedzki, Targi NGO – realizacja odwołana ze względu na pandemię), przygotowanie i rozpoczęcie realizacji wydarzeń dla mieszkańców w formie akcji sąsiedzkich
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(#MAMByŻyłoSięLepiejNam oraz akcja wzajemnego wspierania mieszkańców), bieżące kontakty z mieszkańcami i odbiorcami MAM (m.in. wsparcie w przygotowanie wniosku
do budżetu obywatelskiego). Prace animacyjne realizowało 4 animatorów (70 godzin pracy) oraz 6 wolontariuszy po stronie Urzędu Miasta Nowy Sącz (209 godzin wolontariatu).
Z powodu trudnej sytuacji epidemicznej w Nowym Sączu (przez cały okres sprawozdawczy czerwona lub żółta strefa) możliwości prowadzenia aktywności bezpośrednich w MAM
były mocno ograniczone. W okresie 09-11.2020 zrealizowano 26 aktywności (w tym 5 spotkań w formie online, łącznie 71,75 godzin działań, w których wzięło udział 218
odbiorców wydarzeń). Zrealizowano m.in. spotkania w ramach cykli „Seniorki w MAM”(spacery), Klub dla MAM i maluchów, spotkania Sądeckiej grupy fotograficznej, spotkania
Przystanek MAM/akcja integracja, Spotkania rowerowe z MAM oraz spotkanie informacyjne dla NGO. Równocześnie prowadzono nadal różnorodne działania informacyjne online
w formie działań na FB (ok. 30 aktywności) o charakterze edukacyjnym i animacyjnym (np. informacyjne dotyczące działania MAM, dot. lokalnych zasobów turystycznych).
Rozpoczęto realizację dwóch wydarzeń dla mieszkańców: akcji wzajemnej pomocy (łączenie osób pomagających i chętnych do pomocy, zachęcanie do wspierania lokalnych
przedsiębiorców) oraz akcji związanej z przestrzenią osiedla (#MAMByŻyłoSięLepiejNam). W dniu 19 grudnia odbyło się wspólne wydarzenie polegające na ubieraniu osiedlowej
choinki, przy uwzględnieniu wymogów sanitarnych, w spotkaniu wzięło udział 50 uczestników i 3 animatorów.

Opracowanie: Biuro Aktywności Obywatelskiej w Urzędzie Miasta Nowego Sącza – jednostka wiodąca.
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PROGRAM KLUCZOWY NR 4

NOWY SĄCZ MIASTEM ZMIENIAJĄCYM SIĘ – program rewitalizacji przestrzeni publicznej

CEL GŁÓWNY

Podniesienie jakości życia mieszkańców Nowego Sącza.

Jednostka wiodąca

Wydział Architektury i Urbanistyki
w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Koordynator programu

Dyrektor Wydziału Architektury i
Urbanistyki

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

Źródło

Liczba obiektów poddanych restauracji.

Wydział Inwestycji w Urzędzie
Miasta Nowego Sącza

Liczba działań podjętych dla stopniowej odnowy osiedli
mieszkaniowych.

Wydział Inwestycji w Urzędzie
Miasta Nowego Sącza

Wartości wskaźników
w 2020 r.

29*
(*wymienione w I-4-2. lit. d.)

0*
(*wymienione w I-4-2. lit. c.)

I-4.2. Działania i zadania realizowane w ramach Programu Kluczowego nr 4 w 2020 r.
a. Kontynuacja odnowy Starówki.
W dniu 27 czerwca 2017 roku Rada Miasta Nowego Sącza podjęła uchwałę NR XLII/415/2017 w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury,
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
tzw. uchwałę krajobrazową (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z dnia 11 lipca 2017 roku poz. 4687).
Uchwala stanowi nowe narzędzie w polskim prawodawstwie, dzięki któremu władze miasta mają realny wpływ na uporządkowanie przestrzeni publicznej w zakresie istniejących
reklam, jak również kreowania nowych nośników informacji wizualnej, obiektów małej architektury i ogrodzeń. Wszystkie te elementy mają wpływ na estetykę przestrzeni
publicznej miasta.
Teren miasta został podzielony na pięć obszarów o zróżnicowanych zasadach zagospodarowania terenu w przedmiotowym zakresie:
a) 27 lipca 2018 roku upłynął roczny termin dostosowania reklam dla najbardziej priorytetowych obszarów na terenie miasta tj.:
-Obszar I – tereny wpisane do rejestru zabytków, obszar wzdłuż Alei Wolności i Alei Batorego oraz tereny parków - Historyczne Centrum Miasta oraz Zespół tzw. „Starej Kolonii”,
Założenia klasztorne Sióstr Niepokalanek zwane „Białym Klasztorem”, Park Strzelecki, Sądecki Park Etnograficzny z Miasteczkiem Galicyjskim;
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-Obszar II – tereny dróg krajowych (główne drogi wlotowe/wylotowe do/z Miasta – Krakowska, Tarnowska, Lwowska, Nawojowska, Węgierska).
b) 26 lipca 2020 roku upłynął termin dostosowania reklam na pozostałych obszarach na terenie miasta tj.:
- Obszar III - tereny stadionu sportowego Sandecja przy ul. Kilińskiego;
- Obszar IV - tereny przemysłowe: w rejonie ul. Węgierskiej i Elektrodowej, w rejonie ul. Nawojowskiej, 29 Listopada, Wyspiańskiego, Jana Pawła II, Grottgera, w rejonie
ul. Asnyka i Chopina, w rejonie ul. Jagodowej;
- Obszar V - obejmuje pozostałe tereny miasta nie ujęte w w/w obszarach.
Wdrażaniem zapisów uchwały krajobrazowej zajmuje się powołana w tym celu komórka organizacyjna Urzędu Miasta tj. Zespół ds. Estetyki Miasta. Przedmiotowy zespół prowadzi
sprawy związane z sytuowaniem nowych oraz dostosowaniem istniejących tablic i urządzeń reklamowych, kwestiami dotyczącymi posadowienia obiektów małej architektury
oraz ogrodzeń, jak również innymi działaniami na rzecz poprawy wizerunku miasta oraz jego estetyki.
W celu egzekwowania zapisów lokalnego prawa wielokrotnie przeprowadzono inwentaryzację terenową i sporządzono dokumentację fotograficzną. Następnie dokonano
szczegółowej analizy istniejących nośników reklamowych, na podstawie której rozesłano szereg pism informacyjnych w zakresie przyjętych regulacji. W celu zwiększania
świadomości społeczeństwa temat ten był również nagłaśniany w lokalnych mediach. Ponadto współpraca z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, zajmującym
się nielegalną reklamą oraz Miejskim Zarządem Dróg kontrolującym obiekty lokalizowane w pasie drogowym znacznie usprawnia proces dostosowania nośników przekazujących
treści komercyjne. Prowadzona kampania edukacyjna, również poprzez osobiste i telefoniczne konsultacje z mieszkańcami i przedsiębiorcami zaowocowały wysokim odsetkiem
dostosowania nośników reklamowych do obowiązującego prawa.
Szacowana liczba reklam dostosowanych do wprowadzonych regulacji wynosi odpowiednio ok. 90% na terenie Śródmieścia, ok. 75% dla obszaru dróg wlotowych do miasta oraz
ok. 7% - na pozostałych terenach miasta nie ujętych w w/w obszarach. Liczba ta została oszacowana na podstawie regularnie przeprowadzanych inwentaryzacji w terenie
i ma tendencję wzrostową.
Przyjęte regulacje mają za zadanie estetyzację przestrzeni publicznej miasta i tworzenie miejsc przyjaznych wizualnie. Działania są kontynuowane nie tylko w najbardziej
reprezentacyjnej części miasta, jakim jest Śródmieście, ale są stopniowo wdrażane w obrębie całego miasta. Dzięki przyjętej uchwale można wpływać nie tylko na przyszłe
zagospodarowanie terenu, ale również zmieniać istniejące, które ingeruje zbytnio w miejską przestrzeń, wprowadzając wizualny chaos. Uchwała krajobrazowa wykluczyła
możliwość lokowania reklam wielkoformatowych na terenie historycznej części miasta, dążąc do zachowania pierwotnej tożsamości zabytkowej tkanki. Obecnie trwające prace
nad realizacją zapisów uchwały już przyczyniły się do uporządkowania poszczególnych rejonów miasta oraz zwiększenia świadomości przedsiębiorców w zakresie właściwego
kreowania reklamy outdoorowej. Głównym założeniem uchwały krajobrazowej jest przywrócenie tożsamości kulturowej miasta, tworzenie szyldów komponujących
się stylistycznie z architekturą i otoczeniem oraz powrót do tradycyjnej aranżacji wystaw sklepowych bez zaklejania całych witryn naklejkami.
Jednostka realizująca

Mierniki realizacji zadania

Wydział Architektury i Urbanistyki w Urzędzie Miasta
Nowego Sącza

Termin realizacji

2020 rok

Odsetek nośników reklamowych dostosowanych do uchwały krajobrazowej – Obszar I - 90%, Obszar II - 75 %, Obszar V – 7%;
procedura nie została zakończona, działania są kontynuowane
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b. Modernizacja Rynku Maślanego wraz z przyległościami, z zachowaniem jego charakteru funkcjonalnego.
Nie zakończono postępowania cywilno-prawnego dotyczącego nabycia w drodze darowizny nieruchomości objętej księgą Wieczystą Nr NS1S/00061477/2 stanowiącej własność
Skarbu Państwa, zabudowanej czterema budynkami połączonymi ze sobą w jedną całość o pow. użytkowej 2049,54 m 2 i kubaturze 9423 m3, obejmującej działkę gruntu
o numerze 106/1 w obrębie 29 o pow. 0,3219 ha, stanowiącej teren byłej siedziby Państwowej Straży Pożarnej.
Z dniem 9 października 2019 roku utraciła ważność udzielona przez Wojewodę Małopolskiego promesa darowania nieruchomości przy ulicy Grybowskiej.
Nieruchomość ta została umową użyczenia nr 3/2018 z dnia 7 lutego 2018 roku, znak: WGM.RG.6850.2.4.2017.JB przekazana przez Skarb Państwa Miastu Nowy Sącz. Prezydent
Miasta Nowego Sącza zarządzeniem Nr 74/2018 z dnia 9 lutego 2018 roku przekazał z dniem 12 lutego 2018 roku do administrowania przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Nowym Sączu część przedmiotowej nieruchomości obejmującą cztery budynki: budynek garażowo-koszarowy, budynek zaplecza magazynowego, budynek garażowowarsztatowy z częścią administracyjną, budynek wieży do ćwiczeń wysokościowych z możliwością wykorzystywania tych budynków jedynie na realizację zadań własnych gminy.
Pozostała część nieruchomości o pow. około 0,2000 ha została oddana w najem MPK Sp. z o.o. na cele utrzymania placu manewrowego i miejsc postojowych umową najmu
Nr 126/2019 znak: WGN.RG.6845.1.222.2019.JB.
Umowa najmu 126/2019 traci moc obowiązującą z dniem11 lutego 2021 roku, z tym dniem wygasa również umowa zawarta pomiędzy Skarbem Państwa a Miastem Nowy Sącz
– trwają ustalenia w sprawie zawarcia kolejnej umowy użyczenia oraz w sprawie zamiany nieruchomości.
Jednostka realizująca

Wydział Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miasta Nowego
Sącza

Mierniki realizacji zadania

Procedura nie została zakończona. Realizowane są kolejne etapy procedury.

Termin realizacji

2020 rok

d. Kształtowanie przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni poprzez wspieranie realizacji budownictwa mieszkaniowego, w tym tzw. budownictwa społecznego
i modernizacja zasobów mieszkaniowych.

1. Modernizacja elewacji budynku przy ul. Kraszewskiego 4 w Nowym Sączu
- 63.960,00 zł

2. Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu, c.w.u. w lokalu położonym przy ul. Romanowskiego 11/5
- 18.360,00 zł

3. Remont instalacji elektrycznej w mieszkaniu przy ul. Wazów 9/4
– 1.836,00 zł

4. Remont instalacji elektrycznej w mieszkaniu przy ul. Wazów 9/6
– 1.296,00 zł

5. Remont instalacji wod-kan w lokalu przy ul. Wazów 9/4
– 4.233,60 zł

6. Remont instalacji wod-kan w lokalu przy ul. Wazów 9/6
-– 4.100,00 zł

7. Remont schodów zewnętrznych na budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckich 6/11
– 1.620,00 zł
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8. Wymiana stolarki okiennej w- Jagiellońska 73/2, Lwowska 65/1, Śniadeckich 6/5, Broniewskiego 6/4, Barska 6c/15, Kusocińskiego 5/24, Kusocińskiego 5/3,
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Daszyńskiego 7/12, Sobieskiego 5/3, Broniewskiego 16f/7, Broniewskiego 16f/4, I PSP 4b/10, Matejki 28/8, Sienkiewicza 20/2
– 60.183,91 zł
Remont instalacji elektrycznej Kazimierza 2/5
– 1.792,80 zł
Remont instalacji elektrycznej ul. Strzelecka 4/3
– 3.996,00 zł
Remont instalacji elektrycznej ul. Zamenhofa 2/9
– 4.212,00 zł
Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych ul. Broniewskiego 20c/10, ul. Broniewskiego 8f/14, ul. Sobieskiego 16/10, Strzeleckiej 4/3
– 16.830,26 zł
Remont instalacji elektrycznej w mieszkaniu przy ul. Romanowskiego 11/5
– 3.672,00 zł
Remont instalacji kanalizacyjnej w mieszkaniu przy ul. Romanowskiego 11/5
– 1.500,00 zł
Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji gazu, c.o., c.w.u. w lokalu przy ul. Długosza 48/1
– 2.460,00 zł
Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji gazu, c.o., c.w.u. w lokalu przy ul. Długosza 48/3
– 2.460,00 zł
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu, c.o., c.w.u. w lokalu przy ul. Długosza 48/3
– 17.331,84 zł
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu, c.o., c.w.u. w lokalu przy ul. Długosza 48/1
– 21.077,66 zł
Zakupy materiałów na potrzeby remontowe
– 59.083,28 zł

Jednostka realizująca

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Nowego Sącza

Termin realizacji

Mierniki realizacji zadania

Kwota kosztów realizacji inwestycji

261.927,85 zł

2020 rok

e. Rewitalizacja terenów rekreacyjnych poprzez zagospodarowanie terenów zielonych, w tym brzegów rzek, zwłaszcza rzeki Kamienica jako terenu
rekreacyjnego – Program „Zielone Miasto” (we współpracy z administratorami cieków wodnych).
1.
2.
3.
4.
5.

Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu.
Zielono-niebieska infrastruktura – zagospodarowanie Placu Krasickiego w Nowym Sączu tzw. Kocich Plant
Zielono-niebieska infrastruktura przy Szkole Podstawowej Nr 15, ul. 29 Listopada 29 w Nowym Sączu
Zielono-niebieska infrastruktura przy Zespole Przedszkoli, ul. Paderewskiego w Nowym Sączu
Zapomniany zakątek przyrody i historii
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Jednostka realizująca

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Nowego Sącza

Mierniki realizacji zadania

Kwota kosztów realizacji inwestycji

Termin realizacji

2020 rok

33.391.991,65 w tym:
16.394.353,13 środki UE
1.249.617,49 środki Budżetu Państwa
15.748.021,03 środki własne
Źródła finansowania

Wydatki
na
realizację
Kluczowego nr 4 ogółem:

Programu

33.653.919,50 zł

Wartość

Budżet miasta

16.009.948,88 zł

Środki zewnętrzne zagraniczne (UE, EOG itp.)

16.394.353,13 zł

Środki zewnętrzne krajowe
Inne

1.249.617,49 zł
Brak danych

Opracowanie: Wydział Architektury i Urbanistyki w Urzędzie Miasta Nowego Sącza – jednostka wiodąca.

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020+ za 2020 rok

.

str 116

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO „RODZINA I ŚRODOWISKO”

CEL STRATEGICZNY II

PROGRAM KLUCZOWY NR 5

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

CEL GŁÓWNY

Polepszenie zdrowia fizycznego i psychicznego oraz podniesienie jakości życia mieszkańców.

Jednostka wiodąca

Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Koordynator programu

Dyrektor Wydziału Ochrony
Zdrowia i Pomocy Społecznej

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

Rodziny wielodzietne objęte pomocą społeczną
(Wskaźnik pomocy społecznej udzielonej rodzinom wielodzietnym - udział
rodzin wielodzietnych (troje dzieci i więcej) objętych pomocą w liczbie
wszystkich rodzin, którym udzielono pomocy.)

Źródło
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Nowym Sączu

Wartości wskaźników w 2020 r.
218 rodzin - 740 osób w tych rodzinach
- procentowy udział rodzin niepełnych w ogólnej
liczbie rodzin korzystających z pomocy społecznej
wynosi ok. 13,65 %
- procentowy udział osób w rodzinach niepełnych
w ogólnej liczbie osób korzystających z pomocy
społecznej wynosi ok. 22,20%

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Nowym Sączu

167 rodzin - 955 osób w tych rodzinach
- procentowy udział rodzin wielodzietnych w ogólnej
liczbie rodzin korzystających z pomocy społecznej
wynosi ok. 10,46 %
- procentowy udział osób w rodzinach
wielodzietnych w ogólnej liczbie osób
korzystających z pomocy społecznej wynosi
ok. 28,65%
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Rodziny emerytów i rencistów objęte pomocą społeczną
(Wskaźnik pomocy społecznej udzielonej rodzinom emerytów i rencistów
- udział rodzin emerytów i rencistów objętych pomocą w liczbie
wszystkich rodzin, którym udzielono pomocy.)

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Nowym Sączu

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

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Nowym Sączu

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

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Nowym Sączu

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

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Nowym Sączu

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

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Nowym Sączu

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

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Nowym Sączu

506 rodzin – 731 osób w tych rodzinach
- procentowy udział rodzin emerytów i rencistów
w ogólnej liczbie rodzin korzystających z pomocy
społecznej wynosi ok. 31,70%
- procentowy udział osób w rodzinach emerytów
i rencistów w ogólnej liczbie osób korzystających
z pomocy społecznej wynosi ok. 21,93%
71 dzieci
- procentowy udział dzieci do czasu rozpoczęcia
nauki w szkole podstawowej w ogólnej liczbie osób
korzystających z dożywiania wynosi ok. 11,63%
371 uczniów
- procentowy udział uczniów do czasu ukończenia
szkoły ponadgimnazjalnej w ogólnej liczbie osób
korzystających z dożywiania wynosi ok. 60,81%
66 rodzin - 88 osoby w tych rodzinach
- procentowy udział rodzin z problemem
alkoholowym w ogólnej liczbie rodzin
korzystających z pomocy społecznej wynosi
ok. 4,13 %
- procentowy udział osób z problemem
alkoholowym w ogólnej liczbie osób korzystających
z pomocy społecznej wynosi ok. 2,64%
52 rodziny - 52 osoby w tych rodzinach
- procentowy udział rodzin bezdomnych w ogólnej
liczbie rodzin korzystających z pomocy społecznej
wynosi ok. 3,25%
-procentowy udział osób bezdomnych w ogólnej
liczbie osób korzystających z pomocy społecznej
wynosi ok. 1,56%
245 rodzin - 852 osoby w tych rodzinach
- procentowy udział rodzin w ogólnej liczbie rodzin
korzystających z pomocy społecznej wynosi
ok. 15,35%
- procentowy udział osób w ogólnej liczbie osób
korzystających z pomocy społecznej wynosi
ok. 25,56%
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Bezrobocie
(Odsetek klientów pomocy społecznej korzystających ze wsparcia
z powodu bezrobocia, na podstawie danych o rzeczywistej liczbie osób
w rodzinach objętych pomocą społeczną.)

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Nowym Sączu

551 rodzin - 1465 osób w tych rodzinach
- procentowy udział rodzin bezrobotnych w ogólnej
liczbie rodzin korzystających z pomocy społecznej
wynosi ok. 34,52%
- procentowy udział osób bezrobotnych w ogólnej
liczbie osób korzystających z pomocy społecznej
wynosi ok. 43,95%

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

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Nowym Sączu

1176 rodzin -2139 osób w tych rodzinach
- procentowy udział rodzin z długotrwałą chorobą
w ogólnej liczbie rodzin korzystających z pomocy
społecznej wynosi ok. 73,68%
- procentowy udział osób z długotrwałą chorobą
w ogólnej liczbie osób korzystających z pomocy
społecznej wynosi ok. 64,17%

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

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Nowym Sączu

5 rodzin - 7 osób w tych rodzinach
- procentowy udział rodzin dotkniętych narkomanią
w ogólnej liczbie rodzin korzystających z pomocy
społecznej wynosi ok. 0,31%
- procentowy udział osób dotkniętych narkomanią
w ogólnej liczbie osób korzystających z pomocy
społecznej wynosi ok. 0,21%

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

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Nowym Sączu

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

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Nowym Sączu

827 rodzin -1466 osób w tych rodzinach
- procentowy udział rodzin z niepełnosprawnością
w ogólnej liczbie rodzin korzystających z pomocy
społecznej wynosi ok. 51,81%
- procentowy udział osób z niepełnosprawnością
w ogólnej liczbie osób korzystających z pomocy
społecznej wynosi ok. 43,98%
119 rodzin - 643 osoby w tych rodzinach
- procentowy udział rodzin z tytułu potrzeby
ochrony macierzyństwa w ogólnej liczbie rodzin
korzystających z pomocy społecznej wynosi
ok. 7,45%
- procentowy udział osób z tytułu potrzeby ochrony
macierzyństwa w ogólnej liczbie osób
korzystających z pomocy społecznej wynosi
ok. 19,29%
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Przemoc w rodzinie
(Odsetek klientów pomocy społecznej korzystających ze wsparcia
z powodu przemocy, na podstawie danych o rzeczywistej liczbie osób
w rodzinach objętych pomocą społeczną.)

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Nowym Sączu

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

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Nowym Sączu

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

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Nowym Sączu

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

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Nowym Sączu

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

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Nowym Sączu

5 rodzin – 16 osób w tych rodzinach
- procentowy udział rodzin z problemem przemocy
w ogólnej liczbie rodzin korzystających z pomocy
społecznej wynosi ok. 0,31%
- procentowy udział osób z problemem przemocy
w ogólnej liczbie osób korzystających z pomocy
społecznej wynosi ok. 0,48%
1 rodzina - 2 osoby w tych rodzinach
- procentowy udział rodzin dotkniętych problemem
sieroctwa w ogólnej liczbie rodzin korzystających
z pomocy społecznej wynosi ok. 0,06%
- procentowy udział osób dotkniętych problemem
sieroctwa w ogólnej liczbie osób korzystających
z pomocy społecznej wynosi ok. 0,06 %
9 rodzin - 26 osób w tych rodzinach
- procentowy udział rodzin w sytuacji kryzysowej
w ogólnej liczbie rodzin korzystających z pomocy
społecznej wynosi ok. 0,56%
-procentowy udział osób w sytuacji kryzysowej
w ogólnej liczbie osób korzystających z pomocy
społecznej wynosi ok. 0,78%
911 rodzin - 2102 osób w tych rodzinach
- procentowy udział rodzin dotkniętych ubóstwem
w ogólnej liczbie rodzin korzystających z pomocy
społecznej wynosi ok. 57,08%
- procentowy udział osób dotkniętych ubóstwem
w ogólnej liczbie osób korzystających z pomocy
społecznej wynosi ok. 63,06%
86 rodzin – 504 osoby w tych rodzinach
- procentowy udział rodzin wielodzietnych w ogólnej
liczbie rodzin korzystających z pomocy społecznej
wynosi ok. 5,38%
-procentowy udział osób wielodzietnych w ogólnej
liczbie osób korzystających z pomocy społecznej
wynosi ok. 15,12%
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Zdarzenie losowe
(Odsetek klientów pomocy społecznej korzystających ze wsparcia
z powodu zdarzenia losowego, na podstawie danych o rzeczywistej liczbie
osób w rodzinach objętych pomocą społeczną.)

Uczestnicy terapii (w dziennym ośrodku wsparcia) typu AB (chorzy
psychicznie i upośledzeni umysłowo) poniżej 18 r. ż.
Uczestnicy terapii (w dziennym ośrodku wsparcia) typu AB (chorzy
psychicznie i upośledzeni umysłowo) w wieku 19-40 lat
Uczestnicy terapii (w dziennym ośrodku wsparcia) typu AB (chorzy
psychicznie i upośledzeni umysłowo) w wieku 41-60 lat
Uczestnicy terapii (w dziennym ośrodku wsparcia) typu AB (odsetek chorych
psychicznie i upośledzeni umysłowo) w wieku 61-74 lat
Uczestnicy terapii (w dziennym ośrodku wsparcia) typu AB (odsetek chorych
psychicznie i upośledzeni umysłowo) w wieku powyżej 74 lat
(stan na 31.12.2019 r.)
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego
(Liczba uczestników terapii, korzystających ze wsparcia z powodu
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego.)
Długotrwała lub ciężka choroba
(Liczba uczestników terapii, korzystających ze wsparcia z powodu
długotrwałej bądź ciężkiej choroby, na podstawie danych o rzeczywistej
liczbie osób objętych wsparciem.)
Niepełnosprawność
(Przy 60 miejscach statutowych i 61 osobach na dzień 31.12.2020dane niepełne - tylko na podstawie informacji od uczestników.)
Korzystający z obiektów kultury
(Liczba uczestników warsztatów, korzystających z obiektów kultury.)

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Nowym Sączu

2 rodziny – 2 osoby w tych rodzinach
- procentowy udział rodzin korzystających ze
wsparcia z powodu zdarzeń losowych w ogólnej
liczbie rodzin korzystających z pomocy społecznej
wynosi ok. 0,12%
- procentowy udział osób korzystających ze
wsparcia z powodu zdarzeń losowych w ogólnej
liczbie osób korzystających z pomocy społecznej
wynosi ok. 0,06%

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

0

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

uzyskało wsparcie 67 osób głównie w sprawach
prowadzenia gospodarstwa domowego

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

uzyskało wsparcie 67 osób:
33 przewlekle chorych psychicznie, 34 upośledzone
umysłowo, w tym 15 powyżej 60 r.ż.

Informacja od
uczestników

29 uczestników z orzeczoną niepełnosprawnością

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

19
31,67%
32
53,33%
9
15,00%
0
Łącznie 60 osób na 60 miejsc statutowych.

1. MCK „Sokół” spektakl ok.30 osób
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Komentarz:
W 2020 r. z pomocy wg. ustawy o pomocy społecznej w MOPS korzystało ogółem 1596 rodzin, w tym 3333 osoby w tych rodzinach. W 2020 roku z pomocy w zakresie dożywiania skorzystało
ogółem 610 osób. Suma przyznanych świadczeń w roku 2020 wyniosła łącznie – 9 359 979,58 zł, z czego 3 731 815,12 zł., stanowiły środki własne, 5 628 164,46 zł - dotacja.
ŚDS- miejsc statutowych: 60, ŚDS jako instytucja wsparcia dziennego dla osób psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo działa wg przyjętego rocznego planu pracy i szczegółowych planów
pracy tygodniowych. W 2020 r. w związku z wystąpieniem sytuacji epidemicznej został przeorganizowany i dostosowany do w/w sytuacji. Działalność ŚDS była zawieszona w okresach 12 marca31 maja,13 lipca-13 września, 16 października-27 listopada. Praca terapeutyczna opierała się głównie na pracy zdalnej: kontakt telefoniczny, SMS, e-mail, Messenger, Facebook, itp., dostarczono
materiały terapeutyczne do pracy w domu. Świadczono niezbędną pomoc w wypełnianiu dokumentacji, wniosków, opinii, zaświadczeń, dokonywano ocen psychologicznych niezbędnych do
uzyskania świadczeń (ZUS,MOPS,PCPR itp.). Plany terapeutyczne indywidulane tworzono na posiedzeniach zespołu wspierająco-aktywizującego, podobnie jak oceniano ich realizację i rezultaty.
W 2020 roku zespół pracował na 12 posiedzeniach. Wydatki w 2020 roku na działalność ŚDS ogółem: 1 301 828,91 zł., w tym: z budżetu Miasta 21 109,60 zł., dotacja celowa MUW Kraków
1 280 719,31 zł.

Wartości wskaźników osiągnięte w 2020 roku
Wskaźniki monitoringu realizacji Strategii

Pensjonariusze DPS nieopuszczający łóżek
Odsetek pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej nieopuszczających łóżek
na dzień 31 grudnia.
Pensjonariusze DPS poniżej 18 roku życia
Odsetek pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w wieku poniżej 18 roku
życia. Dane na temat liczby mieszkańców Domów Pomocy Społecznej wg
stanu na dzień 31 grudnia.
Pensjonariusze DPS w wieku 19-40 lat
Odsetek pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w wieku 19-40 lat. Dane
na temat liczby mieszkańców Domów Pomocy Społecznej wg stanu na dzień
31 grudnia.
Pensjonariusze DPS w wieku 41-60 lat
Odsetek pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w wieku 41-60 lat. Dane
na temat liczby mieszkańców Domów Pomocy Społecznej wg stanu na dzień
31 grudnia.
Pensjonariusze DPS w wieku 61-74 lat
Odsetek pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w wieku 61-74 lat. Dane
na temat liczby mieszkańców Domów Pomocy Społecznej wg stanu na dzień
31 grudnia.
Pensjonariusze DPS w wieku powyżej 74 lat
Odsetek pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w wieku powyżej 74 lat.
Dane na temat liczby mieszkańców Domów Pomocy Społecznej wg stanu na
dzień 31 grudnia.

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

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

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

25 osób
29,07%

16 osób
10,60 %

18 osób
27,27%

0 osób
0%

0 osób
0%

0 osób
0%

7 osób
8,14 %

14 osób
9,27%

0 osób
0%

14 osób
16,28 %

53 osoby
35,10%

3 osoby
4,55 %

33 osoby
38,37 %

56 osób
37,09%

15 osób
22,72%

32 osoby
37,21%

28 osób
18,54 %

48 osób
72,73%
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Komentarz:
Liczba miejsc statutowych w poszczególnych jednostkach:

DPS ul. Nawojowska 155, Nowy Sącz – 91;

DPS ul. Nawojowska 159, Nowy Sącz – 180;

DPS ul. E. Plater 20, Nowy Sącz – 96;

ŚDS ul. Nawojowska 159 A- 60.
Liczba miejsc statutowych w 3 Domach Pomocy Społecznej łącznie 367, w roku 2020 przebywało w nich łącznie 400 osób. Ogółem wydatki DPS-ów na realizację Programu Kluczowego nr 5:
21 254 237,74 zł. w tym: 15 583 063,07 zł. z budżetu miasta, 6 071 174,67 zł. środki zewnętrzne krajowe i inne oraz zagraniczne.
Wydatki w 2020 roku na działalność ŚDS ogółem: 1.301.828,91 zł. w tym: z budżetu Miasta 21.109,60 zł., dotacja celowa MUW Kraków 1.280.719,31 zł.

II-5.2. Działania i zadania realizowane w ramach Programu Kluczowego nr 5 w 2020 r.
W zakresie wspierania rozwoju opieki zdrowotnej i profilaktyki chorób, szczególnie w zakresie kardiologii i onkologii
a. W ramach profilaktyki kardiologicznej „Miej serce dla Nowego Sącza” i profilaktyki onkologicznej „Wygoń raka z miasta”, zrealizowano:
1/ Akcję badań w zakresie profilaktyki kardiologicznej pn.: „ Miej serce dla Nowego Sącza”, powierzając zadania z zakresu zdrowia publicznego, w
trybie ustawy o zdrowiu publicznym.
Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce. Badania pozwalają określić kategorię ryzyka choroby układu krążenia, stanowią informację
do ewentualnej dalszej diagnostyki. W dniu 1 października 2020 r. podpisano umowę o realizację zadania publicznego pn. „Miej serce dla Nowego Sącza – profilaktyka
chorób układu sercowo naczyniowego” W dniach od 01.10.2020 do 30.11.2020 r. zorganizowano badania profilaktyczne , w tym:
- badania biochemiczne takie jak : pobranie krwi, cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy, glukoza;
- badania biochemicznego w kierunku oznaczenia lipoproteiny - jako jednego z silniejszych czynników ryzyka hipercholesterolemii rodzinnej;
- badania EKG z opisem dla grupy osób z podniesionym lipidogramem i lipoproteiną. Realizator wybrał do badań EKG osoby z wynikami badań najbardziej
oddalonymi od normy.
Zadanie zlecono do realizacji Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej DIAGMED Sp. z o. o. w trybie ustawy o zdrowiu publicznym. W programie zdrowotnym
udział wzięło 228 osób. Wykonano badania EKG dla 8 osób z najbardziej nieprawidłowymi wynikami badań. Program skierowano do mieszkańców Nowego Sącza
obciążonych czynnikami ryzyka tj. w wieku od 40 lat.
Przeprowadzono działania informacyjno-edukacyjne. Uczestnicy otrzymali wydruk z informacją na temat wpływu hipercholesterolemii na zdrowie zalecanych działań
prozdrowotnych, w związku z badaniem lipoproteiny. Dodatkowo uczestnicy otrzymali spersonalizowaną - indywidualną informację zwrotną od Realizatora w
zależności od uzyskanych wyników laboratoryjnych. Osoby z nieprawidłowymi wynikami otrzymały zalecenie konsultacji wyników badań z lekarzem POZ, natomiast
osoby z nieprawidłowymi wynikami lipoproteiny otrzymały informację o ośrodkach/poradniach klinicznych zajmujących się leczeniem i diagnozowaniem zaburzeń
lipidowych.

Analiza danych statystycznych przemawia za dalszą kontynuacją działań w celu poprawy zdrowia w zakresie układu krążenia.
Koszt programu: 14 712 zł. (środki własne Miasta Nowego Sącza)
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2/ Działania w zakresie profilaktyki onkologicznej :
1) Realizacja Ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka w celu ograniczenia zachorowalności na nowotwory przez redukcję ryzyka w zakresie
profilaktyki pierwotnej nowotworów poprzez edukację . Termin : 03.11.2020 r. do 31.12.2020 r.
W 2020 r. program realizowany był w szkołach ponadpodstawowych oraz klasach 7 i 8 szkół podstawowych, które zadeklarowały chęć udziału w programie. Głównym
działaniem było przekazanie wiedzy na temat rozpoznania czerniaka i jego profilaktyki. Uczniowie zapoznali się ze złotymi zasadami profilaktyki czerniaka,
zdobywając umiejętność samobadania skóry czy tez różnicowania zmian podejrzanych. Nastolatkowie otrzymali informacje poprzez lekcję wychowawczą lub lekcję
biologii na podstawie przekazanych materiałów edukacyjnych, w tym filmiku edukacyjnego. Scenariusz zajęć opracowany był na 1 godzinę lekcyjną. Program
realizowany był przy współpracy Wydziału Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Nowego Sącza ze Studenckim Kołem Naukowym Onkoma przy
Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie - Państwowego Instytutu Badawczego (SKN
ONKOMA). W 2020 r. w programie wzięło udział : 2102 uczniów, 62 nauczycieli (edukatorów- realizatorów bezpośrednich).
Koszt zadania 0 zł, materiały edukacyjne otrzymane bezpłatnie.
2) „ Profilaktyczne badania zapobiegające nowotworom prostaty i miażdżycy dla mężczyzn oraz zapobiegające nowotworom jajnika dla kobiet”
w okresie: 01.04.2020 r. do 30.07.2020 r., Prowadzenie działalności edukacyjnej i organizacja bezpłatnych badań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrycia
zmian miażdżycowych tj. badanie cholesterolu, trójglicerydów, poziomu glukozy oraz badania w kierunku raka prostaty tj. 100 badań PSA (dla osób po 45 roku
życia) i 5 badań u urologa - USG dla mężczyzn o podniesionym wskaźniku PSA oraz 40 badań dla kobiet (po 40 roku życia) określających prawdopodobieństwo
rozwoju raka jajnika. Wartość zadania: 10 762,65 zł (w tym: 9000 zł środki własne miasta Nowego Sącza, 1300 zł śr. własne Stowarzyszenia).
Ilość osób objęta zadaniem: 140 osób.
3) „Profilaktyka choroby raka piersi” w okresie od 01.03.2020 r. do 30.11.2020 Porady/rozmowy telefoniczne dla ok. 150 osób, badania mammograficzne dla
111 kobiet, gimnastyka dla 15 kobiet w ramach umowy z miastem Nowy Sącz. Broszury edukacyjne w celu zachęcenia do badań profilaktycznych 200 szt. ulotek
dla 200 osób. Wartość zadania: 8 300 zł (w tym: 6000 zł środki własne miasta Nowego Sącza, środki własne Stowarzyszenia: 1280 zł, 1020 zł wycena wolontariatu).
4) „Profilaktyka w chorobach tarczycy– wczesne rozpoznanie choroby gwarancją skutecznego leczenia, dla określonej grupy osób” w okresie
20.04.2020 r. do 30.11.2020 r., bezpłatne badania profilaktyczne tarczycy TSH i USG dla kobiet. Badaniami objęto łącznie 141 kobiet, w ramach edukacji
nt.
chorób tarczycy zostały przekazane kobietom materiały edukacyjne dot. profilaktyki chorób tarczycy oraz zorganizowano spotkana edukacyjne. Przeprowadzono
konsultacje z lekarzami endokrynologami, onkologami w zakresie chorób tarczycy. Wartość zadania: 8 130 zł ( w tym: 6 000 zł środki własne miasta Nowego
Sącza, środki własne Stowarzyszenia: 830 zł, 1300 zł wycena wolontariatu).
Jednostka realizująca
Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy
Termin realizacji
2020 r
Społecznej w Urzędzie Miasta Nowego
Sącza
Mierniki realizacji
228 osób
Liczba osób objętych programem „Miej
zadania
Serce dla Nowego Sącza”
Liczba osób objętych zadaniem z zakresu
profilaktyki onkologicznej

2583 osoby

b. Rozwój opieki nad osobami przewlekle chorymi.
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1/ Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum” w Nowym Sączu propaguje ideę i metody opieki paliatywnej i hospicyjnej, długotrwałej pomocy osobom
starszym. Realizując powyższą opiekę i pomoc w obiektach własnych Towarzystwa, użyczonych lub wynajmowanych, a także w miejscu zamieszkania osoby
potrzebującej tej pomocy. W tym celu może inicjować rozbudowę, przebudowę, modernizację tych obiektów. W 2020 r. zapewniono opiekę medyczną i socjalną
chorym podopiecznym oraz środki farmaceutyczne, materiały opatrunkowe i środki pomocnicze niezbędne do funkcjonowania w hospicjum stacjonarnym osób
terminalnie chorych w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Wsparcie opieki hospicyjnej w Nowym Sączu”. Wsparciem objęto łącznie 115 osób.
2/ Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Sączu w roku 2020 udzielił wsparcia 67 osobom chorym przewlekle (psychicznie i niepełnosprawnym intelektualnie).
W związku z sytuacją epidemiczną zajęcia ukierunkowane były na tematykę dotyczącą COVID-19. Działania realizowano celem rehabilitacji psychospołecznej
uczestników, poprawy ich zdrowia i kondycji psychofizycznej, celem uzyskania poprawy kompetencji społecznych i przeciwdziałania wykluczeniu, nabycia praktycznych
umiejętności w życiu codziennym, nabycie umiejętności interpersonalnych, emocjonalnych i poznawczych. W 2020 r. odbyła się zabawa walentynkowa i karnawałowa.
W okresie odwieszenia działalności na terenie ŚDS organizowano zajęcia w ramach treningu interpersonalnego przy grillu, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego,
a przy okazji mikołajek dostarczono uczestnikom paczki do domu. Współpracę z rodzinami pogłębiano przez systematyczny kontakt telefoniczny, ze względu na
sytuację epidemiczną uniemożliwiającą kontakty w ramach grupy wsparcia w Ośrodku. Uczestnicy brali udział w programie: Innowacyjna Gospodarka Narodowa
Strategii Spójności- Internet na Dobry Początek, korzystając z przekazanego sprzętu.
Jednostka realizująca
1/ Miasto Nowy Sącz zleca realizację zadania w ramach
Termin realizacji
1/ 2020 r.
Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi :
Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum”
w Nowym Sączu
2/ Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Sączu
2/ 2020 r.
33-300, ul. Nawojowska 159A
Mierniki realizacji
Liczba osób objętych opieką medyczną, socjalną
ilość osób objętych wsparciem/ilość miejsc
zadania
Hospicjum
115/32
ŚDS
67/60
Wielopłaszczyznowa poprawa funkcjonowania uczestników
widoczna u około 50 % uczestników
Poprawa funkcjonowania rodzin
około 10 rodzin poprawiło swoje funkcjonowanie
Nabycie nowych umiejętności i zapobieżenie wykluczeniu
około 27 uczestników korzystało z programu
społecznemu i cyfrowemu poprzez uczestnictwo
w programie „Internet na dobry początek”
c. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
1/ Podjęcie Uchwały nr XXIX/303/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28.04.2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza na rok 2020 oraz realizacja Uchwały nr IX/82/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie: Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowego Sącza na lata 2019-2022.
Realizacja zadań zawartych w programach:
GPPiRPA

Zmniejszenie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych nadużywaniem alkoholu;

Ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego spowodowanych nadużywaniem i uzależnieniem od alkoholu;

Monitorowanie zjawisk społecznych związanych z problematyką uzależnień w mieście;

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

Zwiększenie świadomości zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu poprzez edukację publiczną;

Przeciwdziałanie naruszeniom prawa w związku z prowadzeniem sprzedaży napojów alkoholowych;
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Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Koszt realizacji ww. zadań 1 882 954,66 zł.
GPPN

Poszerzenie oferty spędzenia wolnego czasu dla młodzieży;

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz pomoc dla
rodzin osób uzależnionych.
Koszt realizacji ww. zadań 0,00 zł. Realizacja zadań zintegrowana i finansowana z GPPiRPA.
Realizacja zadań:

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

współuzależnienie jako zaburzenie osobowości w systemie rodzin z problemem alkoholowym.
Wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych w zakresie działań w ramach realizacji zadań w obszarze Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii: zajęcia prowadzone w formie warsztatów, profilaktyczne i wzmacniające więzi rodzinne o charakterze
integracyjno-motywacyjnym dla dzieci i członków rodzin, organizacja czasu wolnego w ramach letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym w ramach profilaktyki
i przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom, warsztaty z zakresu zdrowego trybu życia. Zapewniono posiłki osobom potrzebującym, zajęcia rozwojowe,
poszerzające wiedzę z zakresu muzyki, teatralno-recytatorskie, taneczne, sportowo-rekreacyjne z gimnastyki z elementami sportów walki, treningi. Realizowano
wsparcie dla osób zagrożonych narkomanią, eksperymentujących i uzależnionych oraz ich rodzin.
Jednostka realizująca
Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Urzędzie
Termin realizacji
2020 r.
Miasta Nowego Sącza, jednostki współpracujące,
organizacje pozarządowe, parafie
Mierniki realizacji
Koszt realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i
1 882 954,66 zł
zadania
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Koszt realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania
0,00 zł Realizacja zadań zintegrowana i finansowana z GPPiRPA
Narkomanii
Szacunkowa liczba osób objętych działaniami Gminnego
1 000 (liczba szacunkowa)
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Liczba osób objętych działaniami Gminnego programu
50 osób
Przeciwdziałania Narkomanii
Liczba osób zatrzymanych do wytrzeźwienia w Izbie
1805 osób
wytrzeźwień
Liczba zgłoszeń osób nadużywających alkohol do Gminnej
108 osób
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym
Sączu
Liczba osób zarejestrowanych w Poradni Terapii Uzależnień
600
Liczba osób zarejestrowanych w Poradni Terapii Uzależnień
78 pacjentów
dla dzieci i młodzieży
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Mierniki realizacji
zadania

Liczba sprawców przestępstw pod wpływem alkoholu (bez
kierujących)
Nieletni sprawcy przestępstw pod wpływem alkoholu (bez
kierujących)
Liczba kierujących zatrzymanych pod wpływem alkoholu od
0,2 do 0,5 promila
Liczba kierujących zatrzymanych pod wpływem alkoholu
powyżej 0,5 promila
Liczba sprawców przemocy będących pod wpływem
alkoholu
Liczba zawartych umów o realizację projektów w ramach
Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
(liczba uczestników zadań szacunkowo/ w przybliżeniu)

172
nie wskazano
27 osób
240 osób
57 osób
9 (liczba uczestników zadań szacunkowo/w przybliżeniu: 545)

2/
Ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego spowodowanych nadużywaniem i uzależnieniem od alkoholu lub narkotyków poprzez udzielanie poradnictwa i wsparcia
psychologicznego, terapeutycznego, prawnego itp. oraz ochrony przed przemocą w rodzinie.

Prowadzenie profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży.
Prowadzenie zajęć i akcji profilaktycznych dla młodzieży szkolnej: W roku 2020 ze względu na ograniczenia pandemiczne nie prowadzono działań profilaktycznych
w szkołach, w okresie wakacji część zajęć profilaktyczno- integracyjnych przeprowadzono w formule on-line.
Prowadzenie zajęć i akcji profilaktycznych dla młodzieży szkolnej:
Akcja profilaktyczna skierowana do młodzieży szkół podstawowych - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w 2020 roku
Ilość spotkań - 6 , ilość osób uczestniczących w zajęciach 115.
Spotkanie z młodzieżą szkół ponadpodstawowych w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu - 1 spotkanie - 80 uczestników
Jednostka realizująca

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ( Dział
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Dział Izba Wytrzeźwień)

Termin realizacji

Mierniki realizacji
zadania

Ilość udzielonych indywidualnych porad specjalistycznych
(psychologicznych, prawnych, socjalnych i innych)

553 porady, w tym :
- psychologiczne – 499
- prawne – 54,
- porady telefoniczne- 329
-spotkania nadzorowane- 12 osób 37 spotkań, 74 kontakty
porady udzielone osobom uzależnionym, w tym:
- 5 od alkoholu – 5 porad, - 5 osób,

Ilość udzielonych porad osobom uzależnionym
i współuzależnionym w tym : alkoholizm, lekomania,
narkotyki itp.
Ilość osób objętych pomocą w zakresie przemocy

2020 rok

Liczba osób objętych pomocą w zakresie przemocy – 93, w tym:
91 ofiar przemocy oraz 2 sprawców przemocy,
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Mierniki realizacji
zadania

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

Przyjęto do hostelu 11 osób, w tym 5 dorosłych, 6 dzieci.

W 2020 roku nie funkcjonował hostel dla sprawców przemocy.
Przyjęto do wytrzeźwienia 1196 osób, którym została zapewniona
opieka lekarska (1163 mężczyzn i 33 kobiety).

Budżet OIK za 2020 r. 733 562,27 zł, IW za 2020 r. 1 575 688,64 zł.
d. Wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych w zakresie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia, opieki i rehabilitacji.
1/ Realizacja działań w ramach „Programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego” w obszarze ochrona zdrowia z wyszczególnieniem:
1) Aktywizacja i integracja społeczna osób chorych i niepełnosprawnych i ich opiekunów:„Żyj aktywnie tu i teraz dla siebie i dla innych”, zrealizowano program
zajęć usprawniających na sali gimnastycznej dla grupy 35 osób; zadanie pt. „Wspólne spędzanie czasu osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku wraz
z opiekunami – integracja i aktywizacja przez różnego rodzaju formy czynnego wypoczynku” dla 18 osób niewidomych lub niedowidzących wraz
z opiekunami; zadanie pt. „Aktywizacja i integracja osób chorych na cukrzycę, starszych, samotnych i niepełnosprawnych”, objęcie indywidualnymi
programami 40 osób niepełnosprawnych wraz z rodzinami. Realizacja „Światowego Dnia Walki z Cukrzycą”. Zadanie „Wycieczka do Krynicy-Zdroju wieża
widokowa i spacer w koronach drzew” w ramach zadania działaniami objęto ok. 43 osób w tym Rodziny z dziećmi z problemami ze spektrum autyzmu.
2) Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć mających na celu poprawę stanu fizycznego i psychicznego oraz nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie
umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, z uszkodzeniem słuchu, mowy, autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną:
zadanie pt. „Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych kobiet po chorobie raka piersi” zmniejszenie skutków operacji i leczenia (po
chemioterapii, radioterapii), jedna grupa zajęciowa średniomiesięcznie 10 osób itp. „Opieka i rehabilitacja osób niepełnosprawnych w świetlicy terapeutycznej
Stowarzyszenia „Nadzieja” zapewniono opiekę średniomiesięcznie 25 osobom potrzebującym .
3) Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa: „Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa”- szkolenie dla 40 osób liderów oraz organizacja zbiórek krwi,
w których 537 osób oddało łącznie 241300 ml krwi.
4) Wspieranie opieki hospicyjnej; w ciągu roku zapewniono wsparcie 115 osobom potrzebującym.
5) Wspieranie czynnego uczestnictwa w działaniach profilaktycznych – usprawniających typu: grupy wsparcia, warsztaty, imprezy, festyny, wyjazdy o charakterze
prozdrowotnym, mających na celu polepszenie funkcjonowania społecznego mieszkańców miasta, w szczególności osób starszych i niepełnosprawnych: zadanie
„Wspieranie czynnego uczestnictwa w działaniach profilaktycznych- wyjazdy o charakterze prozdrowotnym”- zorganizowano zajęcia dla osób starszych,
w tym niepełnosprawnych o charakterze integracyjnym. W zadaniu wzięło udział 58 osób. Zadanie pn. „Skarbnica Zdrowia Sądeckiego Seniora”, w ramach
którego wsparciem objęto 30 osób, wyświetleń na platformach społecznościowych 839.
2/ Realizacja zadań w ramach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
2.1/ Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem MADA w Nowym Sączu;
2.2/ Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „NADZIEJA” w Nowym Sączu.
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3/ Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Sączu na stałe współpracuje ze Stowarzyszeniem „Jesteśmy…”, powołanym dla wspierania działań ŚDS.
Stowarzyszenie współorganizuje wszystkie przedsięwzięcia o charakterze grupowym, z których korzystają wszyscy uczestnicy, a także inne osoby niepełnosprawne
zapraszane z podobnych instytucji: DPS-ów, szkół specjalnych, tj.: spotkania i imprezy grupowe integracyjne, spartakiadę, festiwal „Pod Skrzydłami Orła”.
(Współpraca nie generuje żadnych kosztów finansowych). Stowarzyszenie zabezpiecza głównie środki finansowe, a ŚDS logistykę i zabezpieczenie osobowe.
Jednostka realizująca
1/ Miasto Nowy Sącz zleca realizację zadań na podstawie umów Termin
realizacji
o wsparcie/powierzenie realizacji:
2020
1.1/ Stowarzyszenie „Przyjaciele serca i życia”;
1.2/ Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy
w Nowym Sączu;
1.3/ Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku;
1.4/Nowosądeckie Stowarzyszenie Amazonek im. Heleny
Włodarczyk;
1.5/ Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA”;
1.6/ Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski;
1.7/ Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci
Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „Nadzieja”;
1.8/ Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum”;
1.9/ Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
w Nowym Sączu;
1.10/ Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota;
1.11/ Stowarzyszenie Sądeckie Forum Kobiet;
1.12/ Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa
Donna w Nowym Sączu;
1.13/Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów;
2/ Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej
dofinansowaniem
ze
środków
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych
realizowane
we
współpracy,
na
podstawie
Porozumienia
z
Powiatem
Nowosądeckim w sprawie zasad pokrywania w 2020 r. kosztów
rehabilitacji
uczestników
warsztatów
terapii
zajęciowej
działających na terenie Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego
Sącza w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON:
2/ Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w części
2.1/ Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem MADA w Nowym
nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego
Sączu;
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
2.2/Stowarzyszenie
Rodziców
i
Przyjaciół
Dzieci
2020.
Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „NADZIEJA” w Nowym
Sączu.
Mierniki realizacji
zadania

1.1/ liczba zawartych umów na realizację zadań
1.2/ liczba uczestników

10 umów* 2 umowy **
957+67 uczestników
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3/ liczba uczestników zajęć organizowanych przy współpracy Stowarzyszenia „Jesteśmy…” z ŚDS
3.1/ spotkania okolicznościowe o charakterze integracyjnym
100% uczestników,
3.2/ integracyjne zajęcia sportowe „Spartakiada Osób
Ok. 90-100% uczestników
Niepełnosprawnych”
*Liczba umów zawartych na realizację zadań w ramach programu współpracy z NGO w ramach obszaru ochrona zdrowia- 10; na łączną wartość: 102 300,- zł. Liczba zawartych umów w sprawie
zasad pokrywania w 2020 r. kosztów rehabilitacji uczestników WTZ na łączną wartość: 148 070,-zł. i Porozumienia z Powiatem Nowosądeckim w tym dla 2 uczestników z terenu Miasta Nowego
Sącza biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej, działających na terenie Powiatu Nowosądeckiego w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON w kwocie: 4 556,00 zł.

Źródła finansowania
Wydatki
na
realizację
Kluczowego nr 5 ogółem:

Programu

Budżet miasta
36 498 022,78 zł.

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

Wartość
23 783 255,36 zł.
1 239 527,47 zł.
11 475 239,95 zł.

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

Cele szczegółowe strategii:
I.

Wspieranie rozwoju opieki zdrowotnej i profilaktyki chorób, wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców Nowego Sącza, wzrost poczucia
bezpieczeństwa zdrowotnego osób starszych, podniesienie poziomu dostępności lecznictwa specjalistycznego, w tym edukacja i promocja zdrowia,
zrealizowano następujące zadania:

1. „Zdążyć przed grypą” – program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Nowego Sącza od 60 roku życia
Realizacja umowy z Realizatorem : 01.10.2020– 30.11. 20120 r. Program wieloletni 2016 -2020.
Celem główny programu: zapobieganie zachorowalności na grypę wśród mieszkańców miasta Nowego Sącza poprzez zwiększenie dostępności do świadczeń
nierefundowanych przez NFZ. Program uzyskał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 153/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r.
Wskaźnik realizacji zadania = 330 os. zaszczepiono w ramach programu Urzędu Miasta Nowego Sącza (szczepienia bezpłatne dla mieszkańców).
Realizator zadania: Centrum Medyczne Batorego Sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Sączu, Al. Batorego 77.
Ocena poziomu zgłaszalności względem umowy: liczba wykonanych szczepień / liczba planowanych szczepień w umowie x 100 = 330 os./330 os. x 100 = 100 %
Koszt programu szczepień przeciw grypie w 2020 r. = 49 500 zł.
2. „Zdążyć przed osteoporozą - profilaktyka”
Realizacja umowy z Realizatorem w okresie : 03.04.2020 r. do 30.06.2020 r.
Program finansowany przez Miasto Nowy Sącz, nie pobierano opłat od adresatów zadania. Do badań zakwalifikowano 153 osoby odpowiednio po 55 roku życia (kobiety) i po
60 roku życia (mężczyźni) z Nowego Sącza, które w ostatnich dwóch latach nie brały udziału w podobnym programie profilaktycznym.
W ramach programu wykonano ocenę ryzyka za pomocą metody FRAX, badanie densytometryczne z opisem wyniku badań przez lekarza specjalistę.
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I.
II.

Działania promocyjno-edukacyjne ankieta edukacyjno- informacyjna na temat osteoporozy, informacja na stronie internetowej w siedzibie przychodni o realizacji programu,
rozdysponowano materiały edukacyjne na temat osteoporozy.
Realizator: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REMEDIUM” Sp. z o.o. w Nowym Sączu, ul. Poniatowskiego 2.
Ocena poziomu zgłaszalności względem umowy: liczba wykonanych badań / liczba planowanych badań x 100 = 153 os. /153 os. x 100 = 100 %
Koszt realizacji programu: 9 945 zł.
3. „Diagnostyka i terapia osób z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin”.
Realizacja zadania w okresie 01.03.2020 r. do 30.11.2020 r.
Zadanie skierowane było do dzieci z zaburzeniami rozwoju, z podejrzeniem występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz ich opiekunów.
W ramach zadania prowadzono punkt konsultacyjny z udziałem wielu specjalistów (lekarza specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży, psychologa, psychologa/terapeuty) dla
dzieci z zaburzeniami rozwoju. Liczba uczestników zadania: 27 osób, tj. wsparcie dla 13 rodzin z Nowego Sącza. U 11 dzieci wynik konsultacji specjalistycznej wykazał
całościowe zaburzenia rozwojowe – autyzm, natomiast u 2 dzieci obserwacja nie została ukończona w kwestii rozpoznania autyzmu. Wydano opiekunom dzieci dokumentację
z wynikiem konsultacji, zaświadczenia (dokumentacja medyczna) stwierdzająca zaburzenia ASD .
Wartość zadania: 10 154,48 zł., w tym 8 000 zł. środki własne Miasta Nowego Sącza, 884,98 zł. ze środków własnych Stowarzyszenia, 1269,50 zł. wolontariat.
4. „Organizowanie badań z zakresu profilaktyki cukrzycy” zadanie realizowane w okresie: 01.04.2020 r. do 30.11.2020 r. bezpłatne badania profilaktyczne były
skierowane do mieszkańców Nowego Sącza, będących po 40 roku życia, które mają stwierdzoną cukrzycę typu 2. Łącznie z badań skorzystało 57 osób, w tym wykonano:
6 badań dot. chorób oczu (dna oka i ciśnienia śródgałkowego), jako przeciwdziałanie powikłaniom cukrzycy (retinopatii cukrzycowej), 51 badań USG Dopplera kończyn
dolnych w ramach profilaktyki stopy cukrzycowej.
Przeprowadzono wykłady edukacyjne dla uczestników zadania z udziałem dietetyka oraz z lekarzem chorób wewnętrznych, specjalistą diabetologiem.
Zadanie zlecono do realizacji Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków Oddział Powiatowy w Nowym Sączu zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.
Wartość zadania: 6 600,- zł, w tym: 5 000,- zł środki własne Miasta Nowego Sącza, 800 zł środki własne Stowarzyszenia, 800 zł wycena wolontariatu.
5. Cykl badań profilaktycznych w kierunku chorób najczęściej występujących w wieku 60+, czyli układu krążenia, oczu, układu kostnego Zadanie „ Seniorom dla zdrowia i pogody ducha”. Okres realizacji zadania: 01.08.2020 do 30.10.2020 r. Z zadania skorzystało łącznie 150 mieszkańców Nowego Sącza
w wieku 60+.W ramach zadania zorganizowano badania profilaktyczne w kierunku:
- wykrycia chorób układu krążenia tj. 107 badań lipidogramu, jako przeciwdziałanie udarowi mózgu, zawałowi serca; 107 badań glukozy we krwi, jako przeciwdziałanie
choroby niedokrwiennej serca oraz sygnał do rozpoznania choroby wieńcowej; 50 badań USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych, jako ocena stopnia ich zwężenia
i przeciwdziałanie ryzyka udaru mózgu, wykrycie zmian miażdżycowych;
- wykrycia chorób oczu pod kątem jaskry, zaćmy, zwyrodnienia plamki żółtej – badanie ostrości widzenia, ciśnienia śródgałkowego, badanie dna oka, badanie OCT dla 60
osób;
- oceny poziomu witaminy D3 dla 108 osób , w celu wykrycia niedoborów witaminy, jako przeciwdziałanie złamaniom kości, wzmocnienie układu odpornościowego.
Wartość zadania: 22 843 zł. w tym: 21 593 zł. środki własne miasta Nowego Sącza, 1250 zł. wolontariat.

II. Ułatwienie włączenia społecznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zrealizowano następujące zadania:
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1. W zakresie zwiększenia integracji społeczności romskiej w życiu społeczeństwa obywatelskiego, dzięki wsparciu udzielanemu m.in. w dziedzinie zdrowia, w tym:
zmiana kondycji zdrowotnej Romów poprzez zwiększenie dostępności do usług medycznych oraz profilaktyki. W realizacji „Programu integracji społeczności romskiej
w Polsce na lata 2014-2020” w 2020 r.:
„Zatrudnienie pielęgniarki środowiskowej dla społeczności romskiej Nowego Sącza. Profilaktyka, szczepienia oraz zakup środków i materiałów medycznych”- poprawa
sytuacji zdrowotnej Romów w tym: propagowanie zachowań prozdrowotnych, profilaktyka obejmująca kobiety w ciąży, kontynuowanie działalności pielęgniarek
środowiskowych, profilaktyka związana z uzależnieniami wśród młodzieży i dorosłych, materiały informacyjne dot. zagadnień zdrowotnych i zagrożeń, akcje
prozdrowotne, kwota: 66 518,43 zł (w tym środki z budżetu miasta: 2 518,43 zł.; dotacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazana od Wojewody
Małopolskiego w wysokości 64 000 zł na 2020 r.).
2. Prowadzenie świetlic integracyjnych dla dzieci romskich i polskich w budynku socjalnym przy ul. Nawojowskiej 43 oraz przy ul. Jana Pawła II/40 w Nowym Sączu.
Przeciwdziałanie wykluczeniu Romów, integracja romsko– polska, liczba osób objętych zadaniem ok. 60 dzieci. Wydatki: środki własne: 0,34 zł, środki krajowe
(dotacje celowe): 163 000,00 zł.
III.

Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Nowego Sącza w związku z epidemią COVID: w ramach wsparcia rozwoju ratownictwa medycznego oraz pomocy
w zakupie specjalistycznego sprzętu, zrealizował w całości zadanie:
-Przekazanie 500 szt. kombinezonów ochronnych dla Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu,
-Zapewnienie noclegów dla ratowników Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu,
-Przekazano 150 szt. testów przesiewowych IgG/IgM w kierunku zakażenia COVID-19,
(Zadanie PK-8, całkowity koszt w ramach Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa)

Inne Wskaźniki:

Wysokość wydatków na ochronę zdrowia, wydatkowana z budżetu Miasta:
Wysokość wydatków wszystkich w dziale klasyfikacji budżetowej w Dziale 851- ochrona zdrowia za 2020 r.
Plan: 4 372 857,58 zł. Wykonanie: 3 396 210,31 zł.
(w tym: 2 140 121,10 zł. budżet miasta Nowego Sącza, 1 256 089,21 zł.- środki krajowe zewnętrzne), Wskaźnik: 77,70 %

Zgony według przyczyn zdrowotnych (zgony według przyczyn na 100 tys. mieszkańców: nowotwory, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania,
choroby układu krążenia, umieralność noworodków na 100 tyś. żywych urodzeń):
Zgony według przyczyn - wskaźniki
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Kod

zgony z powodu
nowotworów ogółem
na 100 tys. ludności

Nazwa

2018
2122262000

Powiat m. Nowy Sącz

218

2019
274,40

zgony osób z powodu
chorób układu
krążenia na 100 tys.
ludności
2018

2019

418,10

zgony z powodu zaburzeń
psychicznych i
zaburzeń zachowania
na 100 tys. ludności
2019

446,20

-

-

Przyczyny zgonów

Zgony ogółem

Powiat m. Nowy
Sącz

z tego:

nowotwory ogółem

choroby układu
nerwowego i
narządów zmysłów
ogółem

choroby układu
krążenia ogółem

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

738

813

183

230

12

12

351

374

zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
Kod

Nazwa
2122262000

Powiat m. Nowy Sącz

2018

2019

[promil]

[promil]

1,1

5,9

Źródło: Urząd Statystyczny w Krakowie

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

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

CEL GŁÓWNY

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

Jednostka wiodąca

Wydział Sportu i Turystyki w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Koordynator programu

Dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki

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

Źródło

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

opracowanie własne

Ilość środków wydatkowanych na obiekty sportowe (oddane
i realizowane).

Wydział Inwestycji w Urzędzie
Miasta Nowego Sącza

Zespół Szkół i Placówek
Oświatowych

Wartości wskaźników
w 2020 r.
7 809 101,04 PLN
36 imprez: 9 828,80 PLN

39 722 616,47 PLN

Stan bazy sportowej
Elementem niezbędnym do upowszechniania sportu i kultury fizycznej jest baza sportowa. W oparciu o obiekty sportowe prowadzone jest zarówno szkolenie sportowe jak i zyskuje
się bazę do upowszechniania masowej rekreacji. Aktywność mieszkańców miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu sprzyja wykorzystaniu istniejących obiektów bez podziału
na obiekty szkolne i obiekty kultury fizycznej. W 2020 r. w okresie sprawozdawczym oddano do użytku 5 nowych siłowni na wolnym powietrzu, ponadto wybudowano boiska
do siatkówki o podłożu piaskowym, oraz wyremontowano i doposażono wiele placów zabaw i przygotowano dokumentację budowy strzelnicy, zadaszenia lodowiska. Rozwój sieci tych
urządzeń w Nowym Sączu powoduje, że zostają wprowadzone do wykazu obiektów sportowych. Działania z zakresu upowszechniania sportu i kultury fizycznej odbywały się
na obiektach wymienionych w Tabeli II-6.1.1.
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Tabela II-6.1.1. Stan bazy sportowej
Rodzaj obiektu
Stadiony z widownią 3-10 tyś. miejsc
Boiska do gier dużych (piłka nożna)*
Boiska do siatkówki
Boiska do koszykówki
Korty tenisowe
Boiska do piłki ręcznej
Boiska uniwersalne
Obiekty kubaturowe
Hale sportowe (44 x 24)
Małe hale sportowe (36 x 18)
Sale gimnastyczne (24 x 12)
Sale pomocnicze i specjalistyczne
Inne obiekty
Kryte pływalnie
Baseny otwarte – sezonowe
Strzelnice sportowe
Tor do modelarstwa samochodowego
Siłownie wolno stojące

Ilość
1
19
13
10
16 (oraz 2
kryte )
11
23
3
4
5
12
2
1
1
1
19

Źródło: Wydział Sportu i Turystyki w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Stadiony z widownią – Stadion Miejski im. O. W. Augustynka TJ ul. Kilińskiego 47 - stadion w trakcie modernizacji. Obiekt administrowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
(MOSiR) w Nowym Sączu.
Boiska piłkarskie
- Stadion przy ul. Sportowej 12 - stadion piłkarski – w kompleksie 4 płyty, widownia na ok. 1000 osób. Obiekt powstał w latach osiemdziesiątych, niewykorzystywany zespól 4 kortów
tenisowych z niezależnym zapleczem, sala gimnastyczno-sportowa 37,5 x 16 x 7,5. Budynek zaplecza – stanowi całość z halą sportową. Wybudowany w latach osiemdziesiątych.
Posiada zaplecze administracyjne, szatnie, salę klubową, stołówkę z własną gastronomią, część hotelowa kiedyś na 50 miejsc noclegowych. Obiekt zdewastowany, wykorzystywany
przez LKS „Zawada”, KS „Dunajec-Start”, KS „Chruślice”, KS „Starówka” , RC Biało-Czarni” oraz MKS „Sandecja”. Obiekt administrowany przez MOSiR w Nowym Sączu. Przejęty w
złym stanie technicznym, poddawany bieżącym konserwacjom.
- Osiedle Helena – ul. Starowiejska: 2 boiska do piłki nożnej na terenie zalewowym rok budowy 1970 i 2008. Obiekt zaplecza piętrowy z częścią gastronomiczną oraz salą klubową
oddany do użytku w 2000 roku, modernizacja terenu przylegającego do budynku – 2009 rok, obiekt użytkowany przez Klub Sportowy Helena.
- Osiedle Piątkowa – ul. Lwowska: 2 boiska do piłki nożnej w renowacji, boisko do piłki siatkowej na wolnym powietrzu. Zaplecze stanowi domek typu SG-1 na podmurówce – rok
budowy 1983 – pawilon poza częścią murowaną (parter) wyłączony z eksploatacji przez Powiatowy Inspektor Budowlany - obiekt zarządzany przez MOSiR w Nowym Sączu.
- Osiedle Biegonice, ul. Elektrodowa 49: 1 boisko do piłki nożnej, kort-boisko do piłki siatkowej wyodrębnione z obiektu – rok budowy 1975. Zaplecze stanowi domek typu SG-1 na
podmurówce – rok budowy 1983 – obiekt zarządzany przez KS - Biegoniczanka.
- Osiedle Zabełcze – ul. Sosnowa: 2 boiska na terenie zalewowym rzeki Dunajec. Zbudowane w końcu lat 90-tych. Tymczasowe zaplecze - obiekt zarządzany przez Klub Sportowy
Zabełcze.
- Ogólnodostępne boisko do piłki nożnej ul. Kościuszki (za wałem); boisko o nawierzchni trawiastej przygotowywane do treningów i spotkań w kategoriach młodzieżowych przez
zespół „Dunajec-Start”, 2 boiska do piłki nożnej zostały przejęte przez PWSZ w Nowym Sączu.
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Korty




- Boisko sportowe przy ul. Witosa wykorzystywane do szkolenia sportowego przez KS Przetakówka.
- Boisko wielofunkcyjne przy ul. Partyzantów o wymiarach 22 m x 44 m ogrodzone wraz z ławkami.
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. Zespół 5 kortów i 2 mini kortów, ścieżki dla rowerów górskich, boisko do koszykówki,
plac zabaw dla dzieci. Zaplecze w Niepublicznym Przedszkolu Językowo-Sportowym (wyodrębnione), możliwość korzystania z zastępczej sali gimnastycznej wyposażonej do
gimnastyki i gimnastyki korekcyjnej. Rok zakończenia rozbudowy 2001.
Obiekty kubaturowe

- ul. Na Rurach – sala gimnastyczno-sportowa o wymiarach 20 m x 40 m administrowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

- ul. Nadbrzeżna 34 – kryta pływalnia – MOSiR. Niecka sportowa o wymiarach 25 x 12,5 głębokość 135 – 180 (6 torów) posiada homologację PZP Warszawa, niecka
rekreacyjna głębokość 0,6 – 1,2 m, grzybek wodny, pelikan, przeciwprąd, wanna do hydromasażu, zjeżdżalnia 45 m, siłownia, sauna, solarium, taras widokowy z kawiarnią,
widownia na 120 miejsc.

- ul. Nadbrzeżna 36 – sala widowiskowo-sportowa - MOSiR -arena 27 x 45 x 17 (wysokość), widownia stała 400 + 117 miejsc, rozkładane 292 miejsca – razem 809 miejsc,
pełne zaplecze sanitarno–szatniowe, liczne pomieszczenia towarzyszące o zmiennych funkcjach. Niezależna sztuczna ściana wspinaczkowa.

- ul. Tarnowska 32 – Liga Obrony Kraju - modelarnia (modelarstwo kołowe) w pełni wyposażona.
Obiekty specjalistyczne

- ul. Zdrojowa – park wodny - Sezonowy basen kąpielowy o wymiarach 50 x 20 x 0,8-3,5 m. Wybudowany w 1976 roku, modernizacja 1990 r., następnie w 2020 r. Posiada
własne ujęcie wody oraz budynki zaplecza – eksploatowany sezonowo.

- ul. Tarnowska 32 – Liga Obrony Kraju – Strzelnica kryta obiekt ze zlokalizowaną w tym samym budynku 10 m strzelnicą pneumatyczną. Właściwa strzelnica o wymiarach
50 x 20 m drewniano ziemna. Zmodernizowana w roku 2000. Obiekt strzelnicy zniszczony w czasie powodzi. Obiekty administracyjne i magazyn.

- ul. Piłsudskiego – tor rowerowy i deskorolkowy pumptrack.
Ponadto boiska o nawierzchni trawiastej, niewymiarowe do piłki nożnej przy ul. Grunwaldzkiej, Poręba Mała, nad potokiem Łubinka w okolicach ul. Westerplatte wraz z 2 boiskami
do siatkówki plażowej.
Ścieżki Rowerowe
17 wyodrębnionych ścieżek rowerowych o łącznej długości 31 992 metrów.
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:

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

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

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

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

Ważnym elementem rozwoju sportu i kultury fizycznej może stać się przekazywany do eksploatacji zespół obiektów sportowych Instytutu Sportu Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.
Niezależnie od realizacji przyjętego programu – w oparciu o 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 przygotowanie w zakresie budowy sztucznego toru slalomowego na rzece Dunajec oraz pozostawienia elementów szkoleniowych na torze „Wietrznice” pod
wspólnym hasłem „WENECJA SĄDECKA” (w trakcie okresu sprawozdawczego rozstrzygnięto konkurs dotyczący planu zagospodarowania przestrzennego).
Istotnym elementem jest powstanie nowych obiektów i podnoszenie standardu obiektów istniejących. Utrzymanie tej tendencji stanowić będzie o możliwościach rozwoju sportu
i kultury fizycznej.
Stwarzanie warunków organizacyjnych do rozwoju sportu:
Urząd Miasta Nowego Sącza – działając na podstawie posiadanych informacji honoruje zawodników uzyskujących wysokie wyniki sportowe w krajowej i międzynarodowej rywalizacji
sportowej. Rok sprawozdawczy nie różni się od lat poprzednich w zakresie honorowania najlepszych sportowców, a wręcz przeciwnie – stanowi kontynuację rozpoczętego procesu
honorowania najlepszych sportowców Nowego Sącza w sportowej rywalizacji krajowej i zagranicznej.
Na podstawie Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr LXXVII/739/2010 z dnia 9 listopada 2010 roku przyznano stypendia sportowe dla 0 zawodników i zawodniczek na łączną kwotę
0,- zł.
Na podstawie Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr LXXVII/739/2010 z dnia 9 listopada 2010 roku przyznano za wysokie wyniki sportowe w krajowej i międzynarodowej rywalizacji
sportowej nagrody finansowe dla 57 zawodników i 1 trenera na łączną kwotę 40 000,- zł
Tabela II-6.1.2. Model sportu w Nowym Sączu w 2020 r.
Dyscyplina sportowa
Kluby/stowarzyszenia
Piłka nożna
MKS „Sandecja”
KS „Dunajec-Start”
LKS „Zawada”
KS „Jedność”
KS „Helena”
KS „Biegoniczanka”
KS „Chruslice”
KS „Zabełcze”
KS „Galicja”
KS „Przetakówka”
MUKS „Akademia małego piłkarza” – tylko dla dzieci
MUKS „Dunajec” – tylko dla dzieci
KS „Starówka” (tylko dla kobiet)
Dyscyplina sportowa

Kluby/stowarzyszenia
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Piłka siatkowa męska

SKPS „Dunajec”

Piłka siatkowa kobiet
Koszykówka męska
Koszykówka kobiet
Piłka ręczna kobiet

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

Rugby
Tenis
Tenis stołowy
Kajakarstwo górskie
Lekka atletyka
Żeglarstwo

Sport osób niepełnosprawnych
Modelarstwo

KS „Start”
KS „Start”
UKS „Budowlani”
Yacht Club PTTK Oddział „Beskid”
Sądecko-Podhalański Okręgowy Związek Żeglarski
STS „Superfighter”
SKB „Golden Team”
NKS „Karate Kyokushin”
UKS „Evan”
Nowosądeckie Stowarzyszenie Aikido
Stowarzyszenie Renshin Aikido Dojo
NKS „Taekwon-do”
KS „Halny”
KS Fight House27
KS Dexters Team
Klub Karate Tradycyjnego
Kocemba Boxing
KS „Jedność” – biegowe
KS „Narciarnia” – alpejskie
UKS „Tajfun”
Klub Wysokogórski
Miejski Klub Sportowy Sądeckie Towarzystwo Pływackie
Akademia Sportowa iSwim
Zrzeszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych „Start”
Sądecki Klub Modelarski – samochodowe

Brydż sportowy
Strzelectwo sportowe
Taniec Sportowy

STL „Orlik” - lotnicze
SBS „ALF”
Zarząd Powiatowy LOK
Klub Sportowy „WIR”

Sporty walki

Narciarstwo
Saneczkarstwo
Alpinizm
Pływanie
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Stowarzyszenie ADeeM
Nowosądeckie Sporty Miejskie

Ogólne

Źródło: Wydział Sportu i Turystyki w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Prowadzony przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza rejestr stowarzyszeń działających w oparciu o ustawę o kulturze fizycznej i sporcie zamknął rok 2020 liczbą 70 aktywnych
podmiotów w tym 13 wpisanych do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza. To dane niepełne, nie obejmujące oddziałów terenowych oraz stowarzyszeń
działających w sporcie i kulturze fizycznej ale nie rejestrowanych w oparciu o cytowane wyżej ustawy.
Rejestr uczniowskich klubów sportowych obejmował na koniec 2020 roku 42 podmioty mające siedzibę w Nowym Sączu.
Ponadto Nowy Sącz realizował program Akademia Młodych Orłów wspólnie z Polskim Związkiem Piłki Nożnej oraz Małopolskim Związkiem Piłki Nożnej. Program obejmował jednolite
szkolenie opracowane przez zespół trenerów PZPN na terenie całej Polski. Zajęciami objęto 6 zespołów.
Finansowanie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej.
Podstawową formą finansowania sportu są dotacje celowe na zadania powierzane przez Miasto organizacjom pozarządowym. Rok 2020 przyniósł w dziedzinie sportu i kultury fizycznej
2 otwarte konkursy: 1 na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i 1 z zakresu sportu. Dane dotyczące roku 2020 kształtują się następująco:
Tabela II-6.1.3. Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych
Ilość
Ilość zawartych
Ilość stowarzyszeń
otrzymanych
umów
objętych dotowaniem
wniosków
Kultura fizyczna
16
4
4
Sport kwalifikowany
40
38
37
Razem
56
42
41
Działanie

Źródło: Wydział Sportu i Turystyki w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Miasto Nowy Sącz w 2020 r. przekazało stowarzyszeniom i klubom sportowym 1 578 256,00,- złotych z czego 88 000,- przeznaczonych tylko na działalność w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i zapewnienia bezpieczeństwa dla osób wypoczywających nad rzekami. W konkursie z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu przekazano na podstawie
zawartych umów kwotę 1 490 256.000,- zł dla 40 klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej.
Budżet Miasta w dziale kultura fizyczna i sport (rozdziały 92605 i 92695), który determinuje zarówno ilość działań jak i jakość podejmowanych akcji kształtuje się następująco
(w porównaniu do lat ubiegłych):
Tabela II-6.1.4. Budżet Miasta w dziale kultura fizyczna i sport
Rok
Wysokość
środków Wysokość
środków
na
dotacyjnych
działalność bieżącą
2020
1.578.256,309.101.04,2019
1.827.000,298.503,95,2018
1.512.000,227.168.07,2017
4.515.000,374.746,36,2016
3.835.000,690.650,22,2015
3.533.000,165.832,2014
3.255.000,200.000,2013
2.905.000,227.100,2012
3.680.000,291.141,Rok
Wysokość
środków Wysokość
środków
na
dotacyjnych
działalność bieżącą
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2011
2010

3.490.000,3.500.000,-

410.000,425.000,-

Źródło: Wydział Sportu i Turystyki w Urzędzie Miasta Nowego Sącz

Sukcesy sportowe
W grach zespołowych nie zanotowano regresu co wydaje się być znacznym sukcesem całego środowiska sportowego Nowego Sącza. Ważnym elementem oceny jest fakt, iż kluby
nie rezygnują z prowadzenia zespołów w młodzieżowych kategoriach wiekowych.
Nadal kajakarze KS „Start” stanowią czołówkę krajową zdobywając seryjnie tytuły mistrzowskie w zawodach najwyższej rangi. Klub dostarcza reprezentantów kraju do kadry
przygotowującej się do Mistrzostw Świata, Europy czy też Igrzysk Olimpijskich.
Prowadzona jest systematyczna praca ze sportowcami niepełnosprawnymi, którzy dzięki otrzymywanemu wsparciu mogą brać udział w mistrzostwach międzynarodowych, edycjach
pucharu świata czy też paraolimpiadach.
Odnotowywane są sukcesy sportowe w wielu dyscyplinach sportowych w Mistrzostwach Polski Juniorów, Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, Spartakiadzie Młodzieży
Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików.
W Polsce rywalizację we wszystkich kategoriach wiekowych (młodzik, junior młodszy i junior) we wszystkich dyscyplinach sportu prowadzi Polska Federacja Sportu Młodzieżowego.
Według ostatnio opublikowanych danych podsumowujących roczny cykl rywalizacji sportowcy Nowego Sącza zdobyli 881,46 punktów co dało następujące miejsca:
- punktacja powiatów Nowy Sącz - 34 miejsce na 373 sklasyfikowane;
- punktacja gmin Nowy Sącz - 31 miejsce na 919 sklasyfikowanych,
- w klasyfikacji klubów na 4 010 KS Start zajął 115 miejsce,
- punkty dla Miasta zdobywało 18 klubów i stowarzyszeń.
Oprócz kajakarzy górskich KS „Start”. Warto także podkreślić coraz lepsze wyniki narciarzy klasycznych i alpejskich (KS Jedność i KS Narciarnia) oraz saneczkarstwo (UKS TAJFUN).
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).
MKS „Sandecja” S.A. – I Liga piłki nożnej z transmisjami telewizyjnymi prowadzonymi przez Polsat Sport, spełniając wymogi licencyjne utworzono Miejski Klub Sportowy SANDECJA
Spółka Akcyjna, która przejęła sekcje piłki nożnej.
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. Organizowano festyny rekreacyjne, 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 – imprezy organizowane w tym roku w miarę możliwości z powodu pandemi Covid-19.
Największą imprezą sportową 2020 roku był Wyścig SOLIDARNOŚCI i OLIMPIJCZYKÓW. Wyścig miał w Nowym Sączu organizowaną Metę. Impreza ta odegrała doniosłą rolę
w promowaniu wizerunku miasta. Udało się zorganizować projekt „Jeżdżę z głową 2020”, w którym młodzież oraz dzieci mogły się uczyć jazdy na nartach.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu przedłożył informację, iż w zawodach sportowych organizowanych na salach sportowych (ul. Nadbrzeżna i Na Rurach) startowało
9 204 osób w trakcie 2020 r. Tak niska frekwencja wynika z panującej pandemii Covid-19.

II-6.2. Działania i zadania realizowane w ramach Programu Kluczowego nr 6 w 2020 r.
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a. Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
Organizacja miejskich zawodów sportowych, spartakiad oraz festynów rekreacyjno-sportowych:
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych (Międzyszkolny Ośrodek Sportowy) w Nowym Sączu przeprowadził 36 zawodów na szczeblu miejskim (powiatowym).
W 2020 roku większość z planowanych zawodów nie odbyła się z powodu COVID-19 i ogólnego zakazu organizowania zawodów sportowych.

Wykres II-6.2.1. – Miejskie zawody sportowe
40
35

30
25
20
15
10
5
0
Zawody Miejskie

Zawody Okazjonalne

Festyny RekreacyjnoSportowe

Źródło: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nowym Sączu

W 2020 roku większość z planowanych zawodów nie odbyła się z powodu COVID-19 i ogólnego zakazu organizowania zawodów sportowych.

Wykres II-6.2.2. Ilość zawodów zorganizowanych przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych dla poszczególnych grup wiekowych.
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16
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8
6
4
2
0
Szkoły Podstawowe kl. 4-6Szkoły Podstawowe kl. 7-8

Szkoły średnie

Źródło: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nowym Sączu

W 2020 roku większość z planowanych zawodów nie odbyła się z powodu COVID-19 i ogólnego zakazu organizowania zawodów sportowych.
Wykres II-6.2.3.
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Wyjazdy na zawody
Wyjazdy na zawody
rejonowe/wojewódzkie
rejonowe/wojewódzkie
szkół podstawowych kl. 4-6 szkół podstawowych kl. 7-8

Wyjazdy na zawody
rejonowe/wojewódzkie
szkół średnich

Źródło: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nowym Sączu

Zapewnienie młodzieży możliwości udziału w finałach rejonowych, wojewódzkich i ogólnopolskich – transport (pokrycie części kosztów transportu):
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Dzięki dofinansowaniu z budżetu Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych została pokryta część kosztów na zawody rejonowe oraz wojewódzkie (dane z okresu od 01.01.2020 do
31.12.2020: 2 254,00 PLN). W 2020 roku większość z planowanych zawodów nie odbyła się z powodu COVID-19 i ogólnego zakazu organizowania zawodów sportowych.
Wykres II-6.2.4. Ilość uczniów startujących w zawodach rejonowych oraz wojewódzkich.
180
160
140
120
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0
Ilość uczniów startujących w zawodach
rejonowych

Ilość uczniów startujących w zawodach
wojewódzkich

Źródło: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nowym Sączu

W 2020 roku większość z planowanych zawodów nie odbyła się z powodu COVID-19 i ogólnego zakazu organizowania zawodów sportowych.
Jednostka realizująca
Mierniki realizacji zadania

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nowym Sączu
(Międzyszkolny Ośrodek Sportowy)
Liczba zawodów sportowych, spartakiad i festynów
rekreacyjno-sportowych.
Liczba uczestników w finałach rejonowych, wojewódzkich
i ogólnopolskich.

Termin realizacji

styczeń – grudzień 2020 r.

36 przeprowadzonych zawodów

(wydatki na przeprowadzenie zawodów dane z okresu od
01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.: 9 828,80 PLN)

259 osób

osoby brały udział w finałach rejonowych, wojewódzkich (wydatki na pokrycie części kosztów transportu
dane z okresu od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.: 2254,00 PLN)

2.1/ Opracowanie i wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zamierzenia inwestycyjnego związanego z przebudową
i rozbudową Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego 47
2.2/ Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych - Szkole Podstawowej nr 7 – dokumentacja.
Jednostka realizująca

Wydział Inwestycji w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Termin realizacji

Luty – grudzień 2020 r.
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Mierniki realizacji zadania

2.1-2.2/ Liczba obiektów sportowych typu bieżnia, boisko
2.1-2.2/ Ilość środków wydatkowanych na obiekty sportowe
typu bieżnia, boisko wielofunkcyjne

2.1-2.2/ Liczba obiektów sportowych typu bieżnia, boisko
- 688.374,55 PLN

d. Utworzenie mini – boisk na osiedlach wraz z placami zabaw i siłowniami zewnętrznymi.
Siłownie zewnętrzne, place zabaw wybudowane oraz modernizacje w 2020 roku:
1.
budowa siłowni pod chmurką w dz. Mała Poręba;
2.
budowa ogólnodostępnej siłowni przy Zespole Szkół nr 5 Specjalnych;
3.
Nowosądeckie centrum aktywnego wypoczynku – budowa siłowni zewnętrznej ul. Ogrodowa;
4.
budowa ogólnodostępnej siłowni na wolnym powietrzu na osiedlu Przetakówka;
5.
budowa siłowni zewnętrznej oraz obiektów małej architektury w sąsiedztwie ścieżki przy rzece Kamienica;
6.
doposażenie placu zabaw na osiedlu Mała Poręba;
7.
atrakcyjne i wesoło - mini plac zabaw na osiedlu Przydworcowe;
8.
integrujmy i bawmy się razem - organizacja imprez integracyjnych i doposażenie placu zabaw na osiedlu Stare Miasto;
9.
budowa ogólnodostępnego, ogrodzonego placu zabaw na osiedlu Falkowa;
10.
wesołe podwórko - plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Nowym Sączu;
11.
kompleks rekreacyjno-sportowy z placem zabaw na osiedlu Zawada;
12.
budowa, modernizacja i doposażenie istniejących placów zabaw;
13.
boisko do siatkówki o podłożu piaskowym z elementami zabawowymi dla dzieci na osiedlu Nawojowska;
14.
budowa strzelnicy przy ul. Ruczaj w Nowym Sączu – dokumentacja;
15.
budowa zadaszonego lodowiska przy ul. Nadbrzeżnej w Nowym Sączu – dokumentacja;
16.
modernizacja istniejącego basenu nad Łubinką.
Jednostka realizująca
Mierniki realizacji zadania

Wydział Inwestycji w Urzędzie Miasta Nowego Sącza
Ilość obiektów typu mini-boiska, place zabaw i siłownie
zewnętrzne.
Ilość środków wydatkowanych na utworzenie mini-boisk na
osiedlach wraz z placami zabaw i siłowniami zewnętrznymi
Ilość środków wydatkowanych na budowę basenu nad
Łubinką oraz opracowanie dokumentacji budowy strzelnicy,
lodowiska

Termin realizacji

luty - grudzień 2020 r.

12 obiektów.
- 928.069,11 PLN
- 5.005.740,656 PLN

e. Rewitalizacja Parku Strzeleckiego i zagospodarowanie terenów nad Dunajcem na cele rekreacyjno-sportowe.
Rewitalizacja Parku Strzeleckiego
Jednostka realizująca

Wydział Inwestycji w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Termin realizacji

2020 r.
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Mierniki realizacji zadania

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

33.100.432,15 w tym:
16.254.338,95 środki UE
1.239.818,06 środki budżetu państwa
15.606.275,14 środki własne
Źródła finansowania

Wydatki
na
realizację
Kluczowego nr 6 ogółem:

Programu

39.722.616,47 PLN

Wartość

Budżet miasta

22.228.459,46 PLN

Środki zewnętrzne zagraniczne (UE, EOG itp.)

16.254.338,95 PLN

Środki zewnętrzne krajowe

1.239.818,06 PLN

Inne

Opracowanie: Wydział Sportu i Turystyki w Urzędzie Miasta Nowego Sącza – jednostka wiodąca.
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PROGRAM KLUCZOWY NR 7

NOWY SĄCZ MIASTEM KULTURY I ROZRYWKI – program rozwoju usług kulturalnych

CEL GŁÓWNY

Wzmocnienie i rozwój kapitału kulturowego Nowego Sącza.

Jednostka wiodąca

Wydział Komunikacji Społecznej i Kultury w Urzędzie Miasta
Nowego Sącza

Koordynator programu

Dyrektor Wydziału Komunikacji
Społecznej i Kultury

II- 7.1. Wskaźniki monitoringu realizacji Strategii

Nazwa wskaźnika

Źródło

Wartości wskaźników w 2020 r.

Liczba miejskich instytucji kultury.

opracowanie własne

3 instytucje kultury

Liczba imprez kulturalnych w instytucjach miejskich.

opracowanie własne

256 imprez

Liczba odbiorców imprez w miejskich instytucjach kultury
w tym liczba uczestników wydarzeń kulturalnych i imprez
w trybie on line.

opracowanie własne

84 429 osób / 50 962 on line

Liczba zrealizowanych imprez własnych i zleconych.

opracowanie własne

18 imprez

Liczba wydawnictw własnych.

opracowanie własne

1 wydawnictwo

Liczba udzielonych dotacji.

opracowanie własne

24

Liczba wypożyczeń.

opracowanie własne

325 168

Liczba czytelników.

opracowanie własne

16 881

Liczba zespołów artystycznych w instytucjach kultury

opracowanie własne

20
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II-7.2. Działania i zadania realizowane w ramach Programu Kluczowego nr 7 w 2020 r.
a. Zwiększenie oferty wydarzeń kulturalnych.
Działania w ramach realizacji zadań dotyczących zwiększenia oferty kulturalnej prowadzone były przede wszystkim przez: Urząd Miasta Nowego Sącza, samorządowe instytucje
kultury, organizacje pozarządowe i inne podmioty. Realizowano także działania bezpośrednie, głównie w zakresie organizacji imprez własnych i zleconych oraz przygotowania
i publikacji wydawnictwa miejskiego. Działania te miały cel główny, czyli zwiększenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Nowego Sącza i gości odwiedzających miasto.
W związku z sytuacją epidemiologiczną COVID – 19 na terenie całej Polski, jak również w związku z wystąpieniem obostrzeń lokalnych została czasowo
zamknięta działalność instytucji kultury i ograniczona możliwość realizacji oferty kulturalnej. Stosowano się obowiązujących w tym czasie obostrzeń
wynikających z ustanowienia na terenie RP stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz wynikających z nich określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w szczególności dotyczycących zakazu zgromadzeń oraz organizacji imprez i wydarzeń z udziałem publiczności.
W 2020 roku realizowano ofertę kulturalną poprzez organizację imprez własnych dla mieszkańców Nowego Sącza oraz współorganizację imprez obcych organizowanych
pod patronatem prezydenta miasta:(koncerty, spektakle teatralne, itp.) oraz realizację imprez okolicznościowych o charakterze patriotycznym, prezentację widowisk, stałych
imprez artystycznych w mieście, cykl wydarzeń kulturalnych „Prezydent zaprasza na Poniedziałek ze Sztuką”, cykl wydarzeń „Koncert u Prezydenta”, „Koncert Noworoczny”
dofinansowano imprezy organizowane oraz współorganizowane tj: „Nowosądecki Pokłon Trzech Króli”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Polonez pod Ratuszem”, Koncert
„Cel jutra”, Koncert Kolęd Pospieszalskich, Spektakl „Stroiciel grzebieni”, Koncert Zespołu PECTUS, Koncert „Pod niebem Paryża”, Finał koncertu „Ziarnko Gorczycy”, Koncert
z okazji Dnia Kobiet „Zespół Atrament”, „Miłość mi wszystko wyjaśniła” – koncert z okazji 100. urodzin Karola Wojtyły, „X Ogólnopolskie Rysowanie Rodzinne”, Koncert „Od
teraźniejszości do współczesności”, Spektakl PEREGRINUS oraz Koncert Janusza Radka.
W 2020 roku, tworzone były warunki finansowe dla realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Wspierano m.in. działalność instytucji i organizacji
pozarządowych, których nadrzędnym celem było i jest upowszechnianie kultury. Prowadzonymi i nadzorowanymi przez miasto instytucjami, dla których miasto jest organizatorem
były: Miejski Ośrodek Kultury, Nowosądecka Mała Galeria i Sądecka Biblioteka Publiczna, które na działalność statutową otrzymały dotację w łącznej wysokości:
5 127 100.- złotych. Środki te pozwoliły na zrealizowanie wielu zadań i przedsięwzięć oraz wzbogacenie oferty kulturalnej, nie tylko dla mieszkańców Nowego Sącza.
Miejski Ośrodek Kultury zorganizował lub współorganizował ogółem 138 imprez artystycznych tj.: imprez kulturalnych, okolicznościowych, festiwali, konkursów, warsztatów
artystycznych, koncertów charytatywnych. Spośród wielu organizowanych w ramach działalności statutowej MOK wyróżnić można: XXI Nowosądecki Przegląd Przedstawień
Bożonarodzeniowych, Spektakle teatralne „Mity greckie”, Koncert Zespołu Stare Dobre Małżeństwo, Koncert Noworoczny „Sądeczanie z kolędą”, Spektakl teatralny Makbet,
Spektakl teatralny „Po latach o tej samej porze”, V Nowosądecka Szopka Noworoczna, 65 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Spektakle teatralne „Pinokio” Spektakl Muzyczny
„Kochane Baby V” , Cykl imprez w cyklu „Bezpieczne wakacje” Koncert „Ponad i pomimo”, Spektakl „Gaducha”. W MOK w roku 2020 r. prowadzone były stale formy współpracy:
 Teatr Robotniczy im. Bolesława Barbackiego (ok. 40 członków),
 Teatr NSA (ok. 15 członków),
 Grupa Teatralna „CUDOKI – SZUROKI” (ok. 35 osób),
 Scena M (ok. 20 osób),
 Grupa Artystyczna „MOCNI” (ok. 30 osób),
 Zespół Regionalny „SĄDECZANIE” (ok. 70 członków),
 Sądecka Orkiestra Symfoniczna (ok. 30 członków),
 Dziecięcy Zespół Wokalno - Taneczny „TRALALINKI” (ok. 20 dzieci),
 Zespół Tańca Nowoczesnego „HURRICANE CREW” (15 osób).
 Zespół Tańca Nowoczesnego „KATHARSIS” (12 osób),
 Zespół Tańca Nowoczesnego POWER QUEEN (9 osób),
 Grupa Wokalna „YOUNG VOICE” (15 osób),
 Studio Wokalne „BEL CORDA” (15 osób),
 Studio Tańca Artystycznego „ETIUDA” (balet dla dzieci) 2 grupy (ok. 30 osób),
 Warsztaty Plastyczne dla dzieci i młodzieży – 2 grupy (ok. 40 uczestników),
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 Klub Esperanto (ok. 20 osób),
 Sądecka Grupa Fotograficzna – (ok. 20 osób),
 Teatr Lalek „TEN” – (12 osób),
 Nowosądecki Teatr Muzyczny - (10 osób),
 Small Band – (10 osób).
Program imprez artystycznych i kulturalnych w Nowym Sączu realizowała w 2020 roku Nowosądecka Mała Galeria poprzez upowszechnianie osiągnięć profesjonalnej
twórczości plastycznej na bazie organizacji indywidualnych i zbiorowych wystaw plastycznych; organizację zespołowego uczestnictwa w kulturze w formie imprez artystycznych
i innych form upowszechniania kultury artystycznej; organizację zajęć warsztatowych w zakresie plastyki i prowadzenie form edukacji plastycznej i kulturalnej; współpracę
merytoryczną i instruktażową z innymi organizatorami działalności kulturalnej i stowarzyszeniami; gromadzenie dokumentacji wydarzeń artystycznych galerii; promocję i
upowszechnianie osiągnięć w sferze kultury miasta na bazie działalności galerii. W 2020 r. w ramach upowszechniania profesjonalnej twórczości plastycznej, Nowosądecka Mała
Galeria zorganizowała następujące wydarzenia kulturalne z uwagi na obostrzenia epidemiologiczne część imprez odbyła się w formie on-line:

16.01.2020 – Wernisaż malarstwa – Michał Załuski,

20.02.2020 – Wernisaż malarstwa i grafiki – Jacek Walusiak,

21.05.2020 – Wernisaż grafiki i rysunku – Adam Pociecha,

18.06. 2020 – Wernisaż rzeźby – Grzegorz Majchrowski,

25.06.2020 – koncert - Piotrek & Sierściu,

01.08.2020 – Wernisaż grafiki – Józef Pogwizd,

10.09.2020 – Wystawa fotografii - Małgorzata Fober,

22.10.2020 – Wernisaż online / XXVIII MFFA – Mieczysław Wasilewski,

08.10.2020 - Wernisaż online i na żywo / XXVIII MFFA – Jacek szewczyk – Grafika,

20.11.2020 – Koncert Online – Jakub Guzik – ethno jazz/wiolonczela,

27.11.2020 – Wystawa online – Emilia Dragosz – MALARSTWO,

01.12.2020 - Koncert online – Grzegorz Kupczyk – solo akustycznie,

05.12.2020 – Spektakl online Teatru Bakałarz „Antypisakownica”,

07.12.2020 - Wystawa online – Berenika Kowalska,

18.12.2020 – Muzyka Dj. Online – Remigiusz Kadelski/Konrad „Licky’s” Surowski,

21.12.2020 – Koncert Świąteczny online – Paulina Lenda / Piotr Kozub / Paweł muzzy Mikosz.
Działalność statutowo – merytoryczna Sadeckiej Biblioteki Publicznej im. J. Szujskiego w Nowym Sączu.
W 2020 roku Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów zamawiał, kupował oraz otrzymywał w darze dla Biblioteki Głównej Sądeckiej Biblioteki Publicznej, Oddziału dla
Dzieci, Oddziału Książki Mówionej oraz 7 filiach na terenie miasta następujące materiały biblioteczne: książki, czasopisma i ubiory audialne. Zbiory, które wpływały w ciągu
całego roku do Biblioteki były: przyjmowane, rejestrowane, nadawano im znaki własnościowe, nadawano ceny i numery akcesji, opracowano, wpisywano do elektronicznych
ksiąg inwentarzowych, przekazywano do poszczególnych działów i agend biblioteki.
Ogółem przybyło: 10 245 jednostek inwentarzowych za kwotę 243 899,41
Sadecka Biblioteka Publiczna realizowała również imprezy i wydarzenia kulturalne w roku 2020.
WYSTAWY W ZABYTKOWYCH PIWNICACH SBP:
„Tak było – Nowy Sącz 2019 czyli miniony rok w obiektywie nowosądeckich reporterów” – 17.01.-15.02.2020,
„Szopka Betlejemska” – prace dzieci Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu –2.01.- 23.01.2020,
„Przemierzając krainę ognia i lodu” – wystawa fotografii Nataszy Gródek – 21.02. – 7.03.2020.
WYSTAWY W SIECI:
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„Prześwietlenia" Alicji Przybyszowskiej – 7.05. – 31.12.2020,
„Zofia Rysiówna - wielka artystka teatru" – 13.05. – 31.12.2020,
Magdalena Kiklica - malarstwo, rysunek, fotografia – 28.05.2020,
„Roztoczańskie impresje” fotografia Urszuli i Pawła Ferenców – 9.10. – 31.12.2020.
IMPREZY PROMOCYJNE NA ŻYWO:

Promocja tomiku „Pielgrzym” Bronka z Obidzy – 2.01.2020,

Promocja książki „Dziwne jest serce kobiece… Wspomnienia galicyjskie” Zofii z Odrowąż Pieniążków-Skąpskiej – 9.01.2020,

„Szopka sądecka oraz kolędy i pastorałki” – przedstawienie w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego – 10.01.2020,

Promocja książki „Za drzwiami” Ireny Pławiak – 14.01.2020,

Konferencja w ramach VII Sądeckiego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu – 24.01.2020,

Promocja książki „Odporność. Czy twoje dziecko może nie chorować?” Marcina Korczyka – 24.01.2020,

Promocja wydawnictw edukacyjnych „Ciemności kryją ziemię” – 27.01.2020,

Konferencja z okazji 75 rocznicy wyzwolenia Niemieckiego nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady w Auschwitz – 29.01.2020,

Kurs komputerowy E-Senior – 4.02.-5.03.2020,

Promocja książki „Dzieje rzemiosła nowosądeckiego” Piotra Tengowskiego – 6.02.2020,

Spotkanie autorskie z Niną Nirali – 13.02.2020,

Promocja książki „Ostatni sprawiedliwi. Rozmowy z Polakami, którzy ratowali Żydów podczas II wojny światowej” – 18.02.2020,

„Pączek dla kultury – literackie zapusty” – 20.02.2020,

„Zbrodnie Holocaustu” – zajęcia edukacyjne dla młodzieży – 28.02.2020,

Spotkanie autorskie z Bogumiłem Luftem oraz promocja książki „Rumun goni za happy endem” – 28.02.2020,

Promocja książki „Arka. Opowieść o życiu i przetrwaniu” – 4.03.2020,

„Rozmowa na cztery głosy” na temat życia i twórczości Leopolda Tyrmanda – 6.03.2020,

Promocja książki „Pułascy” Wojciecha Kudyby - 16.06.2020,

Irena Kwiatkowska we wspomnieniach" – cykl „Środa z książką” – 17.06.2020,

Promocja wydania kwartalnika „Sądeczanin – historia” – 2.07.2020,

Koncert poetycki „Lato, lato, lato echże ty…” – 7.07.2020,

„Nowości w Sądeckiej Bibliotece Publicznej” - cykl „Środa z książką” – 8.07.2020,

9. Narodowe Czytanie „Balladyny” J. Słowackiego – 5.09.2020,

Koncert poetycki Jacka Pikuły – 22.09.2020,

Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej historię drzewka czereśniowego i mieszkańców miasta połączone z wykładem o nowosądeckich Żydach – 29.09.2020

Spotkanie autorskie z Małgorzatą Starostą – 6.10.2020,

Ogólnopolska Noc Bibliotek „Klimat na czytanie” – 10.10.2020.
IMPREZY PROMOCYJNE W SIECI:

„Światowy Dzień Poezji” – 18.03.2020,

Ostatni sprawiedliwi - rozmowy z Polakami, którzy ratowali Żydów – 16.04.2020,

Jakub Muller w 100-lecie urodzin – 21.04.2020,

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – 23.04.2020,

Otwarcie Tygodnia Bibliotek 2020 – 8.05.2020 (135 wejść),

"Rymem w zarazę" - odpowiedź Jakuba Bulzaka na poetyckie wyzwanie - cz. 1 (Tydzień Bibliotek) – 8.05.2020,

"Rymem w zarazę" - odpowiedź Jakuba Bulzaka na poetyckie wyzwanie - cz. 2 (Tydzień Bibliotek) – 9.05.2020,

Spotkanie z Moniką Sznajderman (Tydzień Bibliotek) – 14.05.2020,
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Teledysk "Żeby znów było normalnie" (Tydzień Bibliotek) – 15.05.2020,

„Zasmakuj w bibliotece" - sądeczanie o książce (Tydzień Bibliotek) – 15.05.2020,

„Prezydent Ludomir Handzel o literaturze” (Tydzień Bibliotek) – 15.05.2020,

Spotkanie z Dariuszem Popielą (Tydzień Bibliotek) – 18.05.2020,

"Uśmiechnij się do jutra" – poezja Ireny Pławiak – 21.05.2020,

Spotkanie autorskie z Mariuszem Czubajem i Marcinem Świetlickim (Noc Bibliotek) – 10.10.2020,

Spotkanie autorskie z Katarzyną Bondą („Sądeckie Dni Literatury”) – 15.10.2020,

Spotkanie autorskie z Marcinem Wichą („Sądeckie Dni Literatury”) – 22.10.2020,

Warsztaty pisania dzienników i wspomnień z Marcinem Wilkiem cz. 1 („Sądeckie Dni Literatury”) – 5.11.2020,

Piotr Skarga - życie i twórczość w wykonaniu uczniów Jezuickiego Centrum Edukacji („Sądeckie Dni Literatury”) – 18.11.2020,

Warsztaty pisania dzienników i wspomnień z Marcinem Wilkiem cz. 2 („Sądeckie Dni Literatury”) – 21.11.2020,

Maria Konopnicka - życie i twórczość w wykonaniu uczniów II LO im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu („Sądeckie Dni Literatury”) – 1.12.2020,

Adam Mickiewicz - życie i twórczość w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Sączu („Sądeckie Dni Literatury”) – 4.12.2020,

Promocja tomiku "W KAŻDEJ CHWILI NOWY TOMIK" Janusza Szota – 11.12.2020,

Mężczyźni czytają Tyrmanda („Sądeckie Dni Literatury”) – 21.12.2020,

Sądeckie Duety Literackie („Sądeckie Dni Literatury”) – 21.12.2020,

Prezentacja - św. Jan Paweł II („Sądeckie Dni Literatury”) – 21.12.2020,

Jan Długosz - życie i twórczość w wykonaniu uczniów I LO im. Jana Długosza w Nowym Sączu („Sądeckie Dni Literatury”)- 22.12.2020,

Rozmowa na cztery głosy ŚWIĘTA W LITERATURZE – 24.12.2020,

Antologia „Krople wody w rzece życia” (projekt „Sądeckie Dni Literatury”) – 28.12.2020.
KONKURSY:

„Nowy Sącz w obiektywie”,

„Święta z książką” – 7 uczestników.
ACJE CZYTELNICZE:

„Mała Książka – Wielki człowiek”,

„Podziel się książką”,

„Czytaj PL”,

„Dzień Dziecka w Bibliotece” (Oddział dla Dzieci i Młodzieży + Biblioteka Główna).

DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI

5 spotkań DKK dla dorosłych,

2 spotkania DKK III Wiek.
Działalność kulturalna filii SBP
Oddział dla dzieci: organizacja ferii, Zajęcia dla szkół, ABC biblioteki, Z książką na Ty, Plecak pełen książek, Soboty nie musza być nudne, Popołudnie w bibliotece, Leśne Duszki,
DKK, Małopolskie Dni Książka i Róża, Kreatywna Biblioteka – on-line, Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, Wakacje, Projekt Dobry
zwyczaj pożyczaj, Zakończenie Małopolskiego Konkursu Literackiego, Nowe Przygody Frani, Dzień Pluszowego Misia, „Zima, zima” – spotkania on-line dla przedszkolaków.
„Spotkania z książką” – cykliczne spotkania dla przedszkoli - 5 spotkań, 223 dzieci:
Filia Wólki - 2 x 44 dzieci, Filia Gorzków – 3 x 45 dzieci. W 5 filiach (Gołąbkowice, Millenium, Wólki, Kochanowskiego, Gorzków) zorganizowano 9 spotkań Dyskusyjnych Klubów
Książki, w których uczestniczyło 56 osób, Klub Seniora (Filia os. Wólki) - w 9 spotkaniach uczestniczyły 82 osoby, Klub Małego Czytelnika (filie na osiedlu Millenium, Gorzków,
Gołąbkowice) - w 21 spotkaniach uczestniczyło 428 dzieci Zajęcia z edukacji czytelniczej (Filia os Gorzków) – w 3 spotkaniach uczestniczyło 47 dzieci Filia os. Gołąbkowice
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zorganizowała 1 pasowanie na czytelnika, w którym uczestniczyło 22 dzieci. Spotkania z postacią bajkową Rikusiem (filie na osiedlu Wólki, Gorzków, Gołąbkowice, Millenium) w 7 spotkaniach uczestniczyło 230 dzieci. Wizyty przedszkolaków w bibliotece (Filia os. Millenium) – w 2 spotkaniach udział wzięło 12 dzieci.
Realizacja zadań z zakresu udzielania wsparcia finansowego na realizację zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym:
Łącznie przyznano dofinasowanie 29 dotacji, w tym na wspieranie zadań publicznych, zgodnie z obowiązującą procedurą konkursową – 15 dotacji, oraz 9 dotacji udzielane
w trybie art. 19a (małe zlecenia). 5 organizacji zrezygnowało z realizacji zadań w trakcie roku budżetowego ze względu na wprowadzony stan epidemii oraz obostrzenia
wynikające z ustanowienia na terenie RP stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz wynikających z nich określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w szczególności dotyczycących zakazu zgromadzeń oraz organizacji imprez i wydarzeń z udziałem publiczności.
Dofinansowano następujące projekty:
1. Wydanie książki Jerzego Gizy „Nowosądecka Lista Katyńska” - 8 000,00 zł;
2. Prowadzenie zespołów i upowszechnianie twórczości amatorskiego ruchu artystycznego w kraju i za granicą – prowadzenie Zespołów Regionalnych „Lachy” i „Małe
Lachy” - 30 000,00 zł;
3. Warsztaty plastyczne i spotkanie z książką inspirowane twórczością Maryjana (Pinchasa Bursteina) -1 500,00 zł;
4. Zespół Pieśni i Tańca „Dolina Dunajca” – upowszechnianie folkloru Małopolski na festiwalowych scenach - 17 000,00 zł;
5. Trzeci przegląd sztuki osób niepełnosprawnych dla społeczności lokalnej - 5 000,00 zł;
6. Kultura i taniec - 5 000,00 zł;
7. Festiwal „Muzyka dla wszystkich" - 4 000,00 zł;
8. „Pod rękę z kulturą" Nowosądecki Rok Działań Artystycznych" - 2 500,00 zł;
9. II Festiwal Muzyki i Sztuki Chrześcijańskiej - 5 000,00 zł;
10. „W baśniowej krainie" - 8 000,00 zł;
11. Sądecka Jesień Kulturalna Seniorów - Seniorzy Seniorom - 6 000,00 zł;
12. Wydanie płyty DVD z nagraniami Młodzieżowego Chóru "Scherzo" -4 000,00 zł;
13. Widowisko Artystyczne pt.: "Ponad i Pomimo" - 5 000,00 zł;
14. Melduję Niepodległość - 2 000,00 zł;
15. „Mozart kontra Sinatra" - Aktywizacja integracyjna przez sztukę - IX edycja 2 000,00 zł;
16. „Chór Scherzo – utrzymanie, kultywowanie i promowanie tradycji muzycznych oraz potencjału muzycznego Nowego Sącza” - 3 000,00 zł;
17. „TańczmyCośWięcej" - 3 000,00 zł;
18. „TEATR OLNINE" - 2 000,00 zł;
19. „Portret Polaka” - wydanie na DVD filmu dokumentalnego o Bolesławie Barbackim - 7 000,00 zł;
20. „Tałesy, kapoty, załóżki”. Opowieść o ubiorach polskich Żydów od średniowiecza po XX wiek” – wystawa w sieci. - 7 000,00 zł;
21. Widowisko Artystyczne „Nadszedł już czas" - 4 000,00 zł;
22. „Jesienne spotkanie z Kulturą i Sztuką” - 3 000,00 zł;
23. „Nagranie audio promujące Nowy Sącz i jego legendę” - 4 000,00 zł;
24. „Wiedza w sieci” – publikacja internetowa na temat historii ubiorów Żydów w Polsce -3 000,00 zł.
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W roku 2020 organizowano i współorganizowano imprezy okolicznościowe patriotyczne połączone z uroczystościami patriotyczno-religijnymi z okazji rocznic i świąt
państwowych kształtujące dziedzictwo historyczno – kulturowe: 27 stycznia - Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, 24 luty - wręczenia patentu
oficerskiego rodzinie śp. Piotra Gizy mianowanego pośmiertnie na stopień podporucznika za zasługi na rzecz obronności państwa, 1 marca – Narodowy Dzień
Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 19 marca -imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego, 10 kwietnia - 80. rocznica zbrodni katyńskiej oraz 10. rocznica katastrofy smoleńskiej,
20 kwietnia – Dzień Pamięci Kurierów Sądeckich, 29 kwietnia – 78. rocznica Akcji Kwietniowej w Sądeckim Gettcie, 3 maja - 229. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
7 maja – 100. Rocznica Wyprawy Kijowskiej I PSP, 8 maja - 75. Rocznica Zakończenia II wojny światowej, 15 maja – Jubileusz 100–lecia urodzin Zofii Rysiówny, 18 maja –
100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II, 15 czerwca - 86. Rocznica Zamordowania Ministra Bronisława Pierackiego, 28 maja – 80 -lecie Bitwy o Narwik, 11 lipca - Pamięć
o ofiarach Rzezi Wołyńskiej, 28 lipca – 80. rocznica – Akcji S – uwolnienie z rąk gestapo Jana Karskiego, 1 sierpnia - 76. Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego,
15 sierpnia - 100. Rocznica Bitwy Warszawskiej – Dzień Wojska Polskiego, 20 sierpnia – upamiętnienie żołnierzy, którzy ponieśli śmierć w katastrofie samolotu TU154M w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku w tym śp. gen Franciszka Gągora, 21 sierpnia – 79. Rocznica Stracenia Bolesława Barbackiego w Biegonicach, 31 sierpnia 40. Rocznica Porozumień Sierpniowych, 1 września - 81. Rocznica Napaści Niemiec na Polskę – Dzień Weterana, 16 września - 81. Rocznica Śmierci gen. Józefa Kustronia, 17
września - 81. rocznica napaści ZSRR na Polskę, 25 września - 100. rocznica bitwy nad Niemnem oraz walk 1. PSP pod Białymstokiem i Grodnem, 27 września - 81. Rocznica
Utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego i 76. Rocznica Utworzenia 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK, 8 listopada - 728. Rocznica Lokacji Nowego Sącza, 11 listopada 102. Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości, 29 listopada – 190. Rocznica Wybuchu Powstania Listopadowego, 13 grudnia - 39. Rocznica Wprowadzenia Stanu
Wojennego w Polsce.
Zwiększenie oferty kulturalnej to również działalność wydawnicza miasta. W 2020 r., w ramach tego zadania, kontynuowane były prace związane z opracowaniem i drukiem
historycznego wydawnictwa miejskiego „Rocznik Sądecki”. Czasopismo, które ukazało się we współpracy wydawcy – Prezydenta Miasta Nowego Sącza z Polskim Towarzystwem
Historycznym Oddział w Nowym Sączu. Promocja 48. tomu Rocznika Sądeckiego odbyła się online 21 grudnia 2020 roku o godzinie 17:00 w Nowosądeckiej Małej Galerii.
Mając na uwadze szeroką promocję 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 2020 roku, zamieszczając
go na stronach internetowych miasta Nowego Sącza w zakładce „kalendarz imprez stałych”.
Natomiast tzw. miesięczne kalendarze imprez, opracowywane na podstawie danych z instytucji i innych jednostek upowszechniania kultury w Nowym Sączu, publikowane były
na stronach miasta systematycznie tj. na każdy miesiąc, z odpowiednim wyprzedzeniem, w zakładce „Kalendarz Nowego Sącza”.
Imprezy oraz wydarzenia kulturalne organizowane bezpośrednio lub na zlecenie miasta Nowego Sącza reklamowane i promowane były również w środkach masowego przekazu,
na stronach internetowych oraz poprzez plakaty, afisze, ulotki, banery i zaproszenia.
Jednostka
realizująca
Mierniki
realizacji zadania

Mierniki
realizacji zadania

Wydział Komunikacji Społecznej i Kultury, miejskie instytucje
kultury, organizacje pozarządowe i inne podmioty.

Termin realizacji

Liczba miejskich instytucji kultury.

3

Liczba imprez kulturalnych w instytucjach miejskich.

256

Liczba odbiorców imprez w miejskich instytucjach kultury.

84 429 / 50 962 on-line

Liczba zrealizowanych imprez własnych i zleconych.

18

Liczba widzów na imprezach własnych i zleconych

ok 2000

Ilość wydawnictw własnych.

1

Liczba podmiotów ubiegających się o dotację.

31
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Liczba dofinansowanych projektów.

24

b. Zapewnienie możliwości rozwoju środowisk artystycznych Nowego Sącza.
Działalność środowisk artystycznych w Nowym Sączu skupiona jest głównie w instytucjach upowszechniania kultury, placówkach kultury, organizacjach pozarządowych
i innych podmiotach, które pełnią rolę opiekunów (mecenat), zwłaszcza dla zespołów, grup i indywidualnych twórców związanych z profesjonalną i nieprofesjonalną twórczością
artystyczną. Są to przede wszystkim zespoły teatralne, folklorystyczne, muzyczne, wokalno-muzyczne, taneczne, chóry i orkiestry.
Ogromne znaczenie i wielopokoleniowe tradycje w Nowym Sączu ma amatorski ruch artystyczny. Miasto od wielu lat wspiera działalność zespołów i grup amatorskich oraz
twórców nieprofesjonalnych, nie zapominając również o artystach profesjonalnych.
W 2020 roku w naszym mieście działały zespoły, a były to:
I. Zespoły teatralne:
1. Teatr Robotniczy im. Bolesława Barbackiego,
2. Teatr NSA,
3. Teatr Dziecięcy „Cudoki – Szuroki”,
4. Scena M,
5. Grupa Artystyczna „MOCNI”,
6. Teatr Lalek TEN,
7. Nowosądecki Teatr Muzyczny.
II. Zespoły muzyczne, wokalno-muzyczne :
1. Dziecięcy Zespół Wokalno-Taneczny „Tralalinki”,
2. Zespół „Promyczki Dobra”,
3. Młodsza Grupa Wokalna „Young Voice”,
4. Grupa Wokalna „Young Voice”,
5. Studio Wokalne „Bel Corda”.
III. Orkiestry:
1. Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej,
2. Sądecka Orkiestra Symfoniczna.
IV. Zespoły Folklorystyczne:
1. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Sądeczanie”,
2. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Lachy”,
3. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Dolina Dunajca”,
4. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Sądeczoki”.
V. Zespoły taneczne:
1. Zespół baletowy „Adagio”,
2. Klub Tańca Towarzyskiego „Axis”,
3. Grupa taneczna „Teatr tańca”,
4. Zespół „Pompon Team”,
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zespół „Poleczka”,
Zespół „Fighting Tigers”,
Zespół Tańca Estradowego „Tęcza”,
Zespół Tańca Nowoczesnego „Jump step crew”,
Studio Tańca Artystycznego „Etiuda”,
Zespół Tańca Nowoczesnego „Katharsis”,
Grupa Taneczna ASTRAL,
Zespół Tańca Nowoczesnego POWER QUEEN.

W zakresie sztuk plastycznych działalność twórczą prowadzili artyści profesjonalni i nieprofesjonalni, którzy w większości zrzeszeni są w klubach i związkach twórczych.
W 2020 roku Miasto, podobnie jak w latach ubiegłych, wspierało rozwój lokalnych środowisk artystycznych Nowego Sącza. Była to pomoc finansowa oraz pozafinansowa. Środki
finansowe przekazywane były w ramach dotacji podmiotowej dla instytucji upowszechniania kultury, głównie Miejskiego Ośrodka Kultury i Nowosądeckiej Małej Galerii, a także
poprzez organizacje pozarządowe i inne podmioty - w trybie tzw. konkursów ofert, z przeznaczeniem na realizację projektów artystycznych i wspieranie działalności środowisk
twórczych.
1. Prowadzenie zespołów i upowszechnianie twórczości amatorskiego ruchu artystycznego w kraju i za granicą – prowadzenie Zespołów Regionalnych „Lachy” i „Małe
Lachy”.
2. Warsztaty plastyczne i spotkanie z książką inspirowane twórczością Maryjana (Pinchasa Bursteina).
3. Pieśni i Tańca „Dolina Dunajca” – upowszechnianie folkloru Małopolski na festiwalowych scenach.
4. „Trzeci przegląd sztuki osób niepełnosprawnych dla społeczności lokalnej”.
5. „Kultura i taniec”.
6. Festiwal " Muzyka dla wszystkich" - III edycja.
7. „Pod rękę z kulturą" Nowosądecki Rok Działań Artystycznych".
8. „W baśniowej krainie".
9. Wydanie płyty DVD z nagraniami Młodzieżowego Chóru "Scherzo".
10. Widowisko Artystyczne pt.: „Ponad i Pomimo".
11. "Mozart kontra Sinatra" - Aktywizacja integracyjna przez sztukę - IX edycja.
12. „Chór Scherzo – utrzymanie, kultywowanie i promowanie tradycji muzycznych oraz potencjału muzycznego Nowego Sącza”.
13. "TańczmyCośWięcej".
14. „TEATR OLNINE".
15. "Portret Polaka - wydanie na DVD filmu dokumentalnego o Bolesławie Barbackim.
16. „Tałesy, kapoty, załóżki. Opowieść o ubiorach polskich Żydów od średniowiecza po XX wiek” – wystawa w sieci.
17. Widowisko Artystyczne "Nadszedł już czas".
Zgodnie z Uchwałą XXXVIII/ 415 / 220 z dnia 29 grudnia w sprawie ogłoszenia roku 2021 „Rokiem Bolesława Barbackiego”, w ramach której propagowano inicjatywę
dotyczącą roku Barbackiego wśród jednostek i instytucji na terenie miasta Nowego Sącza, powołano Społeczną Radę Roku Bolesława Barbackiego wśród przedstawicieli
instytucji z Nowego Sącza.
W 2020 roku odbył się otwarty konkurs fotograficzny na najciekawsze artystyczne zdjęcia do Kalendarza Miasta Nowego Sącza, którego celem była prezentacja
i promowanie walorów architektonicznych, historycznych, przyrodniczych i kulturowych Nowego Sącza.
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W roku 2020 poszerzano ofertę artystyczną prac graficznych wykonywanych na ternie miasta Nowego Sącza w postaci autorskich projektów galerii ulicznych (ul. Wąska,
ul. Węgierska), realizowano nowoczesne koncepcje autorskie murali i obrazów na terenie miasta Nowego Sącza oraz współorganizowano I Festiwal Muralu „Małopolska w
Twoich oczach”, który odbył się w Nowym Sączu od 6 listopada do 31 grudnia 2020. Festiwal organizowany był wspólnie z Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym
Sączu, w wyniku powstało 6 murali (wielkoformatowych malowideł ściennych) na obiektach znajdujących się na terenie miasta Nowego Sącza.
Jednostka realizująca

Wydział Komunikacji Społecznej i Kultury, miejskie
instytucje kultury, organizacje pozarządowe
i inne podmioty.

Termin realizacji

Mierniki realizacji
zadania

Liczba zespołów artystycznych.

20

Liczba dofinansowanych projektów artystycznych
i projektów wspierających lokalne środowiska twórcze.

17

Łączna kwota dofinansowanych projektów artystycznych.

105 000 zł.

Liczba uhonorowanych osób, zespołów, grup artystycznych
(łącznie).

3

Styczeń – grudzień 2020

II-7.2. Działania i zadania realizowane w ramach Programu Kluczowego nr 7 w 2020 r.
c. Działalność aktywnego centrum kulturalno-turystycznego Sądeckiego Parku Etnograficznego, jako historycznego przewodnika po mieście i regionie.
Sądecki Park Etnograficzny jest jednym z najważniejszych zasobów turystycznych i historycznych Nowego Sącza oraz miejscem ochrony, prezentacji i upowszechniania
ludowej kultury Sądecczyzny. Oprócz funkcji ekspozycyjnych obiekty na terenie SPE spełniają także rolę magazynów eksponatów etnograficznych, służą do organizacji form
czasu wolnego i wypoczynku oraz prowadzenia działalności edukacyjnej z zakresu budownictwa, rzemiosła, zajęć domowych i gospodarskich, obrzędowości, folkloru, stroju
i sztuki ludowej, a także kultury i tradycji ziemiańskiej. Są również zapleczem do działalności naukowej, badawczej i dokumentacyjnej oraz działań artystycznych, a ponadto
działalności usługowej.
Działania zrealizowane w Oddziale Sądecki Park Etnograficzny (część skansenowska) w roku 2020:
1/
Organizacja wystaw czasowych - 3 wystawy: 12.09.2020-30.03.2021 Dwory i pałace; „Obrzędowość doroczna – tradycje i odniesienia”, do 15.12.
objazdowa wystawa czasowa w ramach programu kulturowego realizowanego w ramach trwałości 3 projektów finansowanych z udziałem środków UE; 26.0923.10 Wystawa karpackiej rzeźby ludowej w kamieniu (w ramach projektu współfinansowanego ze środków MKiDzN).
2/
Organizacja Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego dla słuchaczy Podyplomowego Studium Muzeologicznego UJ (11 października 2020 r.), zrealizowana
forma cykliczna, w 2020 roku seminaryjne spotkanie muzealników i konserwatorów zabytków dało okazję do wymiany doświadczeń zawodowych i było doskonałą promocją
Sądeckiego Skansenu w tym środowisku.
3/
Cykl edukacyjny poświęcony dawnym wiejskim rzemiosłom - prezentacja na FB Sądeckiego Parku Etnograficznego jako element kampanii promującej
docelowo odpłatną wirtualną ofertę muzealną. W skład cyklu wchodziły: „Historie (nie) całkiem prawdziwe" - demonologia ludowa na Sądecczyźnie - informacje
Raport z realizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020+ za 2020 rok

.

str 155

popularnonaukowe zamieszczane systematycznie od kwietnia do czerwca 2020r., (w ramach nowego programu kulturowego dla projektu SKANSENOVA); "Tradycje pasterskie
Beskidu Sądeckiego" - wpisy w ramach "Majówki z Góralami Nadpopradzkimi" - 5 maja 2020r., cykl krótkich filmów dotyczących tradycyjnego rzemiosła pn. „Kultura ludowa
Sądecczyzny – tradycyjne rzemiosło wiejskie”.
4/
Zachowanie oraz rewitalizacja tradycyjnych, ginących zawodów wiejskich i małomiasteczkowych w Sądeckim Parku Etnograficznym i Miasteczku
Galicyjskim. W ramach upowszechniania dziedzictwa kulturowego i prezentacji folkloru Sądecczyzny realizowane było także w 2020 roku zadanie, które miało na celu
kontynuację
w
Sądeckim
Parku
Etnograficznym
oraz
w
Miasteczku
Galicyjskim
cyklicznej
prezentacji
tradycyjnego
rzemiosła
i sztuki ludowej w zakresie: kowalstwo, ciesielstwo, stolarstwo, łupanie gontów, kołodziejstwo, snycerstwo, olejarstwo, tkactwo, szewstwo, hafciarstwo, plastyka obrzędowa,
garncarstwo oraz prezentacje XIX-wiecznych zawodów: fotografa, zegarmistrza. Realizowane prezentacje wykorzystywały istniejące w SPE zaplecza typu: warsztat szewski,
tkacki, stolarsko-kołodziejski, obiektów tradycyjnego przemysłu ludowego jak: olejarnia, kuźnia, wiatrak, pracowni w Miasteczku Galicyjskim: fotograficznej, garncarskiej,
zegarmistrzowskiej, snycerskiej. Realizując to zadanie Muzeum kontynuowało stałą współpracę z przedstawicielami odchodzących już zawodów. Wykonywane cykliczne pokazy
ginącego rzemiosła w przestrzeni Sądeckiego Parku Etnograficznego i Miasteczka Galicyjskiego cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających, interaktywne działania
angażowały odwiedzających ekspozycję, wpływały na poziom frekwencji i podnosiły atrakcyjność oferty muzealnej. Ponadto realizacja projektu w wypracowanej dotychczas
formule istotnie wspomagała organizację udostępniania ekspozycji przy ciągle zbyt niskim zatrudnieniu obsługi w stosunku do istniejących w tym zakresie potrzeb. W ramach
zadania zrealizowano 20 pokazów muzealnych.
5/
Oferta kulturowa w nowych zrewitalizowanych przestrzeniach Sądeckiego Parku Etnograficznego wraz z przygotowaniem elementów nowego
programu kulturowego (w okresie trwałości 3 projektów realizowanych z udziałem środków UE) obejmowała szereg działań przewidzianych w programach
kulturowych dla trzech projektów sfinansowanych przy udziale środków UE, tj. „Konserwacja i remont obiektów zabytkowych Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym
Sączu” - projekt finansowany w ramach programu RPO WM, „Przy wiejskiej drodze - w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych” - projekt
finansowany w ramach programu INTERREG V-A Polska - Słowacja oraz „SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”
- projekt finansowany w ramach programu POIiS oraz przygotowanie elementów nowego programu kulturowego.
W ramach oferty kulturowej w 2020 roku zrealizowano:

20 pokazów,

1 konferencję w dniu 24.09.2020 roku, która dotyczyła tematyki ginących zawodów,

1 plenerową imprezę w dniach 26-27.09.2020 roku pn. „Już 45 lat razem - jubileusz Sądeckiego Parku Etnograficznego" (w programie znalazły się m.in.
pokazy tkania, regionalnego haftu, pisania ikon, malarstwa na szkle, wytwarzania rzeźb i zabawek, koronkarstwa oraz występ Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca
Dolina Dunajca).
6/
Dni Otwarte Funduszy Europejskich – promocyjne wydarzenie online mające na celu promocję działań dokonanych dzięki unijnym dotacjom odbyło się w dniach 2527.09.2020 r. Zostało zaprezentowanych ponad 50 projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich we wszystkich 16 województwach. Muzeum w ramach swojego panelu
zaoferowało m.in. multimedialny spacer po skansenie w formie filmu oraz audioprzewodnik (przygotowanie Sądecki Park Etnograficzny),
7/
Realizacja lekcji muzealnych i zajęć warsztatowych - Sądecki Park Etnograficzny – 150 lekcji i innych form edukacyjnych (6 381 osób); w tym 2 formy dla osób
niepełnosprawnych.
Tematy lekcji muzealnych: Zwyczaje i obrzędy ludowe związane ze Świętami Bożego Narodzenia, Zwyczaje andrzejkowe, Dawne zwyczaje i obrzędy pogrzebowe, Kultura ludowa
Sądecczyzny, Dawne rośliny uprawne, jadalne i lecznicze, „Historie (nie) całkiem prawdziwe – demologia ludowa na Sądecczyźnie” ,Tradycje pasterskie Beskidu Sądeckiego.
Tematy zajęć warsztatowych i form edukacyjnych (formy warsztatowe, które przeprowadzono głównie dla osób indywidualnych podczas imprez plenerowych w SPE): Haft
lachowski, Pisanie ikon, Malowanie na szkle, Kołodziejstwo, Wyrób instrumentów ludowych, Toczenie łyżek, Pokaz ciosania i cięcia drzewa, Pokaz strugania gontów, Wyrób
koronek, Pokaz wyrobu rzeźb i zabawek, Zwyczaje i obrzędy ludowe związane ze Świętami Bożego Narodzenia.
8/
Koncerty kameralne – koncert Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Dolina Dunajca” w ramach imprezy „Już 45 laty razem – Jubileusz Sądeckiego Parku
Etnograficznego” 27.09.2020 r. – frekwencja 78 osób.
9/
ZNACZĄCY PROJEKT, WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, realizowany w przestrzeniach
Sądeckiego Parku Etnograficznego:
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Rzecz z drugiej strony – nowa trasa zwiedzania w Sądeckim Parku Etnograficznym zrealizowany w ramach programu Wspieranie działań muzealnych. Celem
zadania była modernizacja stałej ekspozycji SPE poprzez wprowadzenie nowej trasy, nadbudowanej na dotychczasowej wystawie stałej. Głównym założeniem nowej trasy,
która uatrakcyjniła zwiedzanie skansenu i poszerzyła dostęp do ekspozycji, było odwrócenie perspektywy zwiedzania - wyjście od szczegółu, czyli przedmiotu, który jako
część stałej wystawy zawiera szereg treści, mogących jednak łatwo umknąć uwadze zwiedzającego. Nowa trasa wykorzystuje elementy multimedialne (materiały dostępne
na stronie internetowej Muzeum oraz za pośrednictwem systemu beconów znajdujących się na ekspozycji), obejmuje także udogodnienia dla osób o ograniczonej percepcji
(makiety dotykowe, tyflografiki, audiodeskrypcję, kopie eksponatów), filmów katalog prezentujący wybrane muzealia tworzące wystawę stałą w skansenie udostępniany
w formie internetowej.

Działania zrealizowane w Oddziale Miasteczko Galicyjskie w 2020 roku:
1. Wystawy
10 wystaw czasowych, w tym 1 kontynuacja: do 25.02 Skarby Małopolski edycja 2019 (pokonkursowa, kontynuacja), 28.02-23.08 Emanuela Pawłowska –
malarstwo. Debiut; 28.08-08.10 Jadwiga Maj. Od Morza Śródziemnego do Bałtyku; 10.12.2020-07.03.2021 Impresje skansenowe XII; Wystawy czasowe (małe
formy) realizowane w ramach lokalnej współpracy partnerskiej z placówkami kulturalnymi, edukacyjnymi, stowarzyszeniami itp.) – 4 wystawy: 17.09-31.12 Ku wolności 40.lat NSZZ „Solidarność", 10.10-15.10 Konotacje akordeonowe (towarzysząca Festiwalowi akordeonowemu), od 10.11.2020 Ojcowie niepodległości, 11.11-31.12
Wystawa plenerowa przygotowana z pamiątek pozyskanych w związku z prowadzoną akcją społeczną Zbieramy pamiątki związane z historią 1 Pułku Strzelców
Podhalańskich (realizacja w partnerstwie z Karpackim Oddziałem Straży Granicznej - honorowy patronat komendanta KaOSG) – wystawa udostępniana w wersji elektronicznej
na Facebooku muzealnym i stronie internetowej Muzeum, 16.10-08.12 Skarby Małopolski edycja 2020 (pokonkursowa), 21.09-31.12 Polonika w zasobach Archiwum
Państwowego w Lewoczy (plenerowa, promująca projekt współfinansowany ze środków MKiDzN).
2. Imprezy
 "Zlot Zabytkowych Pojazdów" (20 wrzesień 2020 r.) impreza zorganizowana została dla mieszkańców miasta i odwiedzających ziemię sądecką turystów. Dzięki XII już
edycji tego przedsięwzięcia zapoznano zwiedzających z zabytkami techniki motoryzacyjnej oraz zaprezentowano trendy w motoryzacji na przestrzeni lat, ponadto uczestnikom
przybliżono także wiedzę o dziedzictwie kulturowym Sądecczyzny, także tym materialnym zgromadzonym w Sądeckim Parku Etnograficznym;
 Kiermasz Staroci (11.10.2020 r.) - celem tego działania było zaproszenie kolekcjonerów, koneserów staroci z różnych stron Polski. Dzięki nim było możliwe poznanie
osobliwości życia codziennego z dawnych lat. Odwiedzenie giełdy staroci to interesująca forma spędzania czasu wolnego i to nie tylko dla kolekcjonerów i miłośników antyków,
ale również i dla turystów oraz mieszkańców miasta i regionu. Targi Staroci były uzupełnieniem luki na naszym rynku tradycji. Miasteczko Galicyjskie jest doskonałym
miejscem do organizacji tego typu działania. W ramach imprezy zorganizowano także: występy muzyczne, konsultacje, warsztaty, pokazy oraz zainaugurowaną przez Muzeum
Okręgowe w Nowym Sączu w 2015 roku akcję "Drugie życie książki" we współpracy z Krakowskim Biurem Festiwalowym;
 pokazy i wystawki jarmarczne w Miasteczku Galicyjskim - wydarzenie zrealizowane on-line pod hasłem "Wirtualny Jarmark Bożonarodzeniowy". Chcąc podtrzymać
wieloletnią tradycję organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego, został on w nowej formule przeniesiony do Internetu, by rozpowszechnić tradycję i zwyczaje świąteczne,
które prezentowało rękodzieło ludowe, tradycyjne świąteczne potrawy regionalne oraz warsztaty o tematyce świątecznej i liczne konkursy (27.11-31.12.2020 r.);
 w ramach innych projektów własnych lub partnerskich zorganizowane zostały 2 imprezy:
- Bieg patriotyczny „Tropem wilczym” (01.03.2020 r.) we współpracy z firmą ActivLand. Najważniejszym przesłaniem wydarzenia było zachowanie w pamięci działalności
patriotycznej tych, którzy walczyli o wolną Polskę. W związku z tym przed rozpoczęciem biegu odśpiewano hymn Rzeczypospolitej Polskiej, po którym, na sygnał jednego
z ostatnich żyjących Żołnierzy Wyklętych kapitana Stefana Kuliga ps. „Gorol”, „Wicher”, rozpoczęto zmagania sportowe. Symboliczna trasa o długości 1963 metrów
prowadziła przez tereny Sądeckiego Parku Etnograficznego oraz Miasteczka Galicyjskiego.
- V Krakowski Festiwal Akordeonowy (10.10.2020r.) we współpracy z Fundacją ArtForum. Koncertom towarzyszyły: prelekcja: „Nutka historii czyli akordeon wczoraj
i dziś” połączona z warsztatem dla wszystkich zainteresowanych pt. "Akordeon - historia i praktyka" oraz warsztaty i lekcje mistrzowskie pn. „„Mistrz. Muzyka. Uczeń”,
 IV Konkurs „Współczesna karpacka rzeźba ludowa w kamieniu” zrealizowany w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna współfinansowanego ze środków MKiDN
był kontynuacją przedsięwzięcia artystycznego, którego trzy poprzednie edycje zrealizowane zostały w latach 2002, 2008 i 2014r. Konkurs ten był jedynym tego typu
działaniem realizowanym na obszarze polskich Karpat od kilkudziesięciu lat. Od pierwszej edycji zdobył duże uznanie w środowisku zarówno znawców sztuki ludowej jak i
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samych twórców. Dzięki konkursowi zbudowana została kolekcja karpackiej rzeźby ludowej w kamieniu w zbiorach Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Współorganizatorem
zadania był Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej. Patronat Honorowy nad konkursem objął Starosta Nowosądecki. Efektem realizacji przedsięwzięcia był konkurs prac
rzeźby w kamieniu, wystawa pokonkursowa w Miasteczku Galicyjskim oraz katalog towarzyszący wystawie w nakładzie 250 egzemplarzy. W czwartym konkursie wzięło udział
w sumie 40 rzeźbiarzy, w tym 37 z Polski i 3 ze Słowacji, którzy przedstawili ogółem 92 prace. Uroczystość podsumowania konkursu połączona z wręczeniem nagród i
zwiedzaniem wystawy odbyła się w Miasteczku Galicyjskim w dniu 26.09.2020 r.;
 KONKURS EDUKACYJNY: Skarby Małopolski - edycja 2020 – „Wielopokoleniowe siedliska w Małopolsce” – konkurs fotograficzny i wystawa pokonkursowa
zrealizowana w ramach XX edycji projektu miała na celu prezentację siedzib – siedlisk: magnackich, szlacheckich, mieszczańskich i włościańskich usytuowanych w Małopolsce.
Konkurs przeprowadzany w dwóch kategoriach: dokument i fotografia artystyczna. Na konkurs zgłoszonych zostało 178 fotografii przez 58 autorów w dwóch kategoriach:
dokument i fotografia artystyczna. Nagrodzono 6 autorów, natomiast wyróżniono 8. Przyznano również 21 wyróżnień uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęciowej Mada w
Nowym Sączu. Konkurs zorganizowany został pod honorowym patronatem Witolda Kozłowskiego – Marszałka Województwa Małopolskiego. Działaniom towarzyszyła wirtualna
prezentacja wystawy pokonkursowej zrealizowanej w Miasteczku Galicyjskim. Ze względów obostrzeń spowodowanych pandemią nie odbyło się uroczyste podsumowanie
konkursu;
 Cykl działań prezentowanych w Internecie o charakterze kulturalno-edukacyjno-promocyjnym jako element kampanii promującej docelowo odpłatną
wirtualną ofertę muzealną Miasteczka Galicyjskiego (4 cykle): "E-ksponat" - cykliczny projekt na profilu FB Miasteczka Galicyjskiego skierowany był do miłośników
historii, maniaków muzeów i sympatyków Miasteczka Galicyjskiego, zakładający cotygodniowe zamieszczenie postu, zawierający zdjęcia wraz z krótkim opisem jednego
eksponatu znajdującego się w bogatych zbiorach Miasteczka oraz pytania-zagadki na które internauci udzielali odpowiedzi w formie komentarza w okresie 09.10-31.12.2020
r., "Moje Miasteczko" - konkurs plastyczny dla dzieci zorganizowany w dniu 23.11.2020r., "Historia zamknięta w szufladzie" - projekt zrealizowany w 102. rocznicę
Odzyskania Niepodległości przez Polskę w okresie 06.11-31.12.2020 r., "Domowe karty edukacyjne"- zbiór 7 kart edukacyjnych, zawierających muzealne ciekawostki i
zagadki dla małych poszukiwaczy wiedzy (19.11-31.12.2020 r.).
KONFERENCJA NAUKOWA - Muzea Domowe – ożywianie tożsamość w społecznościach lokalnych Małopolski – konferencja zorganizowana we współpracy z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w dniu 09.10.2020r. w Miasteczku Galicyjskim. Pasjonaci rekomendowani przez instytucje i muzea państwowe mieli okazję
przedstawić historię powstania, problemy w funkcjonowaniu i pomysł na przyszłość prowadzonych przez siebie muzeów.
3.
Koncerty
W 2020 r. w Miasteczku Galicyjskim odbyły się 2 koncerty zespołu NoBrothers oraz zespołu „Czarny miś” w ramach imprez, w których wzięło udział łącznie 536 osób.
4.
Spotkania, konferencje, szkolenia
W 2020 roku zrealizowało 13 udostępnień przestrzeni w Miasteczku Galicyjskim na potrzeby organizacji spotkań, konferencji, sympozjów i prelekcji zorganizowanych zarówno
przez Muzeum jak i też organizatorów zewnętrznych wynikających z bieżącej współpracy z różnymi partnerami. Łączna ilość uczestników ww. form 863 osób.
5.
Inne działania edukacyjne i wydarzenia kulturalne:
 Klimaty Galicyjskie (1) – kontynuacja w 2020 roku projektu polegającego na specjalnym (50% wartość biletu ulgowego) zwiedzaniu przestrzeni Miasteczka Galicyjskiego
zorganizowanym dla klas o profilu artystycznym, humanistycznym lub według kryteriów wyznaczonych przez szkoły dla grup zorganizowanych. W 2020 r. w projekcie wzięło
udział 15 osób.
6.
Działalność uzupełniająca
W 2020 roku w ramach działalności uzupełniającej Muzeum udostępniono przestrzeń Miasteczka Galicyjskiego 88 razy, w tym 26 noclegów i 62 godziny wynajmu sali
konferencyjnej.

Jednostka realizująca

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu – oddział Sądecki Park
Etnograficzny (SPE) oraz oddział Miasteczko Galicyjskie
(MG)

Termin realizacji

styczeń – grudzień 2020 r.
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Mierniki
zadania

realizacji

Liczba zwiedzających w SPE.

19 648 osoby

Liczba imprez plenerowych w SPE.

3 imprezy

Liczba osób uczestniczących w imprezach plenerowych w
SPE.

387 osób

Liczba wystaw czasowych na terenie SPE.

3 wystawy

Frekwencja na wystawach czasowych w SPE.

5 368 osób

Liczba zwiedzających w MG.

13 042 osoby

Liczba imprez plenerowych w MG.

7 imprez

Liczba osób uczestniczących w imprezach plenerowych w
MG.

2 795 osób

Liczba wystaw czasowych na terenie MG.

10 wystaw

Frekwencja na wystawach czasowych w MG.

18 285 osób

Opracowanie własne: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu.
d. Kontynuacja programu rewitalizacji zabytków miejskich.
W roku 2020, w ramach rewitalizacji zabytków miejskich, zrealizowano niżej wymienione zadania:
1. Rewitalizacja zabytkowej elewacji „Sądeckiej Biblioteki Publicznej” w Nowym Sączu - zadanie inwestycyjne polegająca na poprawie estetyki budynku
i zahamowanie degradacji poprzez renowacje elewacji zewnętrznej. Prace konserwatorskie, restauratorskie przywróciły obiektowi stylowy historyczny charakter,
w którym funkcjonuje instytucja kultury - Sądecka Biblioteka Publiczna. Realizacja inwestycji obejmowała w szczególności prace konserwatorskie, restauratorskie w
zakresie odnowienia tynków ścian elewacji, czyszczenia i konserwacji elementów kamiennych elewacji, konserwacji elementów metalowych. (WKS)
2. Wykonanie koncepcji zagospodarowania odkopanych fundamentów, piwnic i reliktów Starego Ratusza, znajdującego się na Rynku w Nowym Sączu (w zakresie
WKS).
3. I etap realizacji zadania wykonania nowego segmentu „Tablic Katyńskich” przy Kościele pw. Św. Kazimierza w Nowym Sączu (WKS).
Jednostka
realizująca

Mierniki
zadania

realizacji

Wydział Komunikacji Społecznej i Kultury, Wydział
Architektury i Urbanistyki i Wydział Inwestycji
Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz Miejski Zarząd
Dróg w Nowym Sączu.
Ilość
środków
konserwatorskie
zabytkowych.

i

Termin realizacji

wydatkowanych
na
prace
remontowe przy obiektach

styczeń – grudzień 2020

161 872 zł.
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Źródła finansowania
Budżet miasta
Wydatki na realizację Programu
Kluczowego nr 7 ogółem:

5 889 272,00 zł.

Środki zewnętrzne
(UE, EOG itp.)

Wartość
5 864 272,00 zł.

zagraniczne

Środki zewnętrzne krajowe
Inne

25 000,00 ( UMWM ) dla SBP
-

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej i Kultury w Urzędzie Miasta Nowego Sącza– jednostka wiodąca.
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PROGRAM KLUCZOWY NR 8

NOWY SĄCZ MIASTEM BEZPIECZNYM – program poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego

CEL GŁÓWNY

Poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Nowym Sączu.

Jednostka wiodąca

Wydział Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta Nowego
Sącza

Koordynator programu

Dyrektor Wydziału Zarządzania
Kryzysowego

II-8.1. Wskaźniki monitoringu realizacji Strategii

Wartości wskaźników
w 2020 r.

Wskaźniki monitoringu realizacji Strategii

Źródło

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

Opracowanie własne WZK UM Nowego Sącza, na
podstawie zbiorczej informacji z Księgi Zdarzeń MCZK

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

Opracowanie własne WZK UM Nowego Sącza,
na podstawie zbiorczej informacji z Księgi Zdarzeń MCZK
z uwzględnieniem liczby mieszkańców Nowego Sącza
zgodnie ze stanem na 31.12.2020 podanym przez Wydział
Spraw Obywatelskich UM Nowego Sącza

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

Opracowanie własne WZK UM Nowego Sącza,
na podstawie zbiorczej informacji z Księgi Zdarzeń MCZK

4,5 %

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

Opracowanie własne WZK UM Nowego Sącza,
na podstawie zbiorczej informacji z Księgi Zdarzeń MCZK

15,7 %

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

Opracowanie własne WZK UM Nowego Sącza,
na podstawie zbiorczej informacji z Księgi Zdarzeń MCZK

0,8 %

843 zdarzenia kryzysowe
(stan na 31.12.2020)

10 zgłoszeń na 1000 mieszkańców
Nowego Sącza

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020+ za 2020 rok

.

str 161

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

Liczba strażników miejskich pozostających w zatrudnieniu w 2020 roku
w odniesieniu do liczby mieszkańców

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

Opracowanie własne WZK UM Nowego Sącza,
na podstawie zbiorczej informacji z Księgi Zdarzeń MCZK

Opracowanie własne Komendy Straży Miejskiej,
sprawozdanie dotyczące ewidencji prowadzonej przez KSM
w Nowym Sączu oraz informacja o współpracy straży
z Policją w 2020 roku.
Liczba mieszkańców Nowego Sącza zgodnie ze stanem na
31.12.2020 podana przez Wydział Spraw Obywatelskich
UM Nowego Sącza

Opracowanie własne Komendy Straży Miejskiej,
sprawozdanie dotyczące ewidencji prowadzonej przez KSM
w Nowym Sączu oraz informacja o współpracy straży
z Policją w 2020 roku

79 %

39 strażników miejskich
przypadających na 82 100
mieszkańców miasta
Nowego Sącza

7 446 wykroczeń
(stan na 31.12.2020)

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

Opracowanie własne Komendy Straży Miejskiej,
sprawozdanie dotyczące ewidencji prowadzonej przez KSM
w Nowym Sączu oraz informacja o współpracy straży
z Policją w 2020 roku

3520 zgłoszeń od mieszkańców

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

Opracowanie własne Komendy Straży Miejskiej,
sprawozdanie dotyczące ewidencji prowadzonej przez KSM
w Nowym Sączu oraz informacja o współpracy straży
z Policją w 2020 roku

67,03%

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

Opracowanie własne Komendy Straży Miejskiej,
sprawozdanie dotyczące ewidencji prowadzonej przez KSM
w Nowym Sączu oraz informacja o współpracy straży
z Policją w 2020 roku

23,53%

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

Opracowanie własne Komendy Straży Miejskiej,
sprawozdanie dotyczące ewidencji prowadzonej przez KSM
w Nowym Sączu oraz informacja o współpracy straży
z Policją w 2020 roku

10,46%

Liczba pojazdów Straży Miejskiej będących na jej wyposażeniu

Opracowanie własne Komendy Straży Miejskiej,
sprawozdanie dotyczące ewidencji prowadzonej przez KSM

12 – samochodów
4 - motocykle
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w Nowym Sączu oraz informacja o współpracy straży
z Policją w 2020 roku

Liczba kamer monitoringu Straży Miejskiej w Nowym Sączu

Informacja od Komendy Straży Miejskiej

10 - rowerów
10 kamer

(stan na 31.12.2020)

II-8.2. Działania i zadania realizowane w ramach Programu Kluczowego nr 8 w 2020 r.
a. Realizacja programów prewencyjno-profilaktycznych, służących ograniczaniu przestępczości, upowszechnianiu właściwych zachowań wobec zagrożeń
i przeciwdziałaniu patologiom.
1/ Organizacja i przeprowadzenie konkursu wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Nowego Sącza pn.: „Pomyśl o bezpieczeństwie”. Zadanie realizowane
cyklicznie od 2015 roku. Do udziału w konkursie zaangażowane są takie jednostki jak: Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Nowego Sącza, Komenda Miejska Państwowej Straży
Pożarnej w Nowym Sączu, Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu, Komenda Straży Miejskiej w Nowym Sączu, Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu, Sądeckie Pogotowie
Ratunkowe, Związek Strzelecki „STRZELEC”, Sądeckie Wodociągi Spółka z o.o., Ośrodek Sportów Wodnych AWF – AQUA, Ochotnicza Straż Pożarna Nowy Sącz - „BIEGONICE”, Centrum Sportów
Walki „HALNY”, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – Grupa Krynicka. W ramach spotkań z młodzieżą organizowane są zarówno wykłady teoretyczne, jak również zajęcia praktyczne
związane z funkcjonowaniem w/w jednostek. Do zajęć praktycznych zorganizowanych w ramach konkursu należy zaliczyć między innymi: przedstawienie sposobu uzdatniania wody pitnej,
zajęcia z podstaw samoobrony, zajęcia dotyczące wypoczynku nad wodą, pozorowana akcja ratunkowa w warunkach górskich oraz zajęcia dotyczące przeznaczenia budowli ochronnej połączone
z elementami terenoznawstwa. Każda edycja konkursu podsumowywana jest w ramach specjalnie w tym celu zorganizowanej Gali Finałowej Konkursu, która odbywa się w Miejskim Ośrodku
Kultury w Nowym Sączu. W organizację konkursu zaangażowały się również lokalne firmy, które w ramach sponsoringu współfinansują atrakcyjne nagrody dla finalistów konkursu. Środki
finansowe na organizację i przeprowadzenie konkursu zabezpieczane są w ramach budżetu miasta Nowego Sącza przeznaczonych na zarządzania kryzysowe, natomiast środki finansowe na
zakup głównych nagród pochodzącą głównie od sponsorów konkursu. Z racji wprowadzenia w marcu 2020 roku stanu pandemii, a następnie epidemii na terenie RP konkurs się rozpoczął,
jednak nie doszło do jego zakończenia.
2/ Prowadzenie różnych form ćwiczeń, szkoleń i prelekcji w tym ćwiczeń obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
W 2020 roku zrealizowano m.in.


Bezpieczne Ferie 2020 – W okresie od 10 stycznia do 23 lutego 2020 roku na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu realizowane były działania kontrolne
i profilaktyczne pod nazwą "Bezpieczne ferie 2020", mające na celu minimalizowanie zagrożeń i przeciwdziałanie wszelkim zjawiskom negatywnie oddziaływującym na dzieci i młodzież
oraz zapewnienia turystom bezpiecznego wypoczynku na Sądecczyźnie.



Bezpieczne Wakacje 2020 – W okresie od 26 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu realizowane były działania kontrolne
i profilaktyczne pod nazwą "Bezpieczne Wakacje 2020", mające na celu minimalizowanie zagrożeń i przeciwdziałanie wszelkim zjawiskom negatywnie oddziaływującym na dzieci i młodzież
oraz zapewnienia turystom bezpiecznego wypoczynku na Sądecczyźnie. Wszelkie działania oparte o reżim sanitarny w/z. epidemia COVID-19.



Ewakuacja 2020 – w dniach 21 – 29 maja 2020 na terenie miasta Nowego Sącza odbyły się miejskie ćwiczenia z zarządzania kryzysowego „EWAKUACJA 2020”. Celem głównym
ćwiczenia było praktyczne sprawdzenie realności przyjętych rozwiązań planistycznych oraz procedur dotyczących systemu zarządzania kryzysowego w urzędzie, rozwijanie i doskonalenie
współpracy Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz jednostek miejskich dotyczącej pomocy w nagłych sytuacjach kryzysowych występujących na terenie miasta. Doskonalenie działania służb,
inspekcji i straży oraz organizacji społeczno – wychowawczych funkcjonujących w systemie zarządzania kryzysowego miasta Nowego Sącza, w tym jednostki OSP Nowy Sącz – Biegonice.



Jesień – 2020 - w dniach 20 – 30 listopada 2020 na terenie miasta Nowego Sącza odbyły się miejskie ćwiczenia z zarządzania kryzysowego „JESIEŃ-2020”. Celem głównym ćwiczenia
było praktyczne rozwijanie wiedzy, kształtowanie nawyków i umiejętności potrzebnych do przeprowadzenia sprawnej ewakuacji ludzi i mienia z zagrożonego budynku. Sprawdzenie
realności przyjętych rozwiązań planistycznych oraz procedur dotyczących systemu zarządzania kryzysowego w urzędzie, rozwijanie i doskonalenie współpracy Urzędu Miasta Nowego Sącza
oraz jednostek miejskich dotyczącej pomocy w nagłych sytuacjach kryzysowych występujących na terenie miasta.



Archiwum – 2020 – w okresie 15 – 17 grudnia 2020 na terenie miasta Nowego Sącza odbyły się miejskie ćwiczenia z zarządzania kryzysowego „ARCHIWUM-2020”. Celem głównym
ćwiczenia było praktyczne sprawdzenie realności przyjętych rozwiązań planistycznych oraz procedur dotyczących systemu zarządzania kryzysowego w urzędzie, rozwijanie i doskonalenie
Raport z realizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020+ za 2020 rok

.

str 163

współpracy Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz jednostek miejskich dotyczącej pomocy w nagłych sytuacjach kryzysowych występujących na terenie miasta. Doskonalenie działania służb,
inspekcji i straży oraz organizacji społeczno – wychowawczych funkcjonujących w systemie zarządzania kryzysowego miasta Nowego Sącza, w tym jednostki OSP Nowy Sącz – Biegonice.
Rozwijanie wiedzy, kształtowanie nawyków i umiejętności potrzebnych do przeprowadzenia sprawnej ewakuacji ludzi i mienia z zagrożonego budynku.


Treningi Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Nowego Sącza w dniach 9.09.2020 r. oraz 11.03.2020 r. w którym brało udział 6 osób



Szkolenie obronne online dla osób zaangażowanych w realizację zadań obronnych Urzędu Miasta Nowego Sącza, w dniu 16.10.2020 r., w którym brało udział 24 osób – szkolenie miało na
celu przekazanie ogólnych informacji na temat realizacji zadań obronnych w następujących obsadach GSK, SD oraz opracowania Kart Realizacji Zadań Operacyjnych.



Szkolenie obronne dotyczące opracowania Kart Realizacji Zadań Operacyjnych 14/15.12.2020 r., w którym brały udział 23 osoby.

3/ Działania Wydziału w związku z epidemią SARS-COV – 2 wywołującą chorobę COVID-19.
W pierwszym kwartale 2020 roku na terenie kraju wprowadzono stan epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19. W związku
z powyższym Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Nowego Sącza podjął szereg działań i przedsięwzięć mających na celu zapewnienie szeroko rozumianego
bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób przebywających na terenie miasta Nowego Sącza. Do głównych przedsięwzięć należało między innymi:


Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Działania na wypadek wystąpienia epidemii w zakresie dotyczącym miasta Nowego Sącza. W dokumencie potwierdzono gotowość miasta do utworzenia
kwarantanny zbiorowej w obiekcie Zespołu Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Nowym Sączu. Określono maksymalną liczbę osób mogących skorzystać z obiektu, jak również określono
zabezpieczenie organizacyjne – w tym dotyczące bieżącej obsługi punktu. Dokonano zakupów pościeli, środkówo chemicznych do dezynfekcji, kompletów indywidualnych dla osób
przebywających w obiekcie kwarantanny oraz wyposażono obiekt w podpięcie do zapasowego źródła zasilania. Dokonano potwierdzenia gotowości do zapewnienia cateringu wśród
wykonawców, z którymi WZK ma podpisane porozumienia na czas zaistnienia sytuacji kryzysowej. W zakresie zapewnienia czystości obiektu oraz bezpośredniego nadzoru nad obiektem
w czasie przekształcenia go w obiekt kwarantanny– zadania te realizowane są przez pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Dodatkowo Wydział podpisał porozumienie
z Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania OPOKA w Starym Sączu. Dzięki tym działaniom miasto posiadało główny obiekt zbiorowego zakwaterowania oraz obiekt rezerwowy. Łącznie
w obiektach kwarantanny przebywało w okresie 3 miesięcy 12 osób.



Zorganizowano posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu w trybie stacjonarnym. Wszystkie zainteresowane służby inspekcje i straże zapewniły
o gotowości do realizacji zadań wynikających z Wojewódzkiego Planu Działania na wypadek wystąpienia epidemii. W czasie spotkania dodatkowo omówiono stan wolnych łóżek w sądeckim
szpitalu oraz realizacje zadań przez Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w czasie wprowadzonego stanu epidemii. Ze składu Zespołu wyłoniono osoby przewidziane do uczestnictwa w Miejskim
Sztabie Zarządzania Kryzysowego zwanego dalej Sztabem powołanym w związku z sytuacją kryzysową na terenie Miasta jaką jest rozprzestrzenianie się wirusa. Od momentu powołania
Sztabu organizowane są cotygodniowe posiedzenia Miejskiego Sztabu Zarządzania Kryzysowego, które w związku z zagrożeniem epidemicznym prowadzone są w trybie zdalnym. Posiedzenia
odbywają się w dalszym czasie, a ich uczestnicy meldują Prezydentowi Miasta o istotnych sprawach związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa
w zakresie merytorycznym ich kierowanej jednostki. W spotkaniach uczestniczą między innymi: Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Komendant Miejski Policji, Komendant Miejski
PSP, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu, Dyrektor Szpitala, Dyrektor Pogotowia oraz zainteresowani przedstawiciele służb, inspekcji i straży.



Miasto Nowy Sącz jako pierwsze w Polsce zaczęło od kwietnia testować chętnych pracowników Urzędu Miasta oraz jednostek miejskich w kierunku zakażenia COVID-19. Zawarto porozumienie
z Placówką medyczną, która zdecydowała się świadczyć usługi pobierania próbek do badań w kierunku zakażenia COVID-19. W oparciu o podpisane porozumienie oraz zakupione testy
przebadano kilkukrotnie pracowników Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz podległych jednostek, w tym miedzy innymi pracowników spółek komunalnych miasta oraz kadrę pedagogiczną szkół
oraz żłobków i przedszkoli z terenu Miasta Nowego Sącza. Łącznie w 2020 roku wykonano 918 testów.



Opracowano w kwietniu 2020 „Program zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 poprzez wykonanie testów COVID-19 Igm/IgG AB”. Na podstawie programu dokonano zakupu łącznie
3000 szt. testów przesiewowych. Na podstawie podpisanych z jednostkami miasta Nowego Sącza porozumień, testy są na bieżąco przekazywane w celu badania pensjonariuszy oraz personelu.
Porozumienia podpisano z: Domami Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, Domem im. Św. Brata Alberta, Centrum Administracyjnym Placówek Oświatowo Wychowawczych, Hospicjum w
Nowym Sączu, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, Sądeckim Pogotowiem Ratunkowym w Nowym Sączu oraz Środowiskowym Domem Samopomocy. Jednostki na
bieżąco rozliczają wykorzystanie przekazanych testów. Przedsięwzięcie to pomogło w codziennym działaniu jednostek funkcjonujących w trybie zamkniętym.



Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego rozpoczyna codzienne raportowanie o ilości osób zakażonych, zgonach, ozdrowieńcach, osób na kwarantannie i izolacji
w oparciu o dane przekazywane od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu.

na terenie miasta
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Opracowano procedurę postępowania w przypadku konieczności zrobienia zakupów dla osób przebywających na kwarantannie. Zadanie to realizowane jest w głównej mierze przez
pracowników MOPS oraz Straży Miejskiej, a przyjmowanie zgłoszeń oraz koordynacja przedsięwzięcia odbywać się będzie poprzez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.



W związku z brakami magazynowymi płynów dezynfekujących w kraju, Wydział w oparciu o zakupione materiały wytwarzał płyn dezynfekujący na podstawie metod przekazanych
z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. Płyny te były dystrybuowane wśród Wydziałów Urzędu Miasta Nowego Sącza.



Dokonano zakupów masek ochronnych FFP2, które zostały przekazane do: Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu w ilości 200 szt., Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Nowym Sączu – 600 szt. oraz do Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu – 300 szt.



Zakupiono oraz przekazano pracownikom Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu kombinezony ochronne w ilości 500 szt. Sprzęt będzie służył ratownikom, którzy na co dzień
wyjeżdżają do osób z zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia COVID-19.



Dokonywano bieżących zakupów środków ochrony osobistej na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa pracy urzędników oraz pracowników jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Nowego
Sącza, jak również przedstawicieli służb inspekcji i straży funkcjonujących w obszarze bezpieczeństwa na terenie Miasta Nowego Sącza. Zakupiono między innymi: Rękawice nitrylowe –
59.000 szt., płyny do dezynfekcji – 170 szt. po 5 litrów, żele antybakteryjne do dezynfekcji – 50 szt., maseczki wielorazowego użytku – 30.000 szt., przyłbice 660 szt. oraz mini przyłbice
3000 szt., Maski FFP 2 i FFP 3 – łącznie 1.900 szt. kombinezony ochronne – 700 szt. fartuchy jednorazowe – 500 szt. termometry bezdotykowe – 55 szt., rękawice foliowe – 10.000 szt.,
dyspensery łokciowe – 500 szt., opryskiwacze – 20 szt., automat do bezdotykowej aplikacji płynu do dezynfekcji – 4 szt. butelki z pompką – 100 szt.



Zorganizowano w obiekcie sportowym przy ul. Na rurach zakwaterowanie dla żołnierzy VI Brygady Powietrznodesantowej, którzy realizowani na terenie miasta Nowego Sącza zadania
w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa.



Podpisano umowę na 1000 przejazdów dla seniorów w wieku 60+. Kursy realizowane były od dnia 26 marca 2020 roku do dnia 15 czerwca 2020 roku. Z kursów mogli skorzystać seniorzy,
którzy mieli potrzebę bezpiecznego przemieszczenia się po terenie miasta.



W związku z brakiem magazynowym maseczek, Wydział dokonał zakupów niezbędnych materiałów oraz przekazał je uczniom Zespołu Szkół Odzieżowych w Nowym Sączu celem tworzenia
maseczek dla mieszkańców. Dodatkowo Wydział dokonał zakupów maseczek wielorazowego użytku w ilości 30000 szt. Maseczki były dystrybuowane mieszkańcom miasta za pośrednictwem
Radych Miasta Nowego Sącza oraz Przewodniczących Zarządów Osiedli. Dodatkowo maseczki przekazywane były Wydziałom i jednostkom organizacyjnym miasta.



Zabezpieczono 200 noclegów w okresie od maja do lipca 2020 dla przedstawicieli Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu, którzy w związku z epidemią wyrażają chęć nocowania
poza domem w celu ochrony ich najbliższych. Noclegi przewidziane zostały dla ratowników wyjeżdzających do zgłoszeń z podejrzeniem lub zakażeniem COVID-19.



Zabezpieczono w sprzęt ochronny oraz płyny dezynfekujące sądeckie placówki edukacyjne, w których miały zostać przeprowadzone egzaminy maturalne. Placówki edukacyjne zabezpieczono
m.in. w płyny, rękawiczki, maseczki oraz termometry. Każda ze szkół otrzymała indywidualny pakiet.



Wydział zabezpieczał dystrybucję na terenie miasta Nowego Sącza środków dezynfekujących oraz maseczek, które przekazywane były z Agencji Rezerw Materiałowych do szkół i placówek
edukacyjnych w Nowym Sączu. Zadanie realizowane było we współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu oraz Wydziałem Edukacji i Wychowania. Punktem
magazynowania i dystrybucji środków były obiekty Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu.

Jednostka realizująca
Mierniki realizacji zadania

Wydział Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta Nowego
Sącza
2,1/ liczba szkół uczestniczących w konkursie wiedzy
2.2/ liczba przeszkolonych osób w ćwiczeniach obronnych,
2.3/ liczba osób biorących udział w ćwiczeniach i treningach obronnych,
2.4/ liczba przeszkolonych osób w ćwiczeniach formacji obrony cywilnej

Termin realizacji

2020 rok

47 osób
6 osób
-
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4/ W zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologii oraz ochrony dzieci i młodzieży:
Tabela II-8.2.1
„Bezpieczne Ferie 2020" w organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży. Akcja Bezpieczne Ferie na Sądecczyźnie trwała od 10 do 23 lutego 2020 roku. W dniu 5 lutego 2020 r.
w
Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu zorganizowano i przeprowadzono tzw. „Dzień Otwarty”. Taka forma spotkania dzieci i młodzieży z policjantami miała służyć nie tylko poznaniu charakteru
pracy funkcjonariuszy, ale również była okazją do promowania bezpiecznych zachowań. Dzieci i młodzież przybyłe do siedziby komendy uczestniczyły łącznie w 2 spotkaniach
z policjantami z Wydziału Prewencji, Wydziału Ruchu Drogowego, Referatu Techniki Kryminalistycznej, Wydziału Wspomagającego poznając zasady bezpiecznych zachowań, w tym bezpiecznego
poruszania się po drodze oraz bezpiecznych zachowań na stoku. Ponadto dzieciom przybliżono pracę technika kryminalistycznego, policjanta ruchu drogowego, dyżurnego jednostki, zaprezentowano
sprzęt z jakiego policjanci korzystają w codziennej służbie. W ramach tego przedsięwzięcia Komendę Miejską Policji w Nowym Sączu odwiedziło ok. 60 dzieci. W dniu 6 lutego 2020 r. na hali
widowiskowo - sportowej przy ul. Nadbrzeżnej w ramach akcji „Bezpieczne Ferie”, policjanci z Wydziału Prewencji oraz Ruchu Drogowego KMP w Nowym Sączu wzięli aktywny udział w zorganizowanym
XIX Integracyjnym Balu dla dzieci do lat 12 pt. „Radość - Wasza – Radość – Nasza”. Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu, przygotowała konkursy wiedzy dla dzieci
w każdym wieku. Policjanci zapoznawali najmłodszych ze swoją pracą. Zorganizowaliśmy również loterię fantową. Policjanci z Wydziału Prewencji KMP w Nowym Sączu wzięli również udział w
8 spotkaniach zorganizowanych wspólnie z Małopolskim Kuratorium Oświaty w Krakowie, Delegatura w Nowym Sączu w miejscach zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży. W trakcie trwania
ferii sądeccy policjanci przeprowadzili szereg spotkań z dziećmi, młodzieżą, pedagogami szkolnymi, podczas których przypominano zasady bezpiecznego zachowania się podczas zabaw na śniegu oraz
przekazywano ważne wskazówki celem kształtowania wśród dzieci i młodzieży właściwych postaw w sytuacjach wystąpienia ewentualnego zagrożenia.
„Bezpieczne Wakacje 2020” - W okresie od 26 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu realizowane były działania kontrolne
i profilaktyczne pod nazwą "Bezpieczne Wakacje 2020", mające na celu minimalizowanie zagrożeń i przeciwdziałanie wszelkim zjawiskom negatywnie oddziaływującym na dzieci i młodzież oraz
zapewnienia turystom bezpiecznego wypoczynku na Sądecczyźnie. Przez cały okres trwania wakacji realizowano polecenia Komendanta Głównego Policji zawarte w piśmie EP-2354/20. Na podstawie
poleceń Zastępcy Komendanta Głównego Policji oraz Wytycznych Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie l.dz. AP.502.6.2020 oraz AR.5371.4.2020 przygotowano szczegółowy Plan
działań kontrolnych i profilaktycznych pod nazwą "Bezpieczne Wakacje 2020"na terenie działania KMP w Nowym Sączu, z którym zostali zapoznani oraz na bieżąco w ramach odpraw do służby byli
zadaniowani policjanci.
Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu w okresie letniego wypoczynku tj. od 26 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku podjęła następujące przedsięwzięcia:
Na stronie internetowej KMP w Nowym Sączu systematycznie zamieszczano komunikaty prewencyjno- profilaktyczne dot. „Bezpiecznych Wakacji 2020”, oraz prowadzono aktywną kampanie medialną
w środkach masowego przekazu.
1. Przez cały okres trwania wakacji sądeccy policjanci dokonywali sprawdzeń:

miejsc zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 105,

w tym z innymi podmiotami – 3,

kąpielisk i akwenów wodnych ogółem – 529:
w tym
strzeżonych – 213,
niestrzeżonych – 316,

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – 366.
2. Ponadto w trakcie wakacji policjanci realizowali działania profilaktyczne prowadzone na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży:
- ilość spotkań / pogadanek o tematyce „BW” / - 116.
3. Ujawniono nieletnich będących pod wpływem alkoholu - 5.
4. Ujawniono nieletnich będących pod wpływem środków odurzających – 3.
5. Ponadto zgodnie z poleceniem KGP l.dz. EPS-232/2020 z 12 czerwca 2020 dot. kampanii edukacyjno – informacyjnej pn." Kręci Mnie Bezpieczeństwo nad wodą". Dodatkowo w okresie letniego
wypoczynku Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu realizowała polecenia Zastępcy Komendanta Głównego Policji l.dz. EP-2729/2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku dot. zapewnienia
bezpieczeństwa uczestnikom obozów harcerskich.
Akcja "BEZPIECZNY WYJAZD NA URLOP"
Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu wraz z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Policji IPA Region Nowy Sącz po raz kolejny podjęły wspólne działania mające na celu
poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Sądecczyzny. Dzięki temu w sobotę, 27 czerwca 2020 roku można było bezpłatnie sprawdzić stan techniczny swojego pojazdu.
Coroczna akcja BEZPIECZNY WYJAZD NA URLOP ma na celu umożliwienie odpowiedniego przygotowania samochodu do jazdy przed wakacyjną, często długą podróżą.
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Samochód można było bezpłatnie sprawdzić w Autoryzowanej Stacji Kontroli Pojazdów Firmy MOTO SOWA Wojciech Sowa, Wielopole 140 w sobotę 27 czerwca, w godz. 7-14.
Diagności sprawdzali najważniejsze podzespoły samochodów - układ hamulcowy, zbieżność kół i ustawienia świateł oraz stan zawieszenia, układ kierowniczy oraz stan ogumienia. Co istotne, nie jest
to coroczne badanie techniczne pojazdu wpisane do dowodu rejestracyjnego lecz sprawdzenie stanu technicznego pojazdu i upewnienie się, że poruszamy się sprawnym samochodem. Frekwencja
uczestników podczas akcji wskazuje jednak, że świadomość kierujących na temat bezpośredniego wpływu stanu technicznego pojazdu na bezpieczeństwo i komfort jazdy stale wzrasta.

Festyny, imprezy plenerowe - w roku 2020 funkcjonariusze KMP Nowy Sącz w/z. trwającą epidemia na terenie RP nie brali udziału w żadnych imprezach plenerowych.
W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie działania KMP w Nowym Sączu w 2020 roku podejmowano następujące inicjatywy:
 dzielnicowi Wydziału Prewencji KMP w Nowym Sączu systematycznie uczestniczyli w spotkaniach grup roboczych powołanych w ramach Zespołów Interdyscyplinarnych przy MOPS w
Nowym Sączu w zakresie wsparcia rodziny objętej procedurą „Niebieskiej Karty”,
 koordynator ds. przemocy w rodzinie oraz procedury „Niebieskiej Karty” Wydziału Prewencji KMP w N. Sączu uczestniczył w czterech spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego przy MOPS
w Nowym Sączu. Spotkanie w miesiącu grudniu miało na celu omówienie kwestii związanej z opracowaniem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie dla Miasta Nowego
Sącza na rok 2021,oraz przygotowywanej przez członków Zespołu ankiety badawczej na temat zjawiska przemocy w rodzinie dla mieszkańców Nowego Sącza
 w dniach 25, 26 i 27 listopada koordynator ds. przemocy w rodzinie oraz procedury „Niebieskiej Karty” Wydziału Prewencji KMP w Nowym Sączu uczestniczył w szkoleniu online,
organizowanym przez ROPS w Krakowie nt. „Pandemia i jej skutki – wyzwanie dla polityki społecznej”, podczas którego poruszane były zagadnienia m.in. dot. jak uchwycić w rozmowie
telefonicznej sygnały mogące świadczyć o przemocy oraz wspieranie potrzeb dzieci w obliczu izolacji;
 w związku ze stanem epidemii zaplanowane przez KMP w Nowym Sączu na 2020 rok szkolenia lokalne związanej z tematyką przemocy w rodzinie, nie odbyły się. Natomiast realizowane
były szkolenia (samoszkolenia funkcjonariuszy) z wykorzystaniem materiałów oraz nagrań z wideokonferencji organizowanej przez Komendę Główną Policji dot. tematyki związanej
z wejściem w życie tzw. przepisów „antyprzemocowych”. Uczestnikami tego typu szkolenia byli policjanci wszystkich komórek organizacyjnych KMP w Nowym Sączu oraz jednostek
podległych ( dane szczegółowe przekazywane były na bieżąco do Wydziału Prewencji KWP w Krakowie);
 w dniu 18 grudnia funkcjonariusze KMP w Nowym Sączu uczestniczyli w wideokonferencji organizowanej przez Komendę Główną Policji dot. nowych przepisów „antyprzemocowych”,
mającej charakter instruktażowy. W przedmiotowym szkoleniu uczestniczyło łącznie 16 funkcjonariuszy, w tym:
 - służby kryminalnej – 3,
 - służba dyżurna – 1,
 - służba prewencyjna – 10,
 - inne komórki – 2.
Alkohol - inicjatywy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.
Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu w 2020 roku prowadzili raz w miesiącu działania pod kryptonimem „Alkohol” ukierunkowane na eliminowanie i zapobieganie niekorzystnym
zjawiskom związanym z nadużywaniem alkoholu.
W trakcie działań „ALKOHOL” w roku 2020:

skontrolowano 145 placówek prowadzących sprzedaż alkoholu (w roku 2019 - 120 ),

skontrolowano 59 lokali gastronomicznych, gdzie podawany jest alkohol (w roku 2019 - 30),

wylegitymowano 2734 osoby (w roku 2019 – 2 465),

ukarano mandatami karnymi 890 osób (w roku 2019 – 817),

zastosowano środki poza karne wobec 915 osób (w roku 2019 - 610).
Jak wynika z informacji przekazywanych przez pedagogów szkolnych zjawisko alkoholizmu wśród młodzieży jest powszechne. W związku z powyższym podejmowane są przedsięwzięcia profilaktyczne
w szkołach, internatach, świetlicach środowiskowych, Domach Dziecka i innych placówkach oświatowych w tym m.in. poprzez organizowanie spotkań z policjantami - jako zachowania świadczącego
o demoralizacji nieletnich w zakresie odpowiedzialności prawnej. W 2020 r. w ramach profilaktyki wśród dzieci i młodzieży w okresie od stycznia do połowy marca (stan epidemii) odbywały się
spotkania w/w placówkach, gdzie poruszana była kwestia spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież jako zachowania świadczącego o demoralizacji. Omawiano również kwestie problematyki
alkoholowej w trakcie spotkań z dyrekcją, gronem pedagogicznym, wychowawcami poszczególnych placówek i rodzicami na zebraniach szkolnych. Funkcjonariusze KMP Nowy Sącz w 2020 roku
ujawnili 23 osób poniżej 18 roku życia będących pod wpływem alkoholu. Wobec wszystkich nieletnich wystąpiono do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu III Wydział Rodzinny i Nieletnich z uwagi na
zachowanie świadczące o demoralizacji, ponadto komórki kryminalne prowadziły czynności sprawdzające pod kątem rozpijania małoletnich i udzielania alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.
Narkomania - podejmowane inicjatywy.
Zjawisko narkomanii wśród dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia dotyczy coraz młodszych osób - wśród dilerów są osoby już w wieku 13-14 lat, a wśród osób zakupujących nawet 13-latkowie.
Zjawisko coraz częściej wkracza również na obszary wiejskie. W pierwszym kwartale 2020 r. w ramach kampanii edukacyjno-profilaktycznej " Narkotyki i dopalacze zabijają" zgodnie z poleceniami
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zawartymi w piśmie l.dz. AP.0151.30.2019 roku odbywały się spotkania z uczniami w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, jak również w innych placówkach oświatowych,
gdzie poruszana była kwestia odurzania się narkotykami i innymi środkami psychoaktywnymi przez dzieci i młodzież jako zachowania świadczącego o demoralizacji. Omawiano również kwestie
problematyki narkotykowej oraz dopalaczy w trakcie spotkań z dyrekcją szkół, gronem pedagogicznym oraz rodzicami na zebraniach w szkołach. W pierwszym kwartale przeprowadzono 46 spotkań,
w tym podczas spotkań 5 razy prezentowano walizkę edukacyjną z atrapami środków psychoaktywnych. Z uwagi na rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa od kwietnia 2020 roku nie
realizowano spotkań w w/w placówkach oświatowych. W 2020 roku w okresie od czerwca do września realizowano zadania związane ujawnianiem nielegalnych upraw maku i konopi- pn. "MAK –
KONOPIE". W trakcie prowadzonych działań policjanci KMP w Nowym Sączu przeprowadzili łącznie 162 kontrole pod kątem nielegalnej uprawy maku i konopi, w 11 przypadkach z udziałem
przedstawicieli Urzędu Gminy. Ponadto zabezpieczono 489 krzewów konopi indyjskich oraz uzyskano w trakcie działań 69 informacji mających związek z przestępczością narkotykową. Dodatkowo w
okresie realizowanych działań policjanci przeprowadzili 19 rozmów profilaktyczno - ostrzegawczych dot. zagrożenia narkomanią. W analizowanym okresie w KMP w Nowym Sączu wszczęto również
7 postępowań z art. 63 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Bezpieczny Senior - przedsięwzięcia profilaktyczne.
W pierwszym kwartale 2020 roku, sądeccy policjanci przeprowadzali systematycznie spotkania z osobami starszymi m.in. w Domach Pomocy Społecznej, Klubach Seniora, Uniwersytecie Trzeciego
Wieku, Klubach Emerytów i Rencistów, Ośrodkach Wczasowych, w których brały udział zorganizowane grupy osób starszych. Tematy spotkań obejmowały unikanie zagrożeń związanych
z wszelkiego rodzaju oszustwami, w tym na tzw. "wnuczka". Wykazy spotkań kwartalnie przesyłano do KWP w Krakowie (w I kwartale 2020 roku przeprowadzono 11 takich spotkań). Z uwagi
na rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa, od kwietnia br. nie były przeprowadzane spotkania w większych zorganizowanych grupach. Niemniej jednak dzielnicowi na terenie działania Komendy
Miejskiej Policji w Nowym Sączu, na bieżąco w tracie obchodu rejonu służbowego, przeprowadzali rozmowy z osobami starszymi, szczególnie samotnie mieszkającymi, przedstawicielami lokalnej
społeczności oraz z proboszczami poszczególnych parafii, informując o sposobach i metodach działania oszustów pod tzw. "legendą" oraz udzielali porad jak ustrzec się przed takimi przestępstwami.
Podczas przeprowadzanych spotkań policjanci przekazywali również ulotki informacyjno–ostrzegawcze dot. działania oszustów metodą na "wnuczka" i "policjanta", zaprojektowane przez policjantki
Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KMP w Nowym Sączu. Ponadto Zespół ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji wspólnie z
Zespołem ds. Komunikacji Społecznej KMP w Nowym Sączu prowadził aktywną kampanię medialną w obszarze bezpieczeństwa seniorów. Na bieżąco do lokalnych mediów przekazywane były
informacje na temat sposobów działania sprawców oszustw na tzw. „wnuczka”. Udzielane były porady prewencyjne jak nie stać się ofiarą oszustów. Informacje te przekazywane były w formie
komunikatów prasowych, audycji radiowych, a także wywiadów do Regionalnej Telewizji Kablowej w Nowym Sączu. Dodatkowo na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu
http://nowy-sacz.policja.gov.pl zamieszczane są na bieżąco artykuły ostrzegające m.in. "Uwaga na oszustów – Policja apeluje o ostrożność”– zawierające porady prewencyjne i informacje o sposobach
i metodach działania oszustów wyłudzających pieniądze od osób starszych. Także policjanci z KP w Piwniczej-Zdroju, włączyli się w projekt "Aktywny Senior To Ja", realizowany przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Rytrze, który zorganizował w dniu 16 września 2020 r. spotkanie profilaktyczne dla seniorów, podczas którego policjanci omawiali występujące zagrożenia związane z oszustwami
na szkodę osób starszych. W spotkaniu uczestniczyło 30 seniorów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów gminy Rytro. W dniu 30 września br. zorganizowane zostały 4 spotkania profilaktyczne
policjantów
Zespołu
ds.
Prewencji
Kryminalnej,
Nieletnich
i
Patologii
Wydziału
Prewencji
oraz
Wydziału
Ruchu
Drogowego
KMP
w
Nowym
Sączu
w Dziennym Domu Seniora w Nowym Sączu.
Ponadto podczas przeprowadzonych spotkań policjanci przekazywali również ulotki informacyjno-ostrzegawcze dot. działania oszustów metodą na "wnuczka" i "policjanta", które zostały
zaprojektowane przez policjantki Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii WP KMP w Nowym Sączu. Dodatkowo do działań "Bezpieczny Senior" realizowanych na terenie działania
KMP w Nowym Sączu włączyło się Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA – Region Nowy Sącz, które sfinansowało wydruk 1000 szt. ulotek ostrzegawczo- profilaktycznych pt. "Świadomy to
bezpieczny senior". W dniu 31 grudnia 2020 roku, w związku z nasileniem się w ostatnim okresie czasu na terenie Sądecczyzny oszustw na szkodę osób starszych, wystosowano pisma do parafii wraz
z krótkim komunikatem skierowanym do mieszkańców, mające na celu uwrażliwienie, szczególnie osób starszych na tego typu zagrożenia. Komunikat zawierał również porady prewencyjne.
Wiosenne i jesienne Dni Otwarte KMP w Nowym Sączu
W roku 2020 zrezygnowano z planowanych dni otwartych i tym samym z odwiedzin mieszkańców w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu z powodu epidemii COVID-19 oraz restrykcjami
z tym związanymi.
Cyberzagrożenia
„Zagrożenia w sieci-profilaktyka, reagowanie”.
Od listopada 2012 roku KMP w Nowym Sączu realizuje projekt „Zagrożenia w sieci – profilaktyka, reagowanie” w szkołach na terenie miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego. Cały powiat
liczy 154 szkoły z czego pod teren działania KMP Nowy Sącz podlega 36 szkół, w których realizują powyższy projekt policjantki z Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii KMP w
Nowym Sączu, jak również nadzorują realizowany projekt na terenie podległych komendzie sześciu komisariatów Policji i jednego posterunku Policji. Projekt wdrożono we wszystkich szkołach
Podstawowych na terenie miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego. Realizację projektu wdrożono również w klasach VII i VIII szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. W trakcie
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realizowanego projektu prowadzący funkcjonariusze rozpowszechniają materiały edukacyjne wśród dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i rodziców, w jakie komenda została wyposażona przez Wydział
Prewencji KWP w Krakowie. W 2020 roku na terenie działania całej KMP Nowy Sącz odbyło się spotkań:
- z uczniami 33, w których udział wzięło 974 uczniów,
- z nauczycielami 37, w których udział wzięło 95 nauczycieli,
- z rodzicami 3, w których udział wzięło 103 rodziców.
Z uwagi na wprowadzony w miesiącu marcu 2020 r. stan epidemii związany z Covid-19 szkoły odwoływały zaplanowane spotkania z uczniami, nauczycielami, jak również nie były organizowane
spotkania z rodzicami.
Obchody „Dnia bezpiecznego Internetu”
W 2020 roku Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu włączyła się działania w ramach "Dnia Bezpiecznego Internetu" pod hasłem „Safer Internet Day”. W ramach tego przedsięwzięcia policjanci
w okresie od stycznia do końca lutego 2020 r. przeprowadzili 37 spotkań z dziećmi, młodzieżą, nauczycielami oraz dyrekcją. Natomiast 5 lutego w KMP w Nowym Sączu w ramach tzw. „Dni Otwartych
Komendy" dzieci i młodzież odwiedzające naszą jednostkę oprócz zwiedzania komendy i zapoznania się z pracą policjanta mogły także uczestniczyć w zajęciach, na których poruszano kwestie
dotyczące cyberprzemocy, oraz bezpiecznego i pozytywnego wykorzystania nowych technologii przez dzieci. Ponadto Zespół ds. Komunikacji Społecznej KMP w Nowym Sączu
w miesiącach
styczeń - luty prowadził aktywną kampanię medialną promującą bezpieczne zachowania w sieci.
5/ Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa.
Małopolski Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa to program prewencyjny, który powstał w wyniku wieloletniej współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz policji holenderskiej.
Jest projektem koordynowanym przez Policję i inicjującym współpracę wielu podmiotów w kwestii dbałości o bezpieczeństwo na terenie placówek oświatowych. Opiera się na trwałej współpracy:
PLACÓWKA OŚWIATOWA – POLICJA – PARTNERZY ZEWNĘTRZNI. Jest realizowany na terenie każdego powiatu województwa małopolskiego, w tym również na terenie Nowego Sącza
i powiatu nowosądeckiego. Placówki oświatowe przystępują do ww. projektu na zasadzie dobrowolności.
Na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa realizowany jest od roku 2005. Od 2005 roku do 31 grudnia 2020 roku Projekt
Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa realizują łącznie 32 placówki oświatowe oraz 1 uczelnia wyższa (PWSZ w Nowym Sączu). Z w/w placówek 15 placówek posiada tytuł LIDERA Szkoły
Promującej Bezpieczeństwo, w 2020 roku do projektu przystąpiła 1 placówka. Koordynator projektu z ramienia KMP w Nowym Sączu, w celu ograniczenia zjawiska przemocy oraz innych zjawisk
patologicznych na terenie placówek oświatowych uczestniczących w projekcie realizuje systematyczne spotkania edukacyjne:
- z dziećmi i młodzieżą na temat bezpiecznych zachowań oraz odpowiedzialności prawnej,
- osób nieletnich - 12,
- z pedagogami, nauczycielami, dyrekcjami szkół – 19.
6/ Turnieje i akcje profilaktyczne ukierunkowane na bezpieczeństwo w ruchu drogowym:
- akcja pn. „Bezpieczny Rowerzysta 2020” organizatorami akcji, której głównym celem było przypomnienie i utrwalenie uczestnikom ruchu drogowego zasad korzystania z dróg dla rowerów
i przejść dla pieszych był Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, a współorganizatorami Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu, Urząd Miasta Nowego Sącza, Starostwo Powiatowe
w Nowym Sączu, Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu, Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W czasie trwania akcji sądeccy policjanci oprócz promowania zasad bezpieczeństwa w
ruchu drogowym objęli również nadzorem miejsca, gdzie najczęściej dochodziło do zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów i pieszych. Działania były prowadzone cyklicznie,
a policjanci w szczególności zwracali uwagę na uczestników ruchu drogowego, którzy poruszali się po drogach dla rowerów i przejściach dla pieszych. Organizatorzy akcji pn. „BEZPIECZNY Rowerzysta”
w trakcie jej trwania zapewnili również wiele atrakcji – m.in. spotkania, szkolenia, pokazy, warsztaty związane z bezpiecznym poruszaniem się na jednośladach.
- Bezpieczna Droga do szkoły ogólnopolska akcja realizowana w miesiącu wrześniu, mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w wieku szkolnym, które codziennie uczęszczają do szkół
jako niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Przeprowadzane w tym czasie pogadanki w szkołach z dziećmi, gronem pedagogicznym i rodzicami mają uświadomić na jakie zagrożenia narażeni są
niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Przedstawiają prawidłowy sposób zachowania się na drodze jak i wskazują opiekunom kierunki edukacji dzieci w odniesieniu do przepisów
i zasad ruchu drogowego.
- „Twoje światła nasze bezpieczeństwo” W okresie od 22 października do 15 grudnia 2020 roku w Komedzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu realizowana była ogólnopolska kampania
ukierunkowana na zwrócenie szczególnej uwagi podczas kontroli drogowych na oświetlenie pojazdów przemieszczających się po drogach pod nazwą „TWOJE ŚWIATŁA – NASZE BEZPIECZEŃSTO”.
Zakładane cele kampanii:
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•Zwrócenie uwagi na występujące w okresie jesienno – zimowym zagrożenia związane z uczestnictwem w ruchu drogowym pojazdów niesprawnych lub z nieprawidłowym oświetleniem oraz
wyeliminowanie z ruchu maksymalnej liczby takich pojazdów.
•Wyeliminowanie z ruchu maksymalnej liczby pojazdów z niesprawnym lub niezgodnym z warunkami technicznymi.
•Stworzenie możliwości przeprowadzenia bezpłatnych kontroli oświetlenia na stacjach diagnostycznych (poza terminem badania technicznego).
•Propagowanie zasad „widzieć i być widocznym” w relacjach pieszy – kierujący pojazdem (m.in. promowaniem używania przez pieszych elementów odblaskowych) oraz kierujący – pieszy
(obserwowanie drogi i jej otoczenia).
- „Świeć Przykładem”- Mając na względzie poprawę bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego, zgodnie z Programem Działań Policji na rzecz Bezpieczeństwa Pieszych na lata 2018 –
2020 na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, zostały przeprowadzone działania mające na celu eliminowanie negatywnych zachowań wpływających na bezpieczeństwo pieszych
w ruchu drogowym. Osobom, które poruszały się po drodze rozdawane były odblaski i elementy, które zwiększają bezpieczeństwo pieszych na drodze.
- Bezpieczny motocyklista - Działania pod kryptonimem „Bezpieczny Motocyklista 2020” ukierunkowane są na poprawę bezpieczeństwa motocyklistów w ruchu drogowym oraz eliminowanie
zachowań mających negatywny wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Prowadzone działania miały na celu realizacje zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa
małopolskiego, jakim jest zmniejszenie liczby ofiar w wypadkach drogowych, ograniczenie agresywnych zachowań na drogach, eliminowanie zjawiska przekraczania dozwolonej prędkości oraz
eliminowanie z ruchu drogowego pojazdów niesprawnych technicznie.
- działania pn. „ROAD SAFETY DAYS”, prowadzone i ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wydział Ruchu Drogowego wraz z Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego
w Nowym Sączu, na terenie miasta Nowego Sącza przeprowadzili akcję, która ma na celu przypomnienie i utrwalenie uczestnikom ruchu zasad poruszania się po drogach. Największy wpływ
na bezpieczeństwo mają kierowcy, którzy w mniej lub bardziej świadomy sposób, dopuszczają się zachowań zagrażających życiu innych użytkowników dróg, np. poprzez przekraczanie limitów
prędkości, jazdę pod wpływem alkoholu/narkotyków, niezapięte pasy bezpieczeństwa, korzystanie z telefonu komórkowego, parkowanie na ścieżkach rowerowych, blokowanie przejść dla pieszych,
czy też podejmowanie ryzykownych manewrów. Ogólnopolska akcja realizowana w miesiącu wrześniu, mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w wieku szkolnym, które codziennie
uczęszczają do szkół jako niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Przeprowadzane w tym czasie pogadanki w szkołach z dziećmi, gronem pedagogicznym i rodzicami mają uświadomić na jakie
zagrożenia narażeni są niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Przedstawiają prawidłowy sposób zachowania się na drodze jak i wskazują opiekunom kierunki edukacji dzieci w odniesieniu
do przepisów i zasad ruchu drogowego.
- Spotkania i pogadanki - policjanci Wydziału Ruchu Drogowego w 2020 roku brali udział w 109 spotkaniach i pogadankach z odbiorcami w rożnych grupach wiekowych (dzieci, młodzież, seniorzy).
Spotkania odbywały się w ramach festynów, wydarzeń o charakterze kulturalno-oświatowym, na terenie palcówek oświatowych itp. Tematyka spotkań dotyczyła bezpieczeństwa uczestników ruchu
drogowego.
Jednostka realizująca

Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu

Termin realizacji

2020 rok

Mierniki realizacji zadania

Przeprowadzanie spotkań w szkołach na przestrzeni całego roku
zgodnie z zapotrzebowaniem ze strony szkół. W miarę możliwość w/z
COVID 19 i sytuację epidemiologiczną na terenie RP dążyć do objęcia
spotkaniami wszystkie typy szkół z terenu miasta Nowego Sącza.
Realizowanie wyżej opisanych działań profilaktycznych systematycznie
przez cały rok.

Spotkania w szkołach odbywały się na zasadach lekcji on-line i wynikały
z zapotrzebowania ze strony placówek oświatowych. Spotkaniami objęte były wszystkie
typy szkół z terenu miasta Nowego Sącza. W 2020 roku Komenda Miejska Policji
w Nowym Sączu realizowała wyżej opisane działania profilaktyczne skierowane do dzieci
i młodzieży, dorosłych i prowadziła je przez cały rok, przestrzegając zasad sanitarnych
w/z. COVID- 19.

7/Realizacja programu prewencyjno-profilaktycznego celem ograniczenia przestępczości oraz upowszechniania właściwych zachowań wobec zagrożenia poprzez realizację
działań w zakresie:
- bezpieczna szkoła – edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznych zachowań,
- bezpieczny dom,
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- bezpieczne środowisko.
Jednostka realizująca
Mierniki realizacji zadania

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu

Termin realizacji

2020 rok

Udział w ćwiczeniach ewakuacyjnych w szkołach, instytucjach,
zakładach
Pokazy sprzętu przeciwpożarowego
„Otwarte strażnice”, „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje”, wykłady
edukacyjne w sali „OGNIK”,
Prelekcje przeciwpożarowe w szkołach

nie realizowano z uwagi na zagrożenie koronawirusa

Uświadamianie społeczeństwa poprzez własną stronę internetową oraz
lokalne media w ramach akcji „Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa!”, „Stop pożarom traw”.

430 informacji zamieszczonych na stronie internetowej

nie realizowano z uwagi na zagrożenie koronawirusa
10 wizyt – około 258 osób
nie realizowano z uwagi na zagrożenie koronawirusa

8/Zakup ambulansów ratowniczych oraz sprzętu medycznego na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego
Jednostka realizująca
Mierniki realizacji zadania

SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu

Termin realizacji

2020 rok

Zakup ambulansów ratowniczych

Zakupiono 4 ambulanse ratownicze, kwotowo 2 397 453,86 zł

Zakup sprzętu medycznego

Sprzęt medyczny, kwotowo 90 576,90 zł

Środki ochrony indywidualnej przekazane przez Urząd Miasta
Nowego Sącza

Środki ochrony indywidualnej 11 500,00 zł

9/Interwencje i kontrole z zakresu ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.
Prelekcje, akcje edukacyjne mające na celu dostarczenie informacji na temat:
- bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
- zasady bezpiecznego zachowania się podczas spędzania czasu wolnego,
- zadań straży miejskiej,
- ekologii, segregacji odpadów,
- spalania odpadów w domowych paleniskach.
Jednostka realizująca

Komenda Straży Miejskiej w Nowym Sączu

Termin realizacji

Ilość podjętych interwencji
Ilość przeprowadzonych kontroli

6636
1911

2020 rok
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Mierniki realizacji zadania

W roku 2020 pandemia COVID-19 w pewnym stopniu utrudniła
standardowe funkcjonowanie, ponieważ od marca straż miejska nie
mogła prowadzić prelekcji i akcji edukacyjnych. Zgodnie z
wcześniejszymi założeniami, początkiem roku 2020 w miesiącach
styczeń i luty, Straż Miejska zorganizowała 4 spotkania na temat
bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. Udział w nich łącznie wzięło
około 106 osób.

4 akcje edukacyjne- udział wzięło około 106 osób

10/

Realizacja programu prewencyjno-profilaktycznego celem ograniczenia przestępczości oraz upowszechniania właściwych zachowań wobec zagrożeń
i przeciwdziałaniu patologiom.
W 2020 roku w związku z ogłoszeniem pandemii Karpacki Oddział Straży Granicznej realizował przede wszystkim ustawowe zadania. Najważniejszym przedsięwzięciem realizowanym przez KaOSG
były działania związane z przywróceniem kontroli granicznej na granicach wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej. W ubiegłym roku Karpacki Oddział SG oraz współdziałające jednostki Sił Zbrojnych
RP, przystąpiły do realizacji czynności służbowych blokujących swobodne przemieszczanie się osób na terenie UE. Działania te były częścią kompleksowych działań rządowych zmierzających do
ochrony ludności i ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby Covid-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z koniecznością fizycznego zabezpieczenia granicy państwowej RP,
poprzez wprowadzenie całodobowych posterunków i patroli na tzw. granicy zielonej, powstała konieczność skierowania dodatkowych sił i środków, które umożliwiłyby skuteczną realizację zadania.
Realizacja przedsięwzięć związanych
z ochroną granicy Państwowej na odcinku służbowej odpowiedzialności Karpackiego Oddziału Straży Granicznej prowadzona była wspólnie
z żołnierzami 6 Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa. Działania funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału SG na granicy RP wspierali również funkcjonariusze Policji.

Jednostka realizująca
Mierniki realizacji zadania

Karpacki Oddział Straży Granicznej

Termin realizacji

2020 rok

Organizowanie spotkań (prelekcji) w szkołach oraz na terenie
Karpackiego Oddziału SG realizowane było na początku 2020 roku
w miesiącach styczniu i lutym. Następnie w związku z ogłoszeniem
pandemii na terytorium RP nie realizowano tego typu przedsięwzięć.

Spotkania odbywały się w miesiącach styczniu i lutym, wynikały z zapotrzebowania ze
strony placówek oświatowych. Spotkaniami objęte były szkoły z terenu miasta Nowego
Sącza. W 2020 roku Karpacki Odział Straży Granicznej w Nowym Sączu realizował wyżej
opisane działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży.

11/

1. Pomoc bezdomnym
Do zadań własnych gminy - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym należy udzielanie schronienia osobom, które są go pozbawione. Może to nastąpić przez
przyznanie miejsca w noclegowni, schronisku bądź ogrzewalni dla osób bezdomnych. Pomoc osobom bezdomnym w Nowym Sączu świadczy Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej. Zapewnieniem całodziennego pobytu wraz z noclegiem, osobom bezdomnym znajdującym się na terenie miasta Nowego Sącza, zajmuje się Nowosądeckie
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Nowy Sącz, ul. Szwedzka 18, które współpracuje z MOPS na podstawie corocznie zawieranej umowy w ramach realizowanego
zadania publicznego w otwartym konkursie ofert z obszaru „Pomoc społeczna”. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu przyznaję pomoc
w formie schronienia zgodnie z art.48a ustawy o Pomocy Społecznej.
2. Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w 2020 roku W roku 2020 do Centrum Integracji Społecznej kierowane były osoby zagrożone wykluczeniem
społecznym z powodu długotrwałego bezrobocia, niepełnosprawności, odbycia kary pozbawienia wolności z zakładzie karnym lub osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji
życiowej. Podjęte działania w ramach reintegracji społeczno - zawodowej dla grup w CIS STOPIL miały na celu ponowne włączenie ich do udziału w życiu społecznym, nabycie
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nowych kwalifikacji, podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy oraz uniezależnienia ekonomiczne od systemu pomocy społecznej. Proces ten pozwala na częściowe
usamodzielnienie życiowe. Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kieruje osoby wymagające, zagrożone wykluczeniem społecznym do udziału w procesie reintegracji
społeczno – zawodowej do Centrum Integracji Społecznej w Nowym Sączu w ramach współpracy opartej na zawartym Porozumieniu.
Dodatkowo w 2020 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu był realizowany projekt socjalny „POMOCNA DŁOŃ” przez psychologa i pracowników
socjalnych sekcji pracy socjalnej. Wsparcie grupowe miało na celu reintegrację społeczną osób długotrwale bezrobotnych klientów MOPS, mających problemy zdrowotne
i emocjonalne.
W 2020 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu odbywały się zajęcia w ramach Klubu Integracji Społecznej „Aktywna przyszłość” realizowane przez
psychologa i pracowników socjalnych sekcji pracy socjalnej. Wsparcie grupowe i indywidualne miało na celu reintegrację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Realizacja projektu „Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz”. Dzienny Dom Seniora - zadanie realizowane w ramach projektu konkursowego pod
nazwą „Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Mieście Nowy Sącz”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Uczestnicy projektu objęci byli wsparciem w postaci usług: opiekuńczo-pielęgnacyjnych, aktywizacyjno – usprawniających oraz wspomagających. DDS uczestniczyło –
26 niesamodzielnych. Uczestników projektu oraz 16 opiekunów faktycznych. DDS zawieszał zajęcia stacjonarne zgodnie z decyzjami Wojewody w związku z zagrożeniem
epidemicznym. Zajęcia były wznawiane również zgodnie z decyzjami Wojewody.
3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
MOPS realizował zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
- Punkt Wsparcia i Konsultacji dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (świadczy pomoc psychologiczną, prawną i socjalną);
- działania informacyjno-edukacyjne;
- W 2020 roku z uwagi na stan pandemii COVID-19 oraz wprowadzone liczne obostrzenia w uzgodnieniu z współpracującymi w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie
instytucjami - Zespół Interdyscyplinarny nie podjął zorganizowania corocznego szkolenia, wykładu i warsztatów dla Zespołu Interdyscyplinarnego, służb i instytucji z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie celem podniesienia jakości świadczonej pomocy na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie.
W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele instytucji i organizacji działających w obszarze pomocy rodzinie terenie miasta Nowego Sącza (MOPS, KMP,
KRPA, SOIK, Sąd, Oświata, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, OWiTR, Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Służba Zdrowia, TPD).
4. Mieszkania chronione
Mieszkania chronione treningowe przy ul. Lwowskiej 53/2 oraz ul. Grodzkiej 28 jest mieszkaniem chronionym treningowym, przeznaczonym dla wychowanków opuszczających
placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze. Mieszkanie przy ul. Powstańców Śląskich 8 jest mieszkaniem chronionym treningowym, znajduje się w zakupionym przez
miasto budynku, oddanym jednostce w trwały zarząd. Wyremontowane zostało ze środków pochodzących z Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację projektu „Integrujmy
się! Sądecki start w nowe możliwości” dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej, mieszkaniowej i zdrowotnej.
5. Organizowania Społeczności Lokalnej.
Praca nad ww. modelem polega na budowaniu spójności społecznej, funkcji integracji i aktywizacji społecznej, oddziaływaniu na środowisko lokalne w celu poprawy jakości jego
funkcjonowania. Zgodnie z zasadą empowerment-u, organizator społeczności lokalnej stara się przywracać kontrolę nad własnym życiem mieszkańca, poprzez dostrzeganie
i wspieranie jego mocnych stron. OSL zaprasza do współpracy przedstawicieli sceny lokalnej oraz integruje swojego odbiorcę z systemem wsparcia dostępnym dla mieszkańców
danej społeczności, z wykorzystaniem potencjału tej społeczności.
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Jednostka realizująca
Mierniki realizacji zadania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
Udzielono pomocy osobom bezdomnym
w formie zasiłków: celowych 33 osoby - 50 zasiłków, okresowych - 44
osoby - 280 zasiłków, stałych - 18 osób – 183 zasiłków oraz składek
zdrowotnych 18 osób - 183 składek, oraz posiłki dla osób przebywających
poza schroniskiem/noclegownią – 1 osoba – 165 świadczeń.
W roku 2020 do Centrum Integracji Społecznej kierowane były osoby
zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu długotrwałego
bezrobocia, niepełnosprawności, odbycia kary pozbawienia wolności
z zakładzie karnym lub osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji
życiowej. Osoby były kierowane na warsztaty lub do pracodawców, gdzie
nabyli nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe. W ramach reintegracji
społeczno- zawodowej podjęte działania miały na celu ponowne
włączenie tych osób do udziału w życiu społecznym, nabycie nowych
kwalifikacji zawodowych, podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy
oraz uniezależnienia ekonomicznego od systemu pomocy społecznej.
Proces ten pozwala na częściowe usamodzielnienie życiowe. W 2020 roku
do CIS STOPIL metodyczni pracownicy Sekcji ds. Pracy Socjalnej Zespołu ds. niepełnosprawności, zaburzeń psychicznych, bezrobocia,
uzależnień- zrekrutowali na podstawie wniosków 44 osoby, w tym 10
osób niepełnosprawnych .
Łączna liczba uczestników w CIS : 75 osób, w tym 22 osoby
niepełnosprawne.
Sporządzono 44 kontrakty socjalne, w tym 10 kontraktów z osobami
niepełnosprawnymi
określające
sposób
współdziałania
klientów
z pracownikami socjalnymi w celu wzmocnienia ich aktywności
i samodzielności życiowej.
W 2020 roku pracownicy socjalni MOPS, Sekcji ds. Pracy SocjalnejZespół ds. niepełnosprawności, zaburzeń psychicznych, bezrobocia,
uzależnień oraz psycholog realizowali
również projekt socjalny
,,Pomocna Dłoń”. Wsparcie grupowe miało na celu integrację społeczną
osób długotrwale bezrobotnych klientów MOPS, mających problemy
zdrowotne i emocjonalne.
Dla beneficjentów przewidziane były następujące działania: udział
w zajęciach grupy wsparcia, korzystanie z indywidualnego i grupowego
poradnictwa psychologicznego oraz wizyt i konsultacji lekarza specjalisty.
Uczestnicy projektu byli objęci również metodyczną pracą socjalną na
podstawie zawartych kontraktów socjalnych. Podejmowane działania
miały na celu uruchomienie aktywności społecznej, wzmocnienie
wewnętrznego procesu motywacji uczestników nad zmianą ich postawy
życiowej oraz zdiagnozowanie stanu zdrowia i ustalenia stopnia
niepełnosprawności (obecnie osoby oczekują na komisje lekarską).
Również w 2020 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym
Sączu odbywały się zajęcia w ramach Klubu Integracji Społecznej

Termin realizacji

2020 rok

Kwota: 11 954 zł – środki własne MOPS
Kwota: 188 383,65 zł dotacja z budżetu Państwa .

Kwota: 60 395,00 zł – środki własne MOPS
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,,AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ’’- realizowane przez psychologa i
pracowników socjalnych Sekcji ds. Pracy Socjalnej – Zespołu ds.
niepełnosprawności, zaburzeń psychicznych, bezrobocia, uzależnień .
Wsparcie grupowe i indywidualne miało na celu reintegrację społeczną
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dla uczestników
przewidziane były następujące działania: udział w zajęciach integracyjnopoznawczych, treningu motywacji i umiejętności społecznych,
uczestnictwo
w
warsztatach
z
poszukiwania
pracy
i o charakterze psycho-edukacyjnym, indywidualne poradnictwa
psychologiczne. Uczestnicy projektu byli również objęci metodyczna
pracą socjalna
przez specjalistów pracy socjalnej. Podejmowane
działania miały na celu uruchomienie aktywności społecznej
i wzmocnienie wewnętrznego procesu motywacji uczestników nad zmiana
ich postawy życiowej.
Ze względu na stan epidemii COVID-19 oraz wprowadzone liczne
obostrzenia i ograniczenia , niektóre zajęcia realizowano w formie zdalnej
np. indywidualne konsultacje lub porady socjalne były udzielane
telefonicznie przez psychologa i metodycznych pracowników socjalnych.
Ponadto uczestnicy otrzymywali materiały dotyczące tematyki zajęć do
analizy i wypełnienia w domu - w razie potrzeby psycholog udzielał
telefonicznie wskazówek do odpowiedniego wypełnienia.
Z uwagi na stan epidemii COVID-19 wsparciem objęto dużo mniejszą
liczbę osób niż wcześniej zakładano.
W ramach KIS zajęcia zrealizowały dwie 5 i 6 osobowe grupy, w tym
4 osoby niepełnosprawne.
W ramach realizowanego projektu socjalnego zajęcia odbyła
10 osobowa grupa , w tym 4 osoby niepełnosprawne.
Sporządzono 21 kontraktów socjalnych określających sposób
współdziałania klientów z pracownikami socjalnymi w celu wzmocnienia
ich aktywności i samodzielności życiowej.
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie MOPS:
W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku z pomocy
w Punkcie Wsparcia i Konsultacji skorzystało 529 osób z 178 rodzin.

Kwota: 20 042,30 zł – środki własne MOPS

Udzielono
529 porad świadczonych dla osób dotkniętych
przemocą, w tym :
- poradnictwo prawne – 44,
- poradnictwo psychologicznych – 14,
- konsultacji socjalnych
– 240,
- poradnictwa zawodowego – 0,
- poradnictwa rodzinnego – 231.
Liczba rodzin objętych procedurą ,,Niebieska Karta’’ w 2020 roku – 178
w tym: procedura uruchomiona w poprzednich latach – 46 (w tym
ponowne ,,A’’- 4) procedura uruchomiona w okresie sprawozdawczym
– 146 (w tym ponowne ,,A’’-10).
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W 2020 odbyło się 506 spotkań grup roboczych zakończono – 141
procedur ,,Niebieskiej Karty’’. Prowadzono 195 monitoringów rodzin,
w których procedura ,,Niebieskie Karty’’ została zakończona.
Skierowano 34 notatki do KRPA.
Prowadzenie i utrzymanie trzech mieszkań chronionych.
W 2020 r. skorzystali:
- 2 wychowanków opuszczających 1 rodzinny dom dziecka, 1 placówkę
opiekuńczo – wychowawczą;
- 1 rodzina trzyosobowa w tym dziecko, 1 rodzina 2 osobowa
Organizowanie Społeczności Lokalnej.
Z uwagi na stan epidemii COVID-19 oraz wprowadzone liczne
ograniczenia i reżim sanitarny pracownicy socjalni MOPS - Sekcji ds.
Usług , Bezdomności – w 2020 roku nie podjęli się organizacji grupowych
działań (m.in. konferencje, kampanie, szkolenia, akcje społeczne,
projekty socjalne).

Kwota: 17 813,42 zł - środki własne MOPS

Kwota:1 776,26 zł ze środków własnych

Realizowano poradnictwo każdorazowo podczas indywidualnego kontaktu
z klientem osobiście lub telefonicznie.
11.1/ Izolowanie osób nietrzeźwych naruszających spokój i porządek publiczny.
11.2/ Zapobieganie i zwalczanie alkoholizmu, narkomanii, dopalaczy itp.
11.3/ Pomoc ofiarom przemocy i przestępstw, w tym wsparcie psychologiczne, hostel dla ofiar przemocy.
11.4/ Ograniczenie zachowań agresywnych i przestępczych.
11.5/ Pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym.
Jednostka realizująca
Mierniki realizacji zadania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu (SOIK)

Termin realizacji

2020 rok

11.1/ Ilość osób zatrzymanych do wytrzeźwienia.
11.2/ Ilość porad udzielonych dla uzależnionych i współuzależnionych
oraz liczba kontaktów na grupie wsparcia dla osób współuzależnionych.
11.3/ Ilość porad udzielonych ofiarom przemocy oraz liczba osób
którym udzielono schronienia w hostelu dla osób znajdujących się w
sytuacji ostrego kryzysu zagrażającego zdrowiu i życiu, w tym ofiar
przemocy.
11.4/ Ilość udzielonych porad dla sprawców przemocy, osób
agresywnych oraz ilość osób przebywających w hostelu dla sprawców
przemocy.
11.5/ Ilość porad udzielonych osobom bezdomnym oraz osobom
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ilość osób przebywających
w noclegowni oraz liczba udzielonych im noclegów.

1196 osoby zatrzymane do wytrzeźwienia, w tym: 1163 mężczyzn i 33 kobiety.
Problem uzależnienia ogółem – 5 porad, w tym:
uzależnienie od alkoholu – 5 osób – 5 porad
Ilość porad udzielonych ofiarom przemocy – 91 osób
Ilość osób przebywających w hostelu – 11 osób ogółem (5 os. dorosłych, 6 dzieci),

Ilość porad udzielonych sprawcom przemocy – 2 osoby z Nowego Sącza

553 porady w tym
- psychologiczne 499
- prawne -54
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- porady telefoniczne 329
- spotkania nadzorowane 12 osób – 37 spotkań
12/Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Nowego Sącza podróżujących komunikacją miejską po terenie miasta.
Jednostka realizująca

Mierniki realizacji zadania

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

Termin realizacji

Autobusy komunikacji miejskiej
Kamery monitoringu znajdujące się w 11 autobusach (po 3 kamery
w każdym autobusie)
Radiotelefony zainstalowane w każdym autobusie
Bezpośredni kontakt kierowców autobusu z dyspozytorem (zgłaszanie
incydentów z terenu miasta)

89 pojazdów
336 kamer

2020 rok

89 zestawów radiotelefonów
Całodobowy kontakt dyspozytora z policją, strażą pożarną i pogotowiem ratunkowym.

II-8.2. Działania i zadania realizowane w ramach Programu Kluczowego nr 8 w 2020 r. Cd.
b. Kontynuacja budowy zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem.
1/ W ramach utrzymania Systemu Ostrzegania i Alarmowania Miasta Nowego Sącza dokonano opłaty częstotliwości radiowej do UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej).

Radiowy system łączności zapewnia alternatywny środek komunikacji i wymiany informacji podczas wystąpienia różnego rodzaju sytuacji kryzysowych oraz prowadzonych
działań zapobiegawczych i akcji ratowniczych na terenie miasta Nowego Sącza. System scala wszystkie służby inspekcje i straże odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców
miasta Nowego Sącza w jeden stabilny, bezpieczny i spójny węzeł komunikacyjny, dający gwarancję jego funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych.
2/ W roku 2020 planowano dokonanie naprawy 2 syren wraz z infrastrukturą towarzyszącą Systemu Ostrzegania i Alarmowania Miasta Nowego Sącza. Ze względu
na wprowadzone na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemiologicznego związanego z COVID – 19 powyższe prace zostały przełożone na kolejne lata. Na chwilę obecną
w pełni sprawnych jest 14 punktów alarmowych, natomiast 2 syreny należy poddać naprawie.
Jednostka realizująca
Mierniki realizacji zadania

Wydział Zarządzania Kryzysowego
1.

Ilość sprawnych radiotelefonów funkcjonujących w systemie.

2.

Ilość sprawnych punktów alarmowych

Termin realizacji

2020 rok

49 sprawnych radiotelefonów.
14 sprawnych punktów alarmowych.

3/ Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie Miasta Nowego Sącza – przeniesienie sterowania i zarządzania istniejącym systemem do nowej
lokalizacji.
Jednostka realizująca
Mierniki realizacji zadania

Wydział Inwestycji

Termin realizacji

Ilość wydatkowanych środków

79.950,00 zł

2020 rok

II-8.2. Działania i zadania realizowane w ramach Programu Kluczowego nr 8 w 2020 r. Cd.
c. Ciągłe monitorowanie stanu wałów przeciwpowodziowych oraz urządzeń hydrotechnicznych, służących zabezpieczeniu i ochronie przeciwpowodziowej.
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1/Okresowy przegląd obwałowania i urządzeń hydrotechnicznych rzeki Dunajec na terenie miasta Nowego Sącza (2x w roku). Dokonanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych oraz
urządzeń hydrotechnicznych daje gwarancję, że urządzenia te będą właściwie utrzymywane, a w sytuacji realnego zagrożenia będą spełniać właściwą funkcję ochrony przeciwpowodziowej Miasta
Nowego Sącza.
Jednostki realizujące




Mierniki realizacji zadania

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd
Zlewni w Nowym Sączu, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu
Miasta Nowego Sącza
Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Nowego
Sącza

Monitorowanie

Termin realizacji

2020 rok

2 – krotnie (wiosenny i jesienny przegląd – miesiące maj i październik)

II-8.2. Działania i zadania realizowane w ramach Programu Kluczowego nr 8 w 2020 r. Cd.
d. Prowadzenie działań organizacyjnych i technicznych, zwiększających bezpieczeństwo mieszkańców oraz infrastruktury technicznej na wypadek różnych
zagrożeń.
1. Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Ratownictwa Specjalnego w Nowym Sączu. Zadanie zostało sfinansowane w 100 %
ze środków Województwa Małopolskiego. Wydział Zarządzania Kryzysowego dokonał przyjęcia i rozliczenia środków pozyskanych z budżetu Województwa Małopolskiego.
2. Utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP z terenu miasta Nowego Sącza.
Jednostka realizująca

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Termin realizacji

2020 rok

Mierniki realizacji zadania

1.Ilość dotacji na poprawę gotowości bojowej jednostek OSP z terenu
miasta Nowego Sącza.

1.

Dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego dla OSP „GRS” w ramach
dofinansowania grup poszukiwawczych z terenu woj. małopolskiego - 48 807,14 zł.

2. Wysokość nakładów z budżetu Miasta Nowego Sącza na poprawę
gotowości bojowej jednostek OSP.

2.

Przekazanie środków z budżetu Miasta Nowego Sącza na utrzymanie gotowości
bojowej z terenu miasta – 112 550,00 zł

2/ Wykonanie nowych odcinków sieci ciepłowniczej oraz węzłów cieplnych i przyłączenie nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Jednostka realizująca

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Termin realizacji

Mierniki realizacji zadania

Ilość podłączonej nowej mocy zamówionej w MW

3,3628 MW

Długość oddanej do użytkowania sieci cieplnej.

1,757 km

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta
Nowego Sącza

Termin realizacji

2020 rok

3/Kontrole.
Jednostka realizująca

2020 rok
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Mierniki realizacji zadania

Kontrole w zakresie:
- wbudowanych materiałów budowlanych
- utrzymania obiektów (budynki, mosty, drogi, piony gazowe, place
zabaw)
- utrzymania obiektów przeznaczonych na letni i zimowy
wypoczynek - dzieci i młodzieży
- obiektów wielkopowierzchniowych(usuwanie nadmiaru śniegu na
dachach po obfitych opadach)
- stanu technicznego elementów elewacji

- 186
- 28
- 12
-

-

-

6

4/ Działalność Sądeckich Wodociągów Sp. z o.o.



















Wymiana sieci wodociągowej w ul. Wiśniowieckiego w Nowym Sączu.
Zabezpieczenie przejść pod rzekami (kolektor B na rz. Łubinka, kolektor A rz. Kamienica.)
Budowa kanalizacji sanitarnej do budynku nr 30 przy ul. Gorzkowskiej oraz budynku nr 132 przy ul. Wiśniowieckiego w Nowym Sączu.
Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie zbiornika "Mała Poręba" przy ul. Stadnickich.
Wymiana sieci wodociągowej w rejonie skrzyżowań ulicy Sucharskiego z ulicami Westerplatte, Batalionów Chłopskich, Partyzantów w Nowym Sączu.
Wymiana sieci wodociągowej w ulicy Kunegundy i ul. Grodzkiej w Nowym Sączu.
Budowa sieci wodociągowej - łącznik ul. Jamnicka-Długoszowskiego w N. Sączu.
Budowa hydroforni przy ul. Barskiej w Nowym Sączu.
Budowa kanalizacji sanitarnej do działek nr 12/20, 12/19, 12/12, 12/13 obr. 65 przy ul. I Brygady, Freislera w Nowym Sączu.
Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Gwardyjskiej w Nowym Sączu.
Rozdział kanalizacji ogólnospławnej poprzez budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i budowę odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wylotem wód deszczowych do
rzeki Kamienica w rejonie ul. I Brygady i Al.. Piłsudskiego - Etap 1.
Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Świt, Jodłowa i Promienna w Nowym Sączu (osiedle Piątkowa).
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. PCK w Nowym Sączu.
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Górki Zawadzkie w Nowym Sączu.
Wymiana odcinka sieci wodociągowej w ul. Kochanowskiego w Nowym Sączu.
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej w Nowym Sączu.
Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Nawojowskiej i por. T. Ryby w Nowym Sączu.

Jednostka realizująca
Mierniki realizacji zadania

Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.

Termin realizacji

2020 rok

Zwiększenie dostępności do sieci wodociągowej, umożliwienie
podłączenia mieszkańców do sieci wodociągowej
Poprawa stabilności ciśnienia i zmniejszenie awaryjności sieci
wodociągowej poprzez modernizację sieci.

Zwiększenie dostępności wody dla ok. 0,2 tys. mieszkańców
Zwiększenie stabilności ciśnienia w wodociągach, zmniejszenie awaryjności sieci

II-8.3. Wydatki na realizację Programu Kluczowego nr 8
a. Realizacja programów prewencyjno-profilaktycznych, służących ograniczaniu przestępczości, upowszechnianiu właściwych zachowań wobec zagrożeń i przeciwdziałaniu
patologiom.
Źródła finansowania
Raport z realizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020+ za 2020 rok

.

str 179

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADANIA

Budżet miasta

Środki
zewnętrzne
zagraniczne
(UE, EOG, itp.)

Środki zewnętrzne
krajowe

Inne

Wydział Zarządzania Kryzysowego
UM Nowego Sącza

-

-

-

-

-

Komenda Miejska Policji
w Nowym Sączu

-

-

-

-

Budżet miasta

Środki
zewnętrzne
zagraniczne
(UE, EOG, itp.)

Środki zewnętrzne
krajowe

Inne

11 500,00 zł

2 397 453,86 zł

-Dotacja z instytucji
krajowych:
90 000,00 zł

Środki własne SPR:
576,90 zł

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA ZADANIE

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA ZADANIE

SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

Komenda Straży Miejskiej
w Nowym Sączu

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADANIA
2 488 030,76 zł

-

-

-

-

-

-

2 607 839,28 zł

-

-

Dotacja z budżetu Państwa
188 383,65

Środki własne MOPS
110 204,72

MOPS w Nowym Sączu - Ośrodek
Interwencji Kryzysowej

733 562,27 zł

-

-

-

Środki własne MOPS
733 562,27 zł

MOPS w Nowym Sączu - Izba
Wytrzeźwień

1 575 688,64

-

-

-

Środki własne MOPS
1 575 688,64

Zakup 6 szt. nowych autobusów zasilanych CNG
marki SOLARIS
8 974 080,00 zł

-

Środki z UE
5 836 070,40zł

-

Środki własne
3 138 009,60 zł

16 379 200,95 zł

11 500,00 zł

278 383,65 zł

278 383,65 zł

5 558 042,13 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowym Sączu, w tym:

Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne Spółka z o.o. w Nowym
Sączu
SUMA

b. Kontynuacja budowy zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem.
Źródła finansowania
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA ZADANIE

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADANIA

Budżet miasta

Środki
zewnętrzne
zagraniczne
(UE, EOG, itp.)

Środki zewnętrzne
krajowe

Inne
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Wydział Zarządzania Kryzysowego
UM Nowego Sącza

Dokonano opłaty częstotliwości radiowej do UKE
(Urząd Komunikacji Elektronicznej).
1 200,00 zł

1 200,00 zł

-

-

-

Wydział Inwestycji
UM Nowego Sącza

Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu
miejskiego

79 950,00 zł

-

-

-

81 150,00 zł

81 150,00 zł

-

-

-

SUMA

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

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADANIA

Budżet miasta

Środki
zewnętrzne
zagraniczne
(UE, EOG, itp.)

Środki zewnętrzne
krajowe

-

Dotacja z budżetu
Województwa
Małopolskiego dla OSP
„GRS” w ramach
dofinansowania grup
poszukiwawczych
z terenu woj.
małopolskiego
48 807,14 zł

Inne

743 333,11 zł
W tym:
Prowadzenie działań związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
tj. m.in.:
Wydział Zarządzania Kryzysowego
UM Nowego Sącza

Dokonywanie
bieżących
zakupów
środków
ochrony osobistej na potrzeby zapewnienia
bezpieczeństwa
pracy
urzędników
oraz
pracowników jednostek organizacyjnych Urzędu
Miasta Nowego Sącza, jak również przedstawicieli
służb
inspekcji
i
straży
funkcjonujących
w obszarze bezpieczeństwa na terenie Miasta
Nowego Sącza. Zakupiono między innymi:
rękawice nitrylowe – 59.000 szt., płyny do
dezynfekcji – 170 szt. po 5 litrów, żele
antybakteryjne do dezynfekcji – 50 szt., maseczki

Przekazanie
środków z
budżetu Miasta
Nowego Sącza na
utrzymanie
gotowości
bojowej OSP z
terenu miasta –
112 550,00 zł
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wielorazowego użytku – 30.000 szt., przyłbice 660
szt. oraz mini przyłbice 3000 szt., Maski FFP 2 i
FFP 3 – łącznie 1.900 szt., kombinezony ochronne
– 700 szt., fartuchy jednorazowe – 500 szt.,
termometry bezdotykowe – 55 szt., rękawice
foliowe – 10.000 szt., dyspensery łokciowe – 500
szt., opryskiwacze – 20 szt., automat do
bezdotykowej aplikacji płynu do dezynfekcji –
4 szt., butelki z pompką – 100 szt.
Zorganizowano rozładunek sprzętu ochrony
osobistej
przekazanego
dla
placówek
edukacyjnych z Agencji Rezerw Materiałowych.
Dokonano zakupów testów immunologicznych
na przeciwciała
IgG/IgM
oraz
testów
antygenowych w kierunku zakażenia COVID-19.
Dodatkowo zorganizowano usługę polegającą na
pobieraniu materiałów do badań od osób
badanych. Ponadto dokonano zakup stoiska
z pleksi w celu prowadzenia badań w kierunku
zakażenia COVID – 19 na terenie miasta Nowego
Sącza.
Zorganizowano
usługę
medycznego
dla
osób
na kwarantannie.

zabezpieczenia
przebywających

Zakup materiałów i środków ochrony osobistej,
a także kompletów indywidualnych dla osób
przebywających
na
kwarantannie
oraz
zabezpieczenie wykonania zasilania przyłącza
agregatu
prądotwórczego
w
obiekcie
wyznaczonym na kwarantannę instytucjonalną.
Dokonano płatności
za usługę
noclegową
realizowaną w hotelu dla personelu medycznego.
Zabezpieczono pobyt osób w zastępczym miejscu
zbiorowej kwarantanny zorganizowanej dla miasta
Nowego
Sącza
w
Diecezjalnym
Centrum
Pielgrzymowania w Starym Sączu.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego dla Miasta Nowego Sącza

230 147,66 zł

-

-

-

230 147,66 zł Dotacje celowe
otrzymane z budżetu
państwa na zadania
bieżące z zakresu
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administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane
przez powiat
25 139 877,43 zł
(w tym główne zadania)

Srodki NFOŚiGW

Budowa kotła na biomasę
11 660 155,56 zł
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o.

Prace przygotowawcze pod budowę układu
wysokosprawnej kogeneracji
54 441,10 zł

8 649 736,61 zł.
Środki NFOSiGW
-

12 821 972,78
[ dotacje ]

Modernizacja laboratorium zakładowego
165 374,00 zł

[ pożyczki ]
Środki RPOWM

Środki własne
3 527 600,14 zł

140 567,90 zł.

Modernizacja istniejących i budowa nowych
węzłów cieplnych oraz sieci ciepłowniczej
12 583 379,22 zł

[ dotacja ]

2 758 969,78 zł netto
Wymiana sieci wodociągowej w
ul. Wiśniowieckiego w Nowym Sączu
279 169,83 zł netto
Zabezpieczenie przejść pod rzekami (kolektor B
na rz. Łubinka, kolektor A rz. Kamienica)
108 573,00 zł netto

Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.

Budowa kanalizacji sanitarnej do budynku nr 30
przy ul. Gorzkowskiej oraz budynku nr 132 przy
ul. Wiśniowieckiego w Nowym Sączu.
102 556,40 zł netto

-

-

-

4 763 897,32 zł netto

Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie
zbiornika "Mała Poręba" przy ul. Stadnickich
98 311,51 zł netto (w trakcie realizacji)
Wymiana sieci wodociągowej w rejonie
skrzyżowań ulicy Sucharskiego z ulicami
Westerplatte, Batalionów Chłopskich,
Partyzantów w Nowym Sączu
134 062,30 zł netto
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Wymiana sieci wodociągowej w ulicy Kunegundy
i ul. Grodzkiej w Nowym Sączu
656 790,35 zł netto
Budowa sieci wodociągowej - łącznik
ul. Jamnicka-Długoszowskiego w Nowym Sączu
282 836,63 zł netto
Budowa hydroforni przy ul. Barskiej
w Nowym Sączu
339 425,16 zł netto (w trakcie realizacji)
Budowa kanalizacji sanitarnej do działek nr
12/20, 12/19, 12/12, 12/13 obr. 65 przy
ul. I Brygady, Freislera w Nowym Sączu
112 214,19 zł netto
Budowa sieci wodociągowej przy ul. Gwardyjskiej
w Nowym Sączu
56 429,83 zł netto
Rozdział kanalizacji ogólnospławnej poprzez
budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
i budowę odcinka kanalizacji deszczowej wraz
z wylotem wód deszczowych do rzeki Kamienica
w rejonie ul. I Brygady i Al. Piłsudskiego
- Etap 147 233,00 zł netto
Rozbudowa sieci wodociągowej w
rejonie ulic: Świt, Jodłowa i Promienna
w Nowym Sączu (osiedle Piątkowa)
144 534,79 zł netto
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. PCK w
Nowym Sączu
32 263,82 zł netto
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej w rejonie ul. Górki Zawadzkie
w Nowym Sączu
42 059,83 zł netto
Wymiana odcinka sieci wodociągowej w
ul. Kochanowskiego w Nowym Sączu
25 425,95 zł netto
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Wymiana sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej
w Nowym Sączu
18 887,19 zł netto (w trakcie realizacji)
Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic
Nawojowskiej i por. T. Ryby w Nowym Sączu"
178 196,00 zł netto (w trakcie realizacji)
SUMA

28 872 327,98 zł

SUMA POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (ZŁ)
KARTY PROGRAMU KLUCZOWEGO NR 8 STRATEGII 2020+
WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU KLUCZOWEGO NR 8 OGÓŁEM:

112 550,00 zł

12 821 972,78
zł

8 839 111,65 zł

8 521 645,12 zł

205 200,00 zł

13 100 356,43
zł

9 117 495,3 zł

14 079 687,25 zł

45 332 678,93 zł

Cel strategiczny Karty Programu Kluczowego nr 8 – Nowy Sącz miastem bezpiecznym jest ciągle realizowany, o czym
świadczy szczegółowe przedstawienie działań i zadań podmiotów realizujących Program za 2020 rok.

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

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

Opracowanie: Wydział Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta Nowego Sącza – jednostka wiodąca
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PROGRAM KLUCZOWY NR 9

NOWY SĄCZ MIASTEM PRZYJAZNYM DLA ŚRODOWISKA – program ochrony środowiska

CEL GŁÓWNY

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

Jednostka wiodąca

Wydział Środowiska
w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Koordynator programu

Dyrektor Wydziału Środowiska

II-9.2. Działania i zadania realizowane w ramach Programu Kluczowego nr 9 w 2020 r.
a. Wdrożenie kompleksowego programu ograniczenia niskiej emisji we współpracy z innymi gminami Kotliny Sądeckiej.








Realizacja projektu pod nazwą "Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap II", ze środków EFRR Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego 2014-2020. Zakres projektu: wymiana kotłów na paliwo stałe na kotły gazowe, przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz
z modernizacją instalacji, w celu realizacji założeń Uchwały Antysmogowej Sejmiku Województwa Małopolskiego.
W dniu 21 marca 2017 r. Rada Miasta Nowego Sącza podjęła uchwałę (NR XXXVIII/373/2017) w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków
mieszkalnych, w których zastosowano niskoemisyjne źródła ogrzewania oraz określenia warunków korzystania ze zwolnienia.
Współpraca z gminami Kotliny Sądeckiej w ramach Aktu Czystego Powietrza dla Sądecczyzny w celu pozyskiwania dodatkowych środków na likwidację źródeł niskiej
emisji. Przekazanie gminom wzoru materiałów graficznych promujących proekologiczne postawy mieszkańców i apel o niespalanie odpadów.
Systematyczna pomoc dla mieszkańców w celu pozyskiwania dotacji na wymianę starych kotłów centralnego ogrzewania w ramach programu „Czyste Powietrze”
we współpracy z WFOŚiGW w Krakowie – pomoc jest udzielana przez 3 doradców – około 1 500 porad.
Aktualizacja bazy danych źródeł niskiej emisji na terenie miasta Nowego Sącza, połączona z systemem kontroli spalania jakości paliw.
Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD Korona Sądecka.
Organizacja spotkania szkoleniowego celem omówienia spotkania rządowego ”Mój prąd”.

Jednostka realizująca

Wydział Środowiska w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Termin realizacji

Mierniki realizacji
zadania

Ilość zlikwidowanych kotłów/pieców, palenisk węglowych w
ramach programu „Poprawa jakości powietrza dla Miasta
Nowego Sącza – Etap II”.

10

2020

e. Poprawa efektywności systemu oczyszczania ścieków komunalnych.


Udzielenie z budżetu Miasta Nowego Sącza dotacji na przyłącz nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej oraz na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków.

Jednostka realizująca

Wydział Środowiska, Urząd Miasta Nowy Sącza

Termin realizacji

2020
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Mierniki realizacji
zadania

Ilość udzielonych dotacji na przyłącz nieruchomości do
kanalizacji sanitarnej.
Ilość udzielonych dotacji na zakup i montaż przydomowej
oczyszczalni ścieków.

64
1

f. Kompleksowy program edukacji ekologicznej ukierunkowany na wzrost świadomości wszystkich grup społecznych.
1/ Prowadzenie edukacji ekologicznej wśród mieszkańców Nowego Sącza dotyczącej wszystkich możliwych działań w zakresie poprawy jakości powietrza (WSR) także we
współpracy ze Strażą Miejską.
2/ Dystrybucja poradnika pn.: „Nowy Sącz Nasze Miasto Nasze Powietrze”
3/ Uruchomienie telefonu antysmogowego (alarmowego), który umożliwia szybką interwencję Straży Miejskiej w przypadku zgłoszonego przez mieszkańców podejrzenia spalania
odpadów (reakcja do 15 min).
4/ Kontrola składu popiołu w przypadku podejrzenia spalania odpadów.
5/ Kontrola jakości spalanych paliw, w tym wilgotności drewna certyfikowanymi urządzeniami.
Jednostka realizująca
Wydział Środowiska, Urząd Miasta Nowego Sącza
Termin realizacji
2020
Mierniki realizacji
zadania

Łączna ilość odbiorców zadania

ok. 6 000

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

Udzielenie z Budżetu Miasta Nowego Sącza dotacji na przyłącz nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.
Jednostka realizująca
WSR Urząd Miasta Nowego Sącza
Termin realizacji
2020
Mierniki realizacji
zadania

Ilość udzielonych dotacji na przyłącz nieruchomości do
kanalizacji sanitarnej.

64

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

437 883,33 zł

Środki zewnętrzne zagraniczne (UE,
EOG itp.)

Wartość w zł
38 070,44 zł – poprawa jakości powietrza
374 244,50 – dofinansowanie do kanalizacji
750,00 zł - mój prąd szkolenie
Razem: 413 064,94 zł
24 818,39 zł - RPO

Środki zewnętrzne krajowe

-

Inne

-

Opracowanie: Wydział Środowiska – jednostka wiodąca
Raport z realizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020+ za 2020 rok

.

str 187

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO „MIASTO I SUBREGION”

CEL STRATEGICZNY III

PROGRAM KLUCZOWY NR 10

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

CEL GŁÓWNY

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

Jednostka wiodąca

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Koordynator programu

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg

III-10.1. Wskaźniki monitoringu realizacji Strategii
Wskaźniki monitoringu realizacji Strategii

6

Źródło

Wartość
wskaźników
w 2020 r.

Długość wybudowanych dróg (km)

MZD6

0

Długość zmodernizowanych dróg (km)

MZD

7,173

Liczba wybudowanych rond/skrzyżowań (szt.)
Liczba zmodernizowanych rond/skrzyżowań (szt.)

MZD
MZD

2
16

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu, dalej: MZD
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Wskaźniki monitoringu realizacji Strategii

Źródło

Wartość
wskaźników
w 2020 r.

Liczba wybudowanych obiektów mostowych/wiaduktów/estakad/tuneli (szt.)

MZD

2

Liczba zmodernizowanych obiektów mostowych/wiaduktów/estakad/tuneli (szt.)

MZD

5

Liczba wybudowanych miejsc postojowych (szt.)
Liczba zmodernizowanych miejsc postojowych (szt.)
Liczba wybudowanych zatok autobusowych (szt.)

MZD
MZD
MZD

207
92
1

Liczba zmodernizowanych zatok autobusowych (szt.)

MZD

6

Długość wybudowanych chodników (km)
Długość zmodernizowanych chodników (km)
Długość wybudowanych ścieżek rowerowych (km)

MZD
MZD
MZD

1,59
6,309
0

Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych (szt.)

MZD

70

Liczba zmodernizowanych punktów oświetleniowych (szt.)
Liczba zmodernizowanych przejść dla pieszych (szt.)
Liczba wyznaczonych przejść dla pieszych (szt.)
Liczba wybudowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu (szt.)
1) Bariera dla pieszych (m)
2) Słupki wygrodzeniowe (szt.)
3) Progi zwalniające (szt.)
4) Lustra (szt.)
5) Słupek przeszkodowy (szt.)
Liczba zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu (szt.)
1) Bariera dla pieszych (m)
2) Bariera drogowa (m)
3) Lustra (szt.)
Liczba wybudowanych innych obiektów infrastruktury drogowej (stojaki rowerowe)
(szt.)
Liczba zmodernizowanych innych obiektów infrastruktury drogowej (szt.)
1) Mur oporowy
2) Kładka dla pieszych

MZD
MZD
MZD

158
17
2

MZD

MZD

104,15
1
26
11
16
189,5
548,4
11

MZD

43

MZD

0
3
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Liczba wybudowanych przystanków komunikacji zbiorowej (szt.)
Liczba zmodernizowanych przystanków komunikacji zbiorowej (szt.)
Liczba wybudowanych systemów sygnalizacji ulicznej (szt.)

MZD
MZD
MZD

2
2
1

III-10. Działania i zadania realizowane w ramach Programu Kluczowego nr 10 w 2020 r.
a. Wspieranie działań na rzecz usprawnienia połączenia drogowego Brzesko-Nowy Sącz-granica państwa.
Inwestorem zadania pn. Budowa i przebudowa DK75 klasy GP na odcinku Brzesko – Nowy Sącz, odcinek II jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, natomiast
Miasto Nowy Sącz oraz Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu będący jednostką podległą miasta, pełnią rolę Przedstawiciela Władz Samorządowych.
Zakładane parametry techniczne przebiegów drogi DK75 klasy GP na odcinku Brzesko – Nowy Sącz:
1. Początek – łącznik Brzeski etap II;
2. Koniec – DK 28 w Nowym Sączu;
3. Klasa drogi GP - główna przyśpieszona;
4. Prędkość projektowa – 80 km/h, z miejscowym ograniczeniem do 70 km/h;
5. Długość przebiegu projektowanej drogi – ok. 50 km;
6. Przekrój poprzeczny – dwie jezdnie po 2 pasy ruchu, rozdzielone pasem dzielącym szer. 4 m barierą energochłonną.
Planowane korzyści z realizacji:
1. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez zapewnienie zakładanych parametrów drogi;
2. Skrócenie czasu podróży z szybszym dostępem do autostrady;
3. Wyeliminowanie ruchu ciężkiego z miejscowości, poprawa funkcjonalności i trwałości sieci dróg niższych klas;
4. Wzrost aktywności gospodarczej terenów przyległych.
Planowane obecnie działania Wykonawcy to uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla min. 3 wariantów przebiegu drogi. W czasie posiedzenia Komisji Oceny
Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) w dniu 21 lipca przyjęto zgodnie z rekomendacją projektanta, że do decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji wskazane
będą odpowiednio: wariant C – najkorzystniejszy technicznie, wariant A – alternatywny – samorządowy i wariant F – alternatywny – najkorzystniejszy pod względem
środowiskowym.
Planowany termin złożenia wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) wydającego decyzje DoUŚ to I kwartał tego roku zgodnie z informacją dostępną na
stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad www.dk75.pl
Dostępność do nowoprojektowanej drogi będzie realizowana poprzez skrzyżowania bezkolizyjne – węzły lub prawoskręty, obustronne drogi dojazdowe, nowe chodniki, ścieżki
rowerowe i zatoki autobusowe. Z powodu bezpieczeństwa ruchu zostały zlikwidowane wszystkie zjazdy z drogi na posesje. Każda działka będzie miała zapewniony dostęp
do drogi publicznej przez istniejącą sieć dróg lokalnych oraz przez nowo wybudowane drogi obsługujące teren.
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Jednostka realizująca

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Mierniki realizacji zadania

w trakcie opracowania

Termin realizacji

w trakcie opracowania

b. Wspieranie działań na rzecz budowy linii kolejowej Kraków-Piekiełko-Nowy Sącz-granica państwa
Miejski Zarząd Dróg, jako zarządca dróg na terenie miasta Nowego Sącza opiniuje przesłane propozycje oraz pełni nadzór na pracami związanym z opracowaniem kompleksowej
dokumentacji dla zadania pn. Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy
Sącza – Etap I: prace przygotowawcze. Zgodnie z przesłanymi propozycjami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na terenie miasta Nowego Sącza planowane są prace, nad którymi
w dalszym ciągu prowadzone są działania projektowe.
1. Przebudowa przejazdu kolejowo drogowego w km 68.50 (nowo projektowany km linii kolejowej nr 104) wraz z korektą przebiegu drogi gminnej nr 293121K (ul. Jagodowa);
2. Likwidacja przejazdu kolejowo drogowego w km 72.087 (istniejący km linii kolejowej 104);
3. Nowoprojektowana droga „Droga D5E” po wschodniej stronie linii kolejowej nr 104 w km 69.310 – 69.390 (nowo projektowany km linii kolejowej nr 104) zaprojektowana
ze względu na konieczność zapewnienia dojazdu do działek w związku z likwidacją przejazdu kolejowo drogowego w km 72.087 (istniejący km linii kolejowej nr 104);
4. Likwidacja przejazdu kolejowo drogowego w km 72.620 (istniejący km linii kolejowej nr 104) w ciągu drogi gminnej nr 293077K (ul. Romana Dmowskiego);
5. Likwidacja przejazdu kolejowo drogowego w km 72.620 (istniejący km linii kolejowej nr 104) w ciągu drogi krajowej nr 28 (ul. Krakowska) wraz z rozbudową drogi krajowej
nr 28 i budową wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 104 w km 70.232 (nowo projektowany km linii kolejowej nr 104);
6. Wykonanie placu do zawracania na zakończeniu ul. Ks. Piotra Ściegiennego w związku z rozbudową drogi krajowej;
7. Likwidacja przejścia w poziomie szyn w km 73.198 (istniejący km linii kolejowej nr 104) w ciągu drogi gminnej (ul. Św. Heleny) i budowy przejścia podziemnego
w km 70.438 (nowo projektowany km linii kolejowej nr 104);
8. Likwidacja przejścia w poziomie szyn w km 73.383 (istniejący km linii kolejowej nr 104) w ciągu drogi gminnej (ul. Jesionowa) – MZD zaopiniowało negatywnie (należy
zaprojektować przejście podziemne jak w przypadku ul. Św. Heleny);
9. Likwidacja przejazdu kolejowo drogowego w km 74.218 (istniejący km linii kolejowej nr 104) w ciągu drogi gminnej nr 293341K (ul. Szwedzka) wraz z przełożeniem drogi
gminnej nr 293341K (ul. Szwedzka) i wykonaniem jej, jako nowej drogi po stronie wschodniej linii kolejowej nr 104 z włączeniem do drogi gminnej nr 293158K
(ul. Tadeusza Kościuszki);
10. Przebudowa przejazdu kolejowo drogowego w km 71.564 (nowo projektowany km linii kolejowej nr 104) w ciągu drogi gminnej nr 293158K (ul. Tadeusza Kościuszki) wraz
z korektą wlotu ul. Teofila Lenartowicza i ul. Szwedzkiej oraz budową dojścia do projektowanego peronu na p.o. Nowy Sącz Miasto.
11. Przebudowa przejazdu kolejowo drogowego w km 71.990 (nowo projektowany km linii kolejowej nr 104) w ciągu drogi gminnej nr 293199K (ul. Adama Mickiewicza) wraz
z korektą wlotu ul. Teofila Lenartowicza oraz budową dojścia do projektowanego peronu na p.o. Nowy Sącz Miasto – bez uwag.
12. Likwidacja przejścia w poziomie szyn w km 75.202 (istniejący km linii kolejowej nr 104) w ciągu drogi gminnej (ul. Jadwigi Wolskiej) i budowy przejścia podziemnego
w km 72.442 (nowo projektowany km linii kolejowej nr 104);
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13. Likwidacja przejazdu kolejowo drogowego w km 75.650 (istniejący km linii kolejowej nr 104) w ciągu drogi gminnej (ul. Wrześniowska);
14. Likwidacja przejazdu kolejowo drogowego w km 76.476 (istniejący km linii kolejowej nr 104) w ciągu drogi powiatowej nr 1594K ( ulica Zielona) wraz z rozbudową dróg
gminnych (ul. Zielona, ul. Kolejowa, ul. Waryńskiego, ul. Asnyka) i budową wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 104 w km 70.232 (nowo projektowany km linii
kolejowej nr 104) nad ul. Zieloną;
15. Wykonanie zjazdu z ul. Kolejowej do projektowanego LCS (Lokalne Centrum Sterowania).
Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu planuje, że do końca 2021 r. zostanie pozytywnie zaopiniowana i uzgodniona dokumentacja.
Zgodnie z deklaracją PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planowane przystąpienie do robót powinno nastąpić w III kwartale 2022 r.
Jednostka realizująca

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Termin realizacji

w trakcie opracowania

c. Przebudowa węzła komunikacyjnego na linii skrzyżowanie ul. Tarnowskiej – most przez rzekę Dunajec w ciągu ul. Legionów – ul. Krakowska
„Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28”

W 2019 r. zakończono realizację zadania pn. ”Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i
28”. Projekt obejmował: roboty budowlane (roboty drogowe, montażowe mostu, przełożono sieci wod.-kan., gazowe, energetyczne, teletechniczne), nadzór inwestorski,
promocję projektu, dokumentację projektową oraz wykup gruntów. Ostatni wniosek o płatność końcową został złożony 30.01.2020 r., a zatwierdzony przez CUPT został
16.12.2020 r. Ostatnia płatność, jako refundacja poniesionych kosztów została przekazana na konto miasta w dniu 30.12.2020, i tym samym projekt został w całości zakończony
i rozliczony.
Jednostka realizująca

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Termin realizacji

2020 r.

Mierniki realizacji zadania

1 szt.

40 581,63 zł – ostateczne rozliczenie - refundacja kosztów poniesionych w 2019 r.

d. Usprawnienie komunikacji w kierunku południowym – tzw. Węgierska Bis
Połączenie DK87 w Nowym Sączu - etap I Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia DK87 w Nowym Sączu z DW969 wraz z uzyskaniem
decyzji środowiskowej
Planowana do realizacji inwestycja jest częściowo zlokalizowana na terenie Nowego Sącza – miasta na prawach powiatu, które jest wykluczone z możliwości wnioskowania
o dofinasowanie na tego typ zadania. W związku z powyższym zostało zawarte porozumienie z Województwem Małopolskim przekazując funkcje inwestora Województwu
Małopolskiemu. Województwo Małopolskie uzyskało dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej
Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów na opracowanie dokumentacji technicznej, w tym środowiskowej oraz opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz
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z uzyskaniem decyzji ZRID. Jednocześnie otrzymane dofinansowanie na dokumentację umożliwia aplikowanie o dofinansowanie realizacji robót budowanych ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
W związku z powyższym wiodącym operatorem przedmiotowego projektu jest Województwo Małopolskie, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
W dniu 25.11.2020 r. Krakowski RDOŚ wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa połączenia DK 87 w Nowym Sączu z DW 969 wraz
z budową mostu na Dunajcu" - w wariancie C z rygorem natychmiastowej wykonalności. Od wydanej decyzji środowiskowej złożono odwołania. Obecnie prowadzona jest
procedura odwoławcza przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Ponadto w dniu 31.12.2020 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ogłosił przetarg
nieograniczony na "Budowa połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu na rz. Dunajec - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
decyzji umożliwiających realizację inwestycji, pełnienie nadzoru autorskiego". W dniu 16.03.2021 r. dokonano otwarcia złożonych 16 ofert. W chwili obecnej brak rozstrzygnięcia
przetargu.
WARIANT C
- długość trasy łącznie z wliczoną długością mostów – 3,483 km;
- długość mostu na rzece Dunajec – 164,8 m;
- estakada lewobrzeżna – 278,5 m;
- estakada prawobrzeżna – 82,8 m;
- obiekty mostowe: most na rzece Dunajec, most nad potokiem Majdan, most nad potokiem Dąbrówka, wiadukt kolejowy;
- szacowany łączny koszt inwestycji bez kosztów wyburzeń, wykupów gruntów i nieruchomości - 173 208 524 zł;
- koszt mostu na rz. Dunajec – 99 682 583 zł.
- koszt mostu na rz. Dunajec – 76 185 000 zł.
Orientacyjne koszty wykupu gruntów zależą od wyboru wariantu i oscylują w granicach od 40 mln do 60 mln.
e. Rozbudowa infrastruktury drogowej w Nowym Sączu
Przebudowy i remonty dróg i chodników.
Jednostka realizująca
Mierniki realizacji zadania

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu
Przebudowa drogi gminnej nr 293048K na odcinku od km
0+000,00 do km 0+605,00 wraz z przebudową
skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 1599K i nr 1600K
oraz skrzyżowania z drogami gminnymi nr 293225K i nr
293032K w miejscowości Nowy Sącz, miasto Nowy Sącz
(Broniewskiego).

Termin realizacji

2020

3 875 468,33 zł
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Przebudowa drogi gminnej nr 293385K na odcinku od km
0+015,00 do km 0+560,30 w miejscowości Nowy Sącz,
miasto Nowy Sącz (Wiśniowieckiego).

1 804 960,19 zł

Przebudowa drogi powiatowej 1597K na odcinku od km
1+112,36 do km 2+111,36 w miejscowości Nowy Sącz,
miasto Nowy Sącz (Grodzka – Kunegundy).

3 795 232,18 zł

Modernizacja mostów
Nowego Sącza.

powiatowych

na

terenie

miasta

1) Modernizacja kładki dla pieszych w ciągu ul. Krakowskiej.
2) Modernizacja mostu w ciągu ul. Nowochruślickiej na rzece
Łubinka.

542 681,34 zł

3) Modernizacja wiaduktu drogowego w ciągu ul. Węgierskiej
nad ulicą Dąbrówki.
Przebudowa nawierzchni jezdni wraz z przebudową chodnika
ul. Długoszowskiego (nr 1573K) w Nowym Sączu na odcinku
długości 243 mb od km 1+696,50 do km 1+939,50.

195 377,27 zł

Budowa mostu zastępczego w ciągu drogi powiatowej nr
1576K w miejscowości Nowy Sącz w km 0+500.

1 048 723,68 zł

Rozbudowa
drogi
łączącej
ul.
Długoszowskiego
ul. Jamnicką wraz z wodociągiem w Nowym Sączu.

1 131 810,74 zł

z

Budowa chodnika ul. Szkolnej od ul. Kraszewskiego do
ul. Zalewskiego.

18 211,98 zł

Przebudowa zejścia pieszego z ul. Kopernika - Matejki do ul.
Bulwar Narwiku na terenie działek nr 15/1, 81 obr 75 w
Nowym Sączu.

246 000,00 zł

Modernizacja mostów gminnych:
1) Modernizacja kładki dla pieszych w ciągu Zaruskiego.
2) Modernizacja
w Piątkowej.

kładki

na

potoku

Łęg

przy

szkole

168 038,56 zł

3) Modernizacja mostu w ciągu ul. Podmłynie na potoku
Dąbrówka.
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4) Modernizacja mostu w ciągu ul. Podgórskiej.
5) Modernizacja mostu w ciągu ul. Zagranicznik.
Modernizacja ulicy Brenerów na odcinku do posesji nr 12 na
długości 161 m.

97 545,06 zł

Realizacja Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza
w 2020 rok - część 2 - Przebudowa parkingu przy ul. Św.
Heleny.

98 370,60 zł

Realizacja Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza
w 2020 rok - II: część 3 - Modernizacja nawierzchni części
ul. Wczasowej i części ul. Mała Góra, Osiedle Zawada.

91 992,19 zł

Budowa chodnika wzdłuż ul. Jagodowej w Nowym Sączu.

123 541,14 zł

Modernizacja chodnika ul. Kasprowicza w Nowym Sączu
w km 0+005,20 – 0+441,10.

205 243,49 zł

Remont Al. Piłsudskiego w Nowym Sączu – jezdnia prawa na
odcinkach od km 66+802 do km 68+235 oraz od km 68+261
do km 68+962,60 w ciągu drogi krajowej DK75 relacji
Kraków – Niepołomice – Brzesko – Nowy Sącz – Krzyżówka
– Tylicz – Muszynka – granica państwa (Słowacja).

5 656 193,04 zł

Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga
wewnętrzna, boczna ulicy Axentowicza zlokalizowana na
działce 309/1 w obrębie 118 w miejscowości Nowy Sącz.

49 825,95 zł

Remont drogi gminnej nr 293333K w km od 0+018,40 do
0+732,40 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz
(Sucharskiego).

4 516 005,45 zł

Remont ul. Wiśniowieckiego od ul. Żulińskiego do budynku
nr 74 w Nowym Sączu.

98 131,85 zł

Modernizacja infrastruktury drogowej miasta Nowego Sącza
cz. I - Remont chodnika ul. Brodowskiej i ul. Barbackiego
w Nowym Sączu

103 652,56 zł
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Modernizacja infrastruktury drogowej miasta Nowego Sącza
cz. III - Remont chodnika ul. Ogińskiego, ul. Inw.
Wojennych, ul. Jarosza w Nowym Sączu

195 763,59 zł

Modernizacja infrastruktury drogowej miasta Nowego Sącza
cz. II - Remont chodnika ul. Tuwima i ul. Sikorskiego
w Nowym Sączu

362 826,27 zł

Realizacja Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza
w 2020 roku - część 1 - Remont istniejącego chodnika przy
ul. Barskiej na odcinku od ul. Librantowskiej w kierunku
granicy miasta.

83 645,74 zł

Realizacja Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza
w 2020 roku - II: część 1 - Remont nawierzchni jezdni
ul. Kochanowskiego - na odcinku od ul. Hallera do ul. Nad
Łubinką.

92 998,00 zł

Realizacja Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza
w 2020 roku - II: część 2 - Remont nawierzchni jezdni
ul. Westerplatte - na odcinku długości 45m od
ul. Sucharskiego

44 443,00 zł

„Realizacja Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza
na 2020 rok” cz. III Bezpieczne Osiedle - Bezpieczni
mieszkańcy – wymiana nawierzchni chodników na osiedlu
Szujskiego.

68 416,16 zł

Remont ul. Szujskiego na odcinku od ul. Św. Kunegundy
do ul. Sienkiewicza w Nowym Sączu.

68 968,79 zł

Remont ulic w Nowym Sączu - cz. II - Remont
ul. Klasztornej.

255 897,82 zł

Remont ulic w Nowym Sączu - cz. I - Remont
ul. Żółkiewskiego

646 355,39 zł

SUMA

25 686 320,36 zł
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f. Rozbudowa infrastruktury dla komunikacji rowerowej w Nowym Sączu.
Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu w 2020 roku nie realizował zadań inwestycyjnych w zakresie budowy nowych ścieżek/dróg rowerowych na terenie miasta Nowego Sącza.
Zamontowano na terenie Miasta Nowego Sącza 43 szt. stojaków dla rowerów.
Jednostka realizująca

Miejski Zarząd Dróg

Mierniki realizacji zadania

0 km

Termin realizacji

2020

g. Modernizacja dworca komunikacji miejskiej wraz z przebudową punktu obsługi klientów.
W dniu 10.10.2019 r. oddanie do użytku dworca autobusowego przy ul. Kolejowej. Zadanie: „Przebudowa węzła przesiadkowego pełniącego funkcję dworca autobusowego
przy ul. Kolejowej w Nowym Sączu wraz z budową infrastruktury niezbędnej do obsługi osób korzystających z transportu zbiorowego”.
Jednostka realizująca

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

Termin realizacji

10.10.2019 r.

h. Modernizacja systemu parkingowego.
Realizując w 2020 r. zadania z Budżetu Obywatelskiego m.in. na ul. Św. Heleny przebudowano 10 miejsc postojowych, przy ul. Kochanowskiego pomiędzy ul. Tuwima i ul.
Kołłątaja wybudowano 5 nowych miejsc postojowych, na osiedlu Barskim przy skrzyżowaniu ulic Barskiej z Broniewskiego wykonano 22 nowe miejsca parkingowe z płyt
ażurowych, na osiedlu Przydworcowym wykonano 15 nowych miejsc parkingowych z płyt ażurowych.
Ponadto w ramach realizacji remontu ul. Klasztornej wyremontowano 40 miejsc postojowych, realizując inwestycję polegającą na przebudowie ul. Broniewskiego wykonano 153
nowe miejsca postojowe. Nowych 10 miejsc postojowych wykonano również na ul. Hallera oraz na Kołłątaja 2 nowe i wyremontowano 12 miejsc postojowych. Remont miejsc
postojowych wykonano również na Żywieckiej – 5 miejsc postojowych, na Barbackiego – 10 miejsc postojowych oraz na ul. Tuwima – 15 miejsc postojowych.
Jednostka realizująca

Miejski Zarząd Dróg

Mierniki realizacji zadania

299 szt. miejsc postojowych

Termin realizacji

2020

Opracowanie: Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu – jednostka wiodąca
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PROGRAM KLUCZOWY NR 11

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

CEL GŁÓWNY

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

Jednostka wiodąca

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Koordynator programu

Dyrektor Wydziału OrganizacyjnoAdministracyjnego

III-11.1. Wskaźniki monitoringu dla obszaru „MIASTO I SUBREGION”

Wskaźniki monitoringu realizacji Strategii

Źródło

Wartości wskaźników
w 2020 r.

Ilość podłączonych nowych budynków z urządzeniami do zdalnego
monitoringu i odczytu liczników energii cieplnej

MPEC Sp. z o.o. w Nowym
Sączu

6 szt.

Długość oddanej nowej sieci ciepłowniczej z zainstalowaną instalacją
alarmową do nadzoru szczelności tej sieci.

MPEC Sp. z o.o. w Nowym
Sączu

1.757,5 km

Długość oddanej zmodernizowanej sieci ciepłowniczej z
zainstalowaną instalacją alarmową do nadzoru szczelności tej sieci.

MPEC Sp. z o.o. w Nowym
Sączu

5.156,5 km

Ciąg dalszy modernizacji systemu nadrzędnego monitoringu i
sterowania urządzeniami obsługiwanymi przez spółkę

MPEC Sp. z o.o. w Nowym
Sączu

1 szt.

Rozbudowa systemu bezpieczeństwa terenu zakładu – monitoringu
wizyjnego

MPEC Sp. z o.o. w Nowym
Sączu

1 system

Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych (szt.)

Miejski Zarząd Dróg w Nowym
Sączu

70

Liczba zmodernizowanych punktów oświetleniowych (szt.)

Miejski Zarząd Dróg w Nowym
Sączu

158

Komentarz: Wskaźniki monitoringu dla obszaru „Miasto i Subregion”, które są efektem realizacji zadań Programu Kluczowego nr 11 „Nowy Sącz miastem cyfrowym”, wpisują się w obszary zwiększenia
poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Subregionu (kierujących pojazdami, pieszych, rowerzystów) polegających na poprawie widoczności w porach wieczornych i nocnych w wyniku zastosowania
oszczędnych ledowych lamp ulicznych, oświetlających ulice jak również ścieżkę rowerową.
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III-11.2. Działania i zadania realizowane w ramach Programu Kluczowego nr 11 w 2020 r.
a 1. Wdrażanie narzędzi do kompleksowej obsługi mieszkańców przez Internet.
1. Ze względu na zagrożenie COVID-19 rozbudowano system wspierający transmisję, pracę on-line, video-konferencje na potrzeby Sesji Rady Miasta Nowego Sącza oraz
spotkania Urzędu Miasta Nowego Sącza.
A. Utrzymanie dotychczasowego Sytemu Transmisji Video na żywo z obrad Rady Miasta w Internecie, umieszczanie nagrań w BIP lub na stronach Urzędu.
Koszt zadania: 4 902,00zł
B. Wdrożono aplikację e-Sesja https://tablet.esesja.pl wspierającą posiedzenia on-line Rady Miasta Nowego Sącza. Aplikacja działa na dowolnym komputerze,
tablecie, smartfonie w przeglądarce Internetowej. Umożliwia zdalny i interaktywny udział Radnych i uprawnionych uczestników w posiedzeniach Rady Miasta
Nowego Sącza. System umożliwia prowadzenie obrad Rady Miasta zapewniając funkcjonalność (wybrane):
a.

udostępnianie Radnym dokumentów w wersji elektronicznej bez konieczności drukowania;

b.

obsługę on-line posiedzeń komisji oraz Sesji Rady Miasta;

c.

obsługę kolejki wypowiedzi, zgłaszanie wniosków formalnych, adwocem, graficzną prezentację wyników głosowania;

d.

publikację porządku obrad sesji oraz niezbędnych plików i dokumentów dla poszczególnych punktów posiedzenia.

Koszt zadania: 4 280,40 zł
C. Wdrożono aplikację ZOOM do wiedo-konferencji za pomocą, której realizowane są posiedzenia on-line Sesje Rady Miasta Nowego Sącza, posiedzenia komisji
Rady Miasta, inne spotkania i narady obsługiwane przez Urząd Miasta Nowego Sącza. Aplikacja umożliwia m.in.:
a.

spotkania on-line do 100 osób równocześnie, z dowolnego urządzenia, komputer, tablet smartfon;

b.

transmisję obrazu i dźwięku pomiędzy uczestnikami łączącymi zdalnie się poprzez Internet;

c.

udział w spotkaniach dla osób nie posiadających dostępu Internetu za pomocą stacjonarnego telefonu – wystarczy zadzwonić pod wskazany numer telefonu;

d.

udostępnianie dokumentów, prezentacji i innych materiałów niezbędnych podczas spotkań on-line innym uczestnikom spotkania;

e.

zarządzanie mikrofonami uczestników uprawnienia wypowiedzi;

f.

tworzenie wydzielonych pokojów spotkań w trakcie Sesji Rady np. do obsługi posiedzeń komisji lub spotkań klubów.

Urząd Miasta wykorzystuje platformę ZOOM m.in. do spotkań z mieszkańcami, narad pomiędzy grupami roboczymi, obsługi sztabu kryzysowego,
posiedzeń młodzieżowej rady miejskiej, spotkań z dyrektorami placówek oświatowych oraz wielu innych. Minimalizujemy tym samym ryzyko
rozprzestrzeniania COVID-19, ograniczamy do minimum konieczność spotkań zespołów pracowników i mieszkańców.
Koszt zadania:

1 842,54 zł (dwa konta)

D. Opracowano stanowiska wyposażone w oprogramowanie OBS
spotkań on-line: komisji oraz Sesji Rady Miasta.

(Open Broadcaster Software) do wsparcia posiedzeń on-line m.in. do retransmisji i rejestrowania
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E.

Trwają testy aplikacji transkrypcji mowy na tekst, wspierających przygotowywanie transkrypcji audio na tekst z nagrań video z posiedzeń Rady Miasta.

2. Rozszerzono wykorzystanie elektronicznej obsługi zamówień publicznych „platformazakupowa.pl” dotyczącą zamówień powyżej progów unijnych z możliwością
wykorzystania dla zamówień poniżej tej kwoty. Wsparcie obsługi zapytań ofertowych – regulaminowych poniżej wartości wynikających z ustawy PZP. System wdrożono
przy współpracy z Biurem Zamówień Publicznych dla Urzędu Miasta. Platforma przetargowa to portal e-usług dla podmiotów publicznych, JST i firm sektorowych do
elektronicznej obsługi przetargów i zakupów do 30 tys. EUR.
Koszt zadania: 10 036,80 zł
3.

Kontynuujemy obsługę on-line mieszkańców za pomocą elektronicznej platformy dla procesu BO - Budżetu Obywatelskiego. Podstawowe zadania to transparentność
w zakresie obsługi procesu budżetu obywatelskiego, umożliwienie mieszkańcom uczestnictwa w głosowaniu bez konieczności przychodzenia do urzędu. Platforma jest
dostępna poprzez Internet pod adresem https://bo.nowysacz.pl.
Zakres funkcjonalności i interaktywności z mieszkańcami.
1) Wizualizacja realizacji zadań z edycji z poprzedniego roku.

Mieszkaniec jest informowany o postępach w realizacji zadań (przetarg, w trakcie realizacji, zakończono) do mapki zadań można dodawać informacje tekstowe,
linki oraz zdjęcia.
2) Proces naboru projektów.

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

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

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

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

Możliwość komunikacji z pomysłodawcami za pomocą platformy (e-mail, obsługa procesu zatwierdzenia lub zwrotu do korekty projektu).
3) Proces prezentacji i promowania projektów.

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

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

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

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

Głosowanie w punktach obsługi.

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

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

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

Możliwość zapoznania się z treścią projektów również na etapie głosowania.
Koszt zadania: 9 840,00 PLN

4. Prowadzone są cykliczne spotkania Prezydenta Miasta Nowego Sącza z mieszkańcami na portalu społecznościowym Facebook, podczas których uczestnicy mogą zadać
pytania dotyczące spraw związanych z miastem Nowy Sącz, funkcjonowaniem Urzędu oraz jednostek podległych. W spotkaniach biorą udział dyrektorzy i kierownicy
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zapraszani przez Prezydenta Miasta. Spotkania realizowane są za pomocą wideokonferencji – transmisji live, podczas których Prezydent udziela odpowiedzi na pytania
tekstowe widoczne dla wszystkich uczestników spotkania.
Jednostka realizująca

WOR.RA - Referat Administracyjny w Wydziale
Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miasta
WOR.RI - Referat Informatyki w Wydziale OrganizacyjnoAdministracyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza
WOR.BP – Biuro Prasowe w Wydziale OrganizacyjnoAdministracyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza

Termin realizacji

Zadanie nr 1: rok 2020
Zadanie nr 1,2,3: rok 2020
Zadanie nr 4: rok 2020

Mierniki realizacji zadania

Dostępna wizualizacja zadań BO dla edycji z poprzedniego
roku.
Ilość wejść na stronę BO.

Powyżej 14 000

a 2. Wdrażanie narzędzi do kompleksowej obsługi mieszkańców przez Internet.
1. Uruchomienie aplikacji na smartfony „MPK Nowy Sącz” dla systemu IOS - aplikacja umożliwia bezproblemowe wyszukanie przystanków
i dostarcza najnowsze dostępne w systemie informacje na temat aktualnych odjazdów autobusów. Można stworzyć własną listę ulubionych przystanków i linii
autobusowych, dzięki czemu jednym kliknięciem zarządzasz swoją podróżą. Aplikacja posiada funkcje lokalizacji co pozwala zobaczyć wszystkie przystanki w Twojej
okolicy. Koszt zadania: 6 500 PLN.
2. Wprowadzenie systemu płatności mobilnej przez aplikację w telefonie, umożliwiającą dokonanie opłaty za zakup biletów komunikacji miejskiej. Koszt zadania:
aplikacja MPay – prowizja od sprzedaży 3%.
3.

Wprowadzenie systemu płatności mobilnej przez aplikację w telefonie, umożliwiającą dokonanie opłaty za zakup biletów komunikacji miejskiej. Koszt zadania:
aplikacja MPay – prowizja od sprzedaży 4%.

4. Wprowadzenie usługi doładowanie przez Internet – usługa ta pozwala operatorowi na doładowanie Karty Nowosądeczanina biletem okresowym, który
upoważnia do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską.
Jednostka realizująca

MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu

Mierniki realizacji zadania

Ilość wejść na stronę

1 300

Liczba pobrań (instalacji) aplikacji

Aplikacja: Android 817, IOS: 247

a 3. Wdrażanie narzędzi do kompleksowej obsługi mieszkańców przez Internet.
Rozwój inteligentnego systemu zarządzania siecią ciepłowniczą oraz kotłowniami. Prace modernizacyjne systemów automatyki i informatyki na kotłowniach.
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Jednostka realizująca

MPEC w Nowym Sączu

01.01.2020 – 31.12.2020

Termin realizacji

b. Uruchomienie aplikacji na urządzenia mobilne – „Mój Nowy Sącz”.
Kolejny rok funkcjonuje aplikacja mobilna „Mój NOWY SĄCZ” dedykowana dla urządzeń przenośnych z dostępem do Internetu z systemem operacyjnym: Android 4.0+ oraz iOS
7.0 + wraz z panelem CMS zintegrowanym z aplikacją mobilną, służącym do wprowadzania oraz edycji treści publikowanych w aplikacji mobilnej.
Jednostka realizująca
Mierniki realizacji zadania

Wydział Sportu i Turystyki, Urząd Miasta Nowego Sącza
Liczba pobrań Aplikacji

Termin realizacji

Rok 2020

5247

c. Rozwój wielofunkcyjnej karty miejskiej.
1. Wprowadzenie usługi doładowanie przez Internet – usługa ta pozwala operatorowi na doładowanie Karty Nowosądeczanina biletem okresowym, który upoważnia do
bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską.
2. Obecnie karta miejska obsługuje bilet okresowy oraz elektroniczną portmonetkę.
3. W roku 2020 została wprowadzona Karta Nowosądeczanina, w związku z tym zwiększyła się znacznie liczba użytkowników karty służącej jako e-bilet, wielu
użytkowników posiadających wcześniej e-bilet korzystają obecnie z Karty Nowosądeczanina.
4. W roku 2020 zostało wydanych ok. 34 000 szt.
Jednostka realizująca

MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu

Termin realizacji

Mierniki realizacji zadania

Liczba wydanych nowych kart
Liczba wszystkich wydanych kart na dzień 31.12.2020 (w
tym Karta Nowosądeczanina)

17 721
60 721

d 1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. (Transmisje Obrad RM).
System obsługi Sesji Rady Miasta oraz transmisji audio-video on-line umożliwia mieszkańcom oraz wszystkim zainteresowanym oglądać obrady Rady Miasta Nowego Sącza
za pośrednictwem Internetu bez konieczności osobistego udziału na miejscu w budynku ratusza. System przedstawia proces głosowania oraz wyniki głosowań nad poszczególnymi
punktami porządku obrad. Nagrania są udostępniane na stronie https://bip.malopolska.pl/nowysacz w dziale Transmisje Obrad. Trwają prace nad transkrypcją nagrań audio
posiedzeń sesji Rady Miasta. Czas trwania sesji Rady Miasta często przekracza 7 godzin.
Jednostka realizująca

Referat Administracyjny i Referat Informatyki w Wydziale
Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miasta Nowego
Sącza

Termin realizacji

Rok 2020
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Mierniki realizacji zadania

Liczba połączeń do serwera udostępniającego strumień
video

Nagrania archiwalne ilość wejść: powyżej 12 000 (szacunkowo)
Ilość zainicjowanych połączeń transmisji na żywo: powyżej 60 000 (szacunkowo)

d 2. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (Spotkania on-line z Prezydentem oraz Dyrektorami).
Uruchomiono cykliczne spotkania Prezydenta Miasta Nowego Sącza z mieszkańcami na portalu społecznościowym Facebook, podczas których uczestnicy mogą zadać pytania
dotyczące spraw związanych z miastem Nowy Sącz, funkcjonowania Urzędu oraz jednostek podległych. W spotkaniach biorą udział Dyrektorzy i Kierownicy zapraszani przez
Prezydenta Miasta. Spotkania realizowane są za pomocą wideokonferencji – transmisji live, podczas których Prezydent udziela odpowiedzi na pytania tekstowe widoczne dla
wszystkich uczestników spotkania.
Jednostka realizująca

Biuro Prasowe w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Termin realizacji

rok 2020

Mierniki realizacji zadania

Liczba spotkań w 2020 r.
Liczba widzów/uczestników na spotkaniu.
Średni zasięg transmisji

87 spotkań online z Prezydentem Miasta Nowego Sącza.
Szczytowa liczba widzów transmisji na żywo to 990 - średnio: 150 osób.
Średni zasięg postów z transmisją online: 13 204 odbiorców.

d 3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Wdrożono elektroniczną obsługę zamówień publicznych „platformazakupowa.pl” dotyczącą zamówień powyżej progów unijnych z możliwością wykorzystania dla zamówień poniżej
kwoty. Wsparcie obsługi zapytań ofertowych – regulaminowych poniżej wartości wynikających z ustawy PZP. System wdrożono przy współpracy z Biurem Zamówień Publicznych d
Urzędu Miasta. Platforma przetargowa to portal e-usług dla podmiotów publicznych, JST i firm sektorowych do elektronicznej obsługi przetargów i zakupów do 30 tys. EUR.
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Jednostka realizująca

Biuro Zamówień Publicznych,
Referat Informatyki Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Termin realizacji

Mierniki realizacji zadania

Liczba postępowań:
Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8. ustawy

64

Rok 2020

d 4 . Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (Budżet Obywatelski).
Elektroniczna platforma obsługująca proces budżetu obywatelskiego (BO). Nowa platforma wprowadza transparentność w zakresie obsługi procesu budżetu obywatelskiego
i ułatwia mieszkańcom uczestnictwo bez konieczności przychodzenia do Urzędu. Osoby niepełnosprawne lub pracujące, które mają utrudniony dostęp do urzędu w godzinach
pracy mogą uczestniczyć w całym procesie BO bez konieczności wizyty w urzędzie. Platforma jest dostępna poprzez Internet pod adresem https://bo.nowysacz.pl
Jednostka realizująca

Biuro Aktywności Obywatelskiej,
Referat Informatyki w Wydziale OrganizacyjnoAdministracyjnym Urzędu Miasta Nowego Sącza

Termin realizacji

Rok 2020

Mierniki realizacji zadania

Liczba mieszkańców głosująca w BO z wykorzystaniem
strony internetowej.

7382 prawidłowych głosów mieszkańców na 73 zadania. Do realizacji wybrano 29
zadań.

f . Rozwój inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową i zbiórką odpadów.






Sukcesywna wymiana wodomierzy.
W 2020 roku Spółka Sądeckie Wodociągi dokonała wymiany wodomierzy wynikającej z pięcioletniego okresu legalizacyjnego. Wymieniono około 2404 wodomierzy
z tego około 521 wodomierzy u nowych klientów. Wszystkie wodomierze wymienione zostały na klasę „C” (o wartości MID R większe bądź równe 160) dostosowane
do współpracy z systemem radiowego odczytu.
Montaż nakładek odczytu radiowego na wodomierzach należących do Spółki Sądeckie Wodociągi.
Na chwilę obecną około 99,9% wodomierzy Sądecki Wodociągów ma zamontowane nakładki.
Mobilne laboratorium.
Spółka Sądeckie Wodociągi w okresie sprawozdawczym realizowała projekt pt.: „Rozszerzenie działalności badawczo-rozwojowej Spółki z o.o. „Sądeckie Wodociągi”
poprzez rozbudowę bazy aparaturowej dla potrzeb innowacyjnego wykrywania zagrożeń oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM).
- wartość całkowita projektu (koszty faktycznie poniesione): 568 558.50 zł netto w tym koszty poniesione w 2020r.: 418 758.50 zł netto
- wartość otrzymanego dofinansowania (refundacji): 119 096,50 zł, w tym wartość refundacji otrzymana w 2020r.: 66 533,71 zł
- okres realizacji: 01.11.2018 – 29.01.2021 r.
W ramach projektu wykonano sieć diagnostyki parametrów meteorologicznych, dokonano zakupu mobilnego laboratorium, laboratoryjnego sprzętu badawczego
i rejestratorów poziomu wody gruntowej, służących do prac badawczych w zakresie jakości ścieków w sieci kanalizacji sanitarnej w celu optymalizacji odbioru, przesyłu
i technologii oczyszczania ścieków oraz w zakresie jakości i stabilności fizykochemicznej wody. W okresie objętym sprawozdaniem zakończono część „inwestycyjną”
Raport z realizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020+ za 2020 rok

.

str 204



projektu, trwały prace przygotowawcze oraz pomiary sprawdzające dla prac badawczych niezbędne do podjęcia innowacyjnych badań i analiz zgodnie z opracowaną
Agendą Badawczą. Spółka we współpracy z Wydziałem Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie będzie prowadzić
innowacyjne badania i analizy monitorowania i niezwłocznego eliminowania zagrożeń ujmowania i dystrybucji wody, oraz diagnozowania sieci kanalizacji sanitarnej
w celu optymalizacji pracy oczyszczalni.
Inteligentna infrastruktura (krytyczna) sieci wodociągowej dla systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
- Spółka Sądeckie Wodociągi w okresie sprawozdawczym przygotowywała się do realizacji Projektu pn.: „Zaawansowana technologicznie, inteligentna infrastruktura
(krytyczna) sieci wodociągowej dla systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 4.1
Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” w konsorcjum z Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza
Kościuszki w Krakowie (Lider Konsorcjum).
- Celem projektu jest opracowanie modelu matematycznego inteligentnej infrastruktury sieci wodociągowej (obejmującego modele obiektów technologicznych sieci oraz
modele systemów sterowania (algorytmy neuropodobne i genetyczne) i monitoringu), zwiększającego niezawodność systemów przygotowania i dystrybucji wody
z wprowadzeniem hierarchicznego sterowania predykcyjnego umożliwiającego ciągłą stabilizację pracy systemu wodociągowego i odtworzenie pełnej funkcjonalności w
przypadku awarii i w stanach destabilizujących pracę sieci wodociągowej.
- Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 8 363 408,75 zł, w tym wartość kosztów kwalifikowanych części projektu realizowanej przez Spółkę Sądeckie Wodociągi:
2 827 021.25 zł.
- Okres realizacji projektu: 01.04.2020 – 31.03.2023
- W okresie sprawozdawczym wykonywano prace przygotowawcze do realizacji założeń i celów projektu i pracy zespołu badawczego oraz postępowania zmierzające do
udzielenia zamówień na dostawę środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu, zaplanowanych do zakupu w czasie realizacji projektu.



Praca Rady Naukowej.
Rada Naukowa Działu Badań i Rozwoju Spółki „Sądeckie Wodociągi” w składzie:
a. prof. dr hab. inż. Antoni Kalukiewicz - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
b. prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski – Kierownik Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i odprowadzania ścieków Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki
i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej,
c. dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, Prof. PK - Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej w Krakowie,
d. dr hab. inż. Krzysztof Gaska – Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
e. dr hab. inż. Tomasz Bergel, prof. UR – Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
f. dr inż. Grzegorz Przydatek – Instytut Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu,
g. dr hab. inż. Józef Ciuła - Instytut Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.
Rada Naukowa Działu Badań i Rozwoju Spółki z o.o. „Sądeckie Wodociągi” stanowi Organ inicjujący, opiniodawczy i doradczy w zakresie działalności badawczorozwojowej Spółki w szczególności w zakresie podejmowanych przez Dział Badań i Rozwoju problemów badawczych.



Współpraca ze środowiskiem naukowym:
Spółka Sądeckie Wodociągi podejmuje działania mające na celu budowanie płaszczyzn współpracy w ramach partnerstwa branżowego i naukowego - bieżące
utrzymywanie kontaktów z uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi. Podpisane w latach ubiegłych porozumienia z uczelniami (Państwową Wyższą
Szkołą Zawodową w Nowym Sączu, z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Robotyki oraz z Wydziałem Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie, Wydziałem Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz z Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej
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w Krakowie) obejmują nadanie ram współpracy m.in. w zakresie działalności naukowo-badawczej oraz wspólnego aplikowania o środki zewnętrzne na realizację prac
badawczo-rozwojowych.



Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Infrastruktura Krytyczna Miast”.
Spółka „Sądeckie Wodociągi” planuje w roku 2021 organizację II edycji Międzynarodowej Konferencji „Infrastruktura Krytyczna Miast”.
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, realizowano prace przygotowawcze dla organizacji wydarzenia. W wyniku podejmowanych przez Komitet Organizacyjny
starań:
- patronat honorowy nad konferencją objęli: Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie;
-pPatronat naukowy objęli Rektorzy uczelni: Politechniki Krakowskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, a także Komisja Nauk Geologicznych PAN w Krakowie.
Do udziału w Radzie Naukowo-Programowej przyjęło zaproszenie 25 Przedstawicieli środowiska nauki, z czego 3 osoby reprezentuje ośrodki zagraniczne.
Planowana II Konferencja Naukowo-Techniczna „Infrastruktura Krytyczna Miast” swoim zasięgiem tematycznym obejmuje bardzo ważne aspekty bezpieczeństwa
mieszkańców, w szczególności w zakresie dostępu do wody, odbioru ścieków, dostaw energii oraz pozostałych mediów, a także bezpieczeństwa zdrowotnego
i środowiskowego. Celem przedsięwzięcia jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, wyników badań
i najnowszych osiągnięć naukowych oraz innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych z zakresu szeroko rozumianych zagadnień związanych
z zarządzaniem, eksploatacją i bezpieczeństwem komunalnej infrastruktury krytycznej obejmujących systemy: wodociągów, kanalizacji, gazownictwa, energetyki
oraz teleinformatyki, automatyki, smart city oraz cyberbezpieczeństwa.

Jednostka realizująca
Mierniki realizacji zadania

Sądeckie Wodociągi Spółka z o.o.

Termin realizacji

Ilość wymienionych wodomierzy dostosowanych do
współpracy z systemem radiowego odczytu danych
Ilość zamontowanych nowych wodomierzy
przystosowanych do współpracy z systemem radiowego
odczytu danych
Procent punktów pomiarowych wyposażonych w
nakładki radiowe

2404

Jednostka realizująca

Miejski Zarząd Dróg w Nowy Sączu

Mierniki realizacji zadania

Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej

01.01.2020 - 31.12.2020

521

99,9%

41 027 KWH/rok
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Źródła finansowania
Budżet miasta

Wydatki
na
realizację
Kluczowego nr 11 ogółem:

Programu

1 501 693,95 zł

Środki zewnętrzne zagraniczne (UE, EOG
itp.)

Wartość
30 901,74 zł [WOR]
507 000,00 zł [MZD]
66 533,71 zł [SW Sp. z o.o.]

Środki zewnętrzne krajowe

Inne

890 758,50 zł [SW Sp. z o.o.]
6 500 zł [MPK sp. z o.o.]

Opracowanie: Wydział Organizacyjno-Administracyjny w Urzędzie Miasta Nowego Sącza – jednostka wiodąca
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PROGRAM KLUCZOWY NR 12

NOWY SĄCZ MIASTEM SILNEJ MARKI – program promocji i współpracy terytorialnej

CEL GŁÓWNY

Wzmocnienie i rozwój funkcji Nowego Sącza jako lidera subregionalnego.

Jednostka wiodąca

Wydział Komunikacji Społecznej i Kultury w Urzędzie Miasta
Nowego Sącza

Koordynator programu

Dyrektor Wydziału Komunikacji
Społecznej i Kultury

III-12.1. Wskaźniki monitoringu realizacji Strategii

Wskaźniki monitoringu realizacji Strategii

Źródło

Wartość wskaźników
w 2020 r.

Ilość wyróżnień i nagród w konkursach ogólnopolskich.

Urząd Miasta Nowego Sącza

1

Liczba wydarzeń międzynarodowych w Nowym Sączu
i zagranicą (wyjazdy, przyjazdy i projekty zagraniczne).

Opracowanie własne Wydział
Komunikacji Społecznej i
Kultury
Wydział Komunikacji
Społecznej i Kultury oraz
Wydział Pozyskiwania
Funduszy

57

Ilość środków wydatkowanych na wydarzenia i projekty
międzynarodowe.

Liczba osób biorących udział w wydarzeniach
międzynarodowych w Nowym Sączu i zagranicą.

Opracowanie własne Wydział
Komunikacji Społecznej i
Kultury

260 937,70 zł (w tym wydatki
inwestycyjne w ramach
programu INTERREG –
2 projekty partnerskie
realizowane z partnerami ze
Słowacji)
1 000

III-12.2. Działania i zadania realizowane w ramach Programu Kluczowego nr 12 w 2020 r.
a. Wdrożenie programu współpracy z gminami subregionu sądeckiego dla realizacji działań strategicznych.
1/ Powierzenie miastu Nowy Sącz zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie wykonywania regularnego przewozu osób środkami komunikacji miejskiej na terenie gmin
będących członkami porozumienia: Gmina Stary Sącz - porozumienie z dnia 31.12.2007 r.; Gmina Kamionka Wielka - porozumienie z dnia 3.08.2010 r.; Gmina Nawojowa -
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porozumienie z dnia 31.12.2007 r.; Gmina Podegrodzie - porozumienie z dnia 29.07.2014 r.; Gmina Łącko - porozumienie z dnia 27 czerwca 2018 r.; Gmina Łukowica –
porozumienie z dnia 15 lipca 2019 r., Gmina Grybów – porozumienie z dnia 30.09.2020 r.
2/ Akt Czystego Powietrza dla Sądecczyzny - deklaracja współpracy pomiędzy gminami Kotliny Sądeckiej podpisana przez władze samorządowe (podpisana w 2019 r.): w 2020
r. kontynuowano realizację współpracy pomiędzy sygnatariuszami Aktu w zakresie przedmiotowym objętym deklaracją.
3/ Współpraca z firmą Polchar Sp. z o.o. w utworzeniu na terenie Kotliny Sądeckiej sieci autoryzowanych punktów dystrybucji paliwa niskoemisyjnego (tzw. błękitnego węgla),
ogólnie dostępnego dla mieszkańców Sądecczyzny (kontynuacja od 2016 r.).
4/ Powierzenie gminie Chełmiec zarządzania cmentarzem komunalnym w Rdziostowie, zawarte w dniu 16.12.2020 r., na okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.
Jednostka realizująca

1/MPK sp. z o. o.

Termin realizacji

2/ Akt Czystego Powietrza dla Sądecczyzny - deklaracja
współpracy pomiędzy gminami Kotliny Sądeckiej podpisana
przez władze samorządowe – jednostka realizująca: Urząd
Miasta Nowego Sącza we współpracy z urzędami gmin –
sygnatariuszami Aktu (kontynuacja od 2019 r.).

2/3/ Realizacja na bieżąco.

3/ Współpraca z firmą Polchar Sp. z o.o. w utworzeniu na
terenie Kotliny Sądeckiej sieci autoryzowanych punktów
dystrybucji paliwa niskoemisyjnego (tzw. błękitnego węgla),
ogólnie dostępnego dla mieszkańców Sądecczyzny
(kontynuacja od 2016 r.). Jednostka realizująca: Wydział
Środowiska w Urzędzie Miasta Nowego Sącza

Mierniki realizacji

4/ Porozumienie z Gminą Chełmiec w sprawie powierzenia
Gminie Chełmiec zarządzania cmentarzem komunalnym
w Rdziostowie, zawarte w dniu 16.12.2020 r., na okres od
01.01.2021 do 31.12.2021 r. Jednostka realizująca: Wydział
Komunalnej Obsługi Miasta w Urzędzie Miasta Nowego Sącza
we współpracy z Gminą Chełmiec
1.1/ Liczba wozokilometrów – Stary Sącz.

371 654,30 wozokm

1.2/ Liczba wozokilometrów – Kamionka Wielka.

235 995,20 wozokm

1.3/ Liczba wozokilometrów – Nawojowa.
1.4/ Liczba wozokilometrów – Podegrodzie.

4/ W trakcie realizacji.

95 664,50 wozokm
162 721,10 wozokm

1.5/ Liczba wozokilometrów – Łącko.

17 385,10 wozokm

1.6/ Liczba wozokilometrów – Łukowica.

12 532,60 wozokm

1.7/ Liczba wozokilometrów – Grybów

1/ Umowa na świadczenie usług przewozowych w zakresie
publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta
Nowego Sącza oraz gmin uczestników porozumień
międzygminnych realizowana w latach 2020-2029.

1 809,60 wozokm
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b. Działania na rzecz wzmocnienia pozycji Nowego Sącza jako lidera lokalnego, ponadlokalnego i regionalnego.
Umocnieniu pozycji Nowego Sącza jako lidera lokalnego, ponadlokalnego i regionalnego służą działania podejmowane przez wydziały Urzędu Miasta, miejskie jednostki
organizacyjne i spółki wymienione w karcie monitoringu – program kluczowy nr 12: III-12.2; a, c, d, e.
Działaniu na rzecz wzmocnienia pozycji Nowego Sącza jako lidera lokalnego, ponadlokalnego i regionalnego w 2020 r. służyła m.in. inicjatywa w sprawie utworzenia miejskiego
obszaru funkcjonalnego, które mogłyby pełnić także rolę Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla regionu Sądecczyzny w okresie programowania 2021-2027. W 2020 r.
zorganizowano 2 spotkania dla przedstawicieli gmin powiatu nowosądeckiego, którego celem było przedstawienie założeń i możliwości ZIT (jednostka realizująca: Wydział
Pozyskiwania Funduszy w Urzędzie Miasta Nowego Sącza).
Znaczące w tym zakresie są działania podejmowane systematycznie przez Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności oraz MOPS w zakresie promocji i wydawania
odpowiednio: Nowosądeckiej Karty Rodziny (w 2020 wydano 596 kart, od początku wydano ich 7 535), Nowosądeckiej Karty Seniora (w 2020 r. wydano ich 222, a od
początku: 8 145), Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (w wydano 2020 r.: 1493 karty, od początku: 11 514), jak również podejmowane przez Miasto np. we współpracy
z Nowosądeckim Forum Seniorów.
Centrum Sądeckiego Seniora
Projekt Senior+ zapobiegający społecznej izolacji osób starszych, w ramach którego utworzono Centrum Sądeckiego Seniora, był skierowany do osób starszych w wieku 60+,
mieszkańców z Nowego Sącza. W ramach usług na rzecz poprawy aktywności społecznej i integracji odbywały się raz w tygodniu dyżury członków Nowosądeckiego Forum
Seniorów, którzy służyli fachową pomocą. Siedziba Centrum Sądeckiego Seniora mieści się przy ulicy Szwedzkiej 2. Liczba miejsc w placówce wynosi 30. W roku 2020 roku
w zajęciach zorganizowanych w Centrum Sądeckiego Seniora uczestniczyło 196 osób, co przekłada się na wysoką frekwencję w poszczególnych miesiącach. Centrum
funkcjonuje 5 dni w tygodniu od 8:00 do 16:00, jest miejscem spotkań osób samotnych, osób posiadających kartę Seniora oraz pełni funkcję koordynacji działań na rzecz
aktywizacji ludzi starszych. Głównym celem Centrum Sądeckiego Seniora jest przeciwdziałanie zjawisku nagłego wycofania się seniorów z życia społecznego, kulturalnego
i towarzyskiego. Centrum wpływa na ich aktywizację i udział w życiu społecznym oraz na utrzymanie sprawności fizycznej. Od 2020 roku, jako jednostka organizacyjna pomocy
społecznej wsparcia dziennego, zostało włączone w struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i funkcjonuje jako wyodrębniony dział. MOPS zapewnia trwałość projektu.
Sądeccy seniorzy mogli się aktywizować społecznie, brać udział w ciekawych, oczekiwanych przez nich aktywnościach, uzyskując dostęp do kultury, wziąć udział w zajęciach
rekreacyjnych (plenerowe spotkania, spacery), zajęciach pozwalających jak najdłużej utrzymać sprawność mózgu, zajęciach poprawiających umiejętności obsługi komórek,
korzystania z komunikatorów Messengera, WhatsApp, zajęcia rozwijające pasje o charakterze artystycznym oraz manualnym. W związku ze stanem epidemii i decyzjami
Wojewody Małopolskiego o zawieszeniu działalności stacjonarnej, Centrum działa w ograniczonym zakresie. Rozpoczęto za pomocą Messengera, WhatsApp zajęcia dla
zainteresowanych Pań tj. zajęcia rytmiki, które uczestniczki wykonują w swoich domach, zajęcia gimnastyki. Za pomocą ww. komunikatorów udostępniane są scenariusze zajęć
z rękodzieła, przekazywane filmiki, ciekawostki dot. zdrowia, wydarzeń kulturalnych, podróży, umiejętności. Pracownicy Centrum prowadzą bieżący kontakt telefoniczny z
uczestnikami Centrum, w tym poradnictwo. W Centrum Sądeckiego Seniora przed wybuchem pandemii udało się zorganizować imprezy tj. Walentynki, Dzień Kobiet. Seniorzy
podjęli się roli współreżyserowania spektaklu happeningowego pn. „Dziś stawiam na kapelusz” – swoistej rewii mody, której podstawowym akcentem było samodzielnie
zaprojektowane i wykonane fantazyjne nakrycie głowy.
Koszt realizacji zadania: 137 006,15 (środki własne MOPS)
Budowaniu pozycji lidera Nowego Sącza służą również inicjatywy Wydziału Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, oferujące bezpłatne badania profilaktyczne. W 2020 r.
zorganizowano m.in.:
1. Profilaktyka chorób układu krążenia: akcja „Miej serce dla Nowego Sącza –badania profilaktyczne chorób układu sercowo naczyniowego”;
2. Profilaktyka onkologiczna:
a) Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka - edukacja w szkołach, które zadeklarowały udział w programie,
b) „Profilaktyczne badania zapobiegające nowotworom prostaty i miażdżycy dla mężczyzn oraz zapobiegające nowotworom jajnika dla kobiet” ,
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c) „Profilaktyka choroby raka piersi”,
d) „Profilaktyka w chorobach tarczycy– wczesne rozpoznanie choroby gwarancją skutecznego leczenia, dla określonej grupy osób”;
3. Program polityki zdrowotnej pn. „Zdążyć przed grypą” – program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Nowego Sącza od 60 roku życia;
4. Program polityki zdrowotnej pn. „Zdążyć przed osteoporozą – profilaktyka”;
5. „Organizowanie badań z zakresu profilaktyki cukrzycy”;
6. Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa, promocja zdrowia. Profilaktyka chorób: „Diagnostyka i terapia osób
z autyzmem i dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin”.
Koszt i opis powyższych działań ujęto w PK 5.
Wzmocnienie funkcjonowania biura obsługi organizacji pozarządowych: Biuro Aktywności Mieszkańców (szczegółowe informacje w PK 3):
1. udostępnienie pomieszczeń organizacjom pozarządowym;
2. poradnictwo dla organizacji pozarządowych;
3. warsztaty organizowane dla organizacji pozarządowych;
4. mailing do organizacji pozarządowych;
5. świetlice osiedlowe.
Koszty poniesione na realizację działań ujęte są w PK3.
Wzmocnienie systemu konsultacji społecznych – ogólnodostępnych i środowiskowych (poprzez stronę internetową oraz spotkania z różnymi grupami środowiskowymi).
Umocnienie Nowego Sącza, jako lokalnego lidera poprzez realizację projektu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe informacje w PK 3).
Osobnym rozdziałem jest działalność i osiągane wyniki przez kluby sportowe. Wizytówką miasta jest MKS Sandecja, a także inne klubu, drużyny i indywidualni zawodnicy,
zdobywający laury w zawodach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych, w różnych dyscyplinach sportowych (szczegółowe informacje w PK 6).
Nie można pominąć całej sfery oświatowej i osiąganych wyników w konkursach i olimpiadach przedmiotowych przez uczniów sądeckich szkół na szczeblu ogólnopolskim, a także
laurów zdobywanych przez nasze placówki oświatowe w różnego rodzaju rankingach, w tym w rankingu szkół wg czasopisma ,,Perspektywy’’ . Tego typu działania wpływają nie
tylko na promocję miasta Nowego Sącza w całej Polsce alerównież do wzmocnienia jego pozycji jako lidera ponadlokalnego. Wykaz ilościowy nagrodzonych uczniów w 2020 r.
przedstawia się następująco:
 SP-7: 32 uczniów;
 SP-8 – 11 uczniów;
 SP-9 – 2 uczniów;
 SP-17 – 6 uczniów;
 SP-20 – 1 uczennica;
 SP-21 – 10 uczniów;
 I LO – 22 uczniów;
 ZSO nr 2 – 26 uczniów
 ZS nr 3 – 1 uczennica;
 ZSE – 16 uczniów;
 ZS nr 5 Specjalnych - 13 uczniów;
 ZSE-M – II miejsce w Polsce techników.
Łącznie 140 uczniów wyróżnionych i nagrodzonych.
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Nie do przecenienia jest również rola i pozycja Prezydenta Miasta, jako lidera lokalnego i jego działania podejmowane w projektach dotyczących nie tylko miasta, ale regionu.
Prezydent Nowego Sącza jest liderem działań na rzecz budowy „Sądeczanki” – drogi Nowy Sącz – Brzesko, a także działań związanych z usprawnieniem połączeń komunikacyjnych
przy współpracy z gminami: Podegrodzie, Stary Sącz i Chełmiec oraz w projektach na rzecz poprawy stanu powietrza w Kotlinie Sądeckiej (patrz: podpunkty: 2,3, pkt III-12.2
a).
c. Wzmacnianie współpracy z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi.
Relacje i kontakty z miastami zagranicznymi i krajowymi Nowego Sącza, to nowoczesna i ciekawa forma współpracy pomiędzy władzami miast, mieszkańcami i innymi podmiotami
życia społecznego. Partnerstwa zagraniczne miasta Nowego Sącza przyczyniają się do wymiany myśli, postępu cywilizacyjnego, wymiany ludzi, kontaktów między nimi.
Przyczyniają się do współpracy i przyjacielskich kontaktów między społecznościami miast i mieszkańcami z różnych części kontynentu i świata. Nowy Sącz uczestniczy
w dwudziestu pięciu takich partnerstwach. W ramach współpracy zagranicznej miasta realizowane są założenia umów i porozumień partnerskich, które precyzują dziedziny
wzajemnych kontaktów, wśród których jest: kultura i sztuka, edukacja, sport, turystyka, promocja, społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, współpraca
gospodarcza, administracja samorządowa.
Tabela III-12.2.1. Zestawienie miast partnerskich i zaprzyjaźnionych Nowego Sącza.
LP

KRAJ – MIASTO

MIASTO PARTNERSKIE – MIASTO
ZAPRZYJAŹNIONE

DATA PODPISANIA UMOWY,
POROZUMIENIA, LISTU INTENCYJNEGO

1

Niemcy

Schwerte

14 sierpnia 1990 r.

Columbia County
Presov

Miasto partnerskie
(współpraca została zawieszona przez
stronę niemiecką w dn. 14.05.2020 r.
do odwołania, w związku z podjęciem
przez Radę Miasta uchwały w sprawie
Samorządowej Karty Praw Rodzin)
Miasto partnerskie
Miasto partnerskie

2
3

USA
Słowacja

4
5
6

Węgry
Izrael
Słowacja

Kiskunhalas
Netanya
Stara Lubovna

Miasto partnerskie
Miasto partnerskie
Miasto partnerskie

18 września 1993 r.
30 października 1994 r.
25 kwietnia 1995 r.

7
8

Ukraina
Litwa

Stryj
Trakai

Miasto partnerskie
Miasto partnerskie

15 grudnia 1995 r.
2 lipca 1998 r.

9

Norwegia

Narvik

Miasto partnerskie

16 czerwca 2003 r.

10

Bułgaria

Gabrovo

Miasto partnerskie

22 maja 2005 r.

11

CHRL

Suzhou

Miasto partnerskie

16 czerwca 2005 r.; 14 czerwca 2016 r.

12

Polska

Tarnów

Miasto partnerskie

6 kwietnia 1991 r.

13

Polska

Elbląg

Miasto partnerskie

8 marca 1997 r.

14

Francja

Lievin

Miasto zaprzyjaźnione

5 października 1992 r.

23 października 1991 r.
11 września 1992 r.
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15

Hiszpania

Guadalajara

Miasto zaprzyjaźnione

16 kwietnia 1994 r.

16

Serbia

Vranje

Miasto zaprzyjaźnione

25 lipca 2002 r.

17
18
19

Niemcy
Włochy
Włochy

Lipsk
Isernia
Region Molise

Miasto zaprzyjaźnione
Miasto zaprzyjaźnione
Miasto zaprzyjaźnione

31 sierpnia 2000 r.
15 listopada 2003 r.
18 listopada 2003 r.

20

Francja

La Baule-Escoublac

Miasto zaprzyjaźnione

15 września 2006 r.

21
22

USA
Turcja

Tinley Park
Avsallar- Alanya

Miasto zaprzyjaźnione
Miasto zaprzyjaźnione

luty 2007 r.
2008 r.

23
24

Wielka Brytania
CHRL

Wirral
Huangdao District

Miasto zaprzyjaźnione
Miasto zaprzyjaźnione

28 października 2011 r.
14 maja 2012 r.

25

Ukraina

Nietyshyn

Miasto zaprzyjaźnione

17 września 2016 r.

Źródło: Opracowanie własne, Urząd Miasta Nowego Sącza.
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, podmiotów i instytucji działających w Nowym Sączu,
d) inicjatywom Polonii z zastrzeżeniem, że zadania z obszaru współpracy z Polonią i Polakami za granicą wskazane są w kierunkach polskiej polityki polonijnej, tj. Rządowy
program współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015 – 2020, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 18 sierpnia 2015 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.
Częstotliwość spotkań na terenie Nowego Sącza rok rocznie przyjmowała formę spotkań raz w roku lub imprez i uroczystości rocznicowych, świąt miast, dni kultury, festiwali,
rocznic zawarcia umów o współpracy, wspólnych międzynarodowych inicjatyw, projektów i przedsięwzięć. Sytuacja międzynarodowa związana z epidemią COVID-19
spowodowała, że ilość organizowanych wydarzeń, w tym także ilość przyjazdów delegacji zagranicznych czy wyjazdów przedstawicieli Nowego Sącza do miast partnerskich
i zaprzyjaźnionych, uległa znacznemu zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego. Wiele z planowanych na 2020 r. wydarzeń odwołano, co m.in. było wynikiem odgórnych
ograniczeń w ruchu lądowym czy powietrznym oraz restrykcji sanitarnych obowiązujących w kraju i za granicą.
Sposoby finansowania współpracy zagranicznej to środki własne z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, fundusze 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 25 miastami z różnych części świata (w tym 2 miasta
polskie Tarnów i Elbląg), jednak najlepiej rozwija się ona z miastami, które znajdują się stosunkowo niedaleko od Nowego Sącza jak: Preszów i Stara Lubowla (Słowacja) czy
Kiskunhalas (Węgry). Kontakty z tymi miastami mają długoletnią tradycję. Bliskość nie jest jednak jedynym wyznacznikiem intensywności współpracy. Przykładem może być
współpraca z Narwikiem (Norwegia), Netanią (Izrael), Trokami (Litwa), Suzhou (Chiny), Nietyshynem/Netiszynem (Ukraina), gdzie pomimo odległości współpraca pomiędzy
miastami była lub jest stosunkowo intensywna.
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Rola jednostki samorządu terytorialnego polega na inicjowaniu kontaktów oraz na późniejszym im „patronowaniu”, dlatego współpraca pomiędzy konkretnymi instytucjami lub
grupami społecznymi jest nadrzędnym celem partnerstwa miast. Współpraca zagraniczna jednostek samorządu terytorialnego podlega stosownym regulacjom prawnym
usytuowanym w strukturze prawno-ustrojowej naszego kraju. Współpraca transgraniczna i regionalna stanowi integralną część polityki zagranicznej państwa, której
kształtowanie znajduje się w kompetencjach ministra właściwego do spraw zagranicznych, kierującego działem administracji rządowej tj. sprawy zagraniczne. Władze
samorządowe Nowego Sącza realizują zadania z zakresu polityki zagranicznej w ramach współpracy z partnerem zagranicznym w zakresie ich kompetencji, określonych
stosownymi przepisami.
Kluczowym zagadnieniem staje się rola i aktywność prowadzenia zadań z zakresu polityki zagranicznej przez władze miasta Nowego Sącza w odniesieniu do kategorii i priorytetów
zadań samorządu terytorialnego. Zadania w zakresie „współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw” należą do zadań własnych samorządu, co wynika
z norm zawartych w ww. ustawach ustrojowych. W przypadku zadań fakultatywnych, jednostki samorządu terytorialnego mogą odstąpić od realizacji takich zadań np. w
przypadku braku środków finansowych, bądź odpowiedniej infrastruktury. Z uwagi na powyższe oraz politykę oszczędnościową wprowadzoną Zarządzeniem Wewnętrznym nr
9/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. Prezydenta Miasta Nowego Sącza w sprawie wprowadzenia wytycznych dla 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.
1/Wymiana międzynarodowa
Tabela III-12.2.2. Zestawienie oficjalnych wizyt delegacji Nowego Sącza w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych za granicą.
LP

DATA

1

17-lut-2020

2
3
4
5
6
7
8
9

KRAJ – MIASTO

WYDARZENIE

21-lut-2020

Izrael, Netanya

09-sty-2020
19-kwi-2020

9-sty-2020
26-kwi-2020

Słowacja, Koszyce
Turcja, Alanya

27-maj-2020

28-maj-2020

Norwegia, Narwik

04-cze-2020

04-cze-2020

Izrael, Ra’anana

06-cze-2020

08-cze-2020

Turcja, Alanya

05-cze-2020

07-cze-2020

Litwa, Troki

04-lip-2020

04-lip-2020

Słowacja, Stara Lubovna

23-wrz-2020

25-wrz-2020

Słowacja, Preszów

Wizyta studyjna w Urzędzie Miasta Netanya oraz udział w międzynarodowej
Konferencji Federacji Władz Lokalnych MUNIWORLD 2020 w Tel Awiwie.
Międzynarodowa Wystawa Malarstwa pt. „Malarstwo – K. Bojarczuk”.
Polsko-turecka wymiana edukacyjna w ramach 3. Międzynarodowego
Festiwalu Dzieci w Alanya – wymianę przełożono na inny termin z powodu
obostrzeń związanych z epidemią COVID-19.
80. rocznica Bitwy o Narwik – wyjazd na uroczystości rocznicowe nie odbył się
z powodu obostrzeń związanych z epidemią COVID-19.
Konferencja pt. „Pomysły na wymianę polsko-izraelską” - wyjazd nie odbył się
z powodu obostrzeń związanych z epidemią COVID-19.
20. Międzynarodowy Festiwal Kultury i Turystyki Artystycznej w Alanyi wyjazd nie odbył się z powodu obostrzeń związanych z epidemią COVID-19.
Święto Miasta Trok 2020 – uroczystości odwołano z powodu obostrzeń
związanych z epidemią COVID-19.
31. Międzynarodowy Kajakowy Rodzinny Spływ Przyjaźni rzeką Poprad na
trasie miast partnerskich Nowy Sącz - Stara Lubovna – odwołano z powodu
obostrzeń związanych z epidemią COVID-19.
Zaproszenie na Festiwal Architektury i Designu w dn. 23-25.09.2020 r. –
skierowano zaproszenie do sądeckich architektów i projektantów.
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10
11

04-wrz-2020

06-wrz-2020

Węgry, Kiskunhalas

25-wrz-2020

27-wrz-2020

Słowacja, Stara Lubovna

41. Międzynarodowe Święto Winobrania – uroczystości odwołano z powodu
obostrzeń związanych z epidemią COVID-19.
XXIX L'ubovniansky Jarmok - odwołano z powodu obostrzeń związanych
z epidemią COVID-19.

Źródło: Opracowanie własne, Wydział Komunikacji Społecznej i Kultury UM.

LP

Tabela III-12.2.3 Zestawienie oficjalnych wizyt delegacji zagranicznych miast partnerskich i zaprzyjaźnionych w Nowym Sączu
DATA
KRAJ – MIASTO
WYDARZENIE

1

02-kwi-2020

02-kwi-2020

Słowacja, Stara Lubovna

Polsko-słowacka wizyta studyjna – odwołano z powodu obostrzeń związanych z epidemią
COVID-19.

2

15-cze-2020

19-cze-2020

Niemcy, Schwerte

Praktyka zawodowa urzędników w Nowym Sączu - odwołano z powodu obostrzeń związanych
z epidemią COVID-19.

3

25-wrz-2020

25-wrz-2020

Niemcy, Schwerte

Polsko-niemiecka wizyta p. Edith Peschel.

Źródło: Opracowanie własne, Wydział Komunikacji Społecznej i Kultury UM.
2/ Projekty międzynarodowe:
1. „Z NIKIFOREM NA WĘGRY – Z VIOLĄ BERKI DO POLSKI” to projekt który realizowany był z programu ministerialnego „Promocja kultury polskiej za granicą”, który jest
formą międzynarodowej współpracy muzeów w zaprzyjaźnionych miastach partnerskich w Polsce i na Węgrzech: Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu i Muzeum Jánosa
Thormy w Kiskunhalas. Głównym celem projektu była prezentacja w wirtualnej przestrzeni cennych dzieł sztuki: prac Nikifora – Epifana Drowniaka (1895-1968) ze
zbiorów Muzuem z Kiskunhalas i wybranych z kolekcji Muzeum nowosądeckiego prac Violi Berki (1932-2001) oraz wydanie ich wspólnego katalogu w wersji drukowanej
i on-line. Nowy Sącz był partnerem projektu w zakresie promocji projektu oraz nawiązania kontaktów z Kiskunhalas.
2. Spotkanie Miast Partnerskich 2020, które zaplanowano w terminie 26-28.06.2020 r. w Nowym Sączu z udziałem miast: Schwerte (Niemcy), Columbia County (USA),
Presov, Stara Lubovna (Słowacja), Kiskunhalas (Węgry), Netayna (Izrael), Stryj (Ukraina), Troki (Litwa), Narwik (Norwegia), Gabrovo (Bułgaria), Suzhou (CHRL), Elbląg,
Tarnów (Polska), z uwagi na epidemię Covid-19 zostało odwołane.
3. Nowy Sącz podjął inicjatywę wsparcia organizacji w 2024 r. XXI Światowego Kongresu Koronki, na wniosek Stowarzyszenia Twórczości Regionalnej.
4. Miasto włączyło się w inicjatywę „Global Greening” organizowanego 17 marca na całym świecie z okazji dnia Św. Patryka. W tym dniu Nowosądecki Ratusz został
podświetlony na zielono.
5. W związku z sytuację epidemiczną, podjęto szereg działań mających na celu wymianę informacji, doświadczeń, praktyk i wiedzy w zakresie Covid-19 (w tym spotkania
telekonferencyjne w sieci) z m.in. Suzhou (CHRL), Gabrovo (Bułgaria), Presov (Słowacja), Alanya (Turcja), Netanya (Izrael), Kiskunhalas (Węgry).
6. Podjęto starania o pozyskanie środków finansowych z UE na realizację projektu pn. „Wspieranie dialogu międzykulturowego i zwalczanie stygmatyzacji grup
mniejszościowych – przeprowadźmy debatę w stylu oksfordzkim w Nowym Sączu”, z udziałem Schwerte, Kishunhalas, Presov i Stara Lubovna. Projekt nie otrzymał
dofinansowania.
7. Zrealizowano polsko-turecką wymianę przykładów dobrych praktyk w aspekcie funkcjonowania Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu dla poprawy jakości
świadczonych usług turystycznych w Alanya.
8. Przygotowano i rozesłano ofertę inwestorską MKS Sandecja SA dla inwestorów zagranicznych.
9. Otrzymano i procedowano polsko-chińską ofertę współpracy dla Pałacu Młodzieży oraz Miejskiego Ośrodka Kultury z Orkiestrą symfoniczną Suzhou (Chiny).
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10. Przygotowano międzynarodową ofertę współpracy z miastami partnerskimi Nowego Sącza przy planowanej 13. edycji konkursu fotograficznego „Nowy Sącz w obiektywie”
oraz rozszerzono konkurs na skalę międzynarodową o miasto Suzhou.
11. Otrzymano polsko-izraelską ofertę współpracy dot. występu Orkiestry Konserwatorium Miejskiego z miasta partnerskiego Netayna w Nowym Sączu.
12. Uczestnicy zajęć plastycznych z Pałacu Młodzieży wzięli udział w międzynarodowych konkursach plastycznych pt. „Beautiful life” w Suzhou (Chiny) oraz „Drzewa, Kwiaty,
Opowieści – Game and playfulness in nature (plant, animal, man, light)” w Kiskunhalas (Wegry).
13. Współpracowano z Muzeum Miejskim w Wilnie (Litwa) w sprawie poszukiwania modelu pomnika Józefa Piłsudksiego autorstwa Janiny Reichert-Toth i Fryderika Toth
wykonanego dla Wilna w latach 1938-1939.
14. Wzięto udział w badaniach naukowych dla Uniwersytetu Łódzkiego w ramach projektu pt. „Rola miast w polityce Unii Europejskiej wobec Chin”, finansowanego przez
Narodowe Centrum Nauki.
15. Podjęto współpracę z miastem Prijedor (Republika Serbska) w ramach wymiany doświadczeń w obszarze gospodarki komunalnej.
16. Wzięto udział w konferencji online pt. „Międzynarodowe partnerstwo samorządowe: relikt czy niezbędny instrument europeizacji?” zorganizowanej przez Instytut Spraw
Publicznych, Niemiecki Instytut Spraw Publicznych, Instytut Niemiecko-Francuski oraz niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
17. Udzielono wsparcia miastu partnerskiemu Preszów (Słowacja) w działaniach o ubieganie się o tytuł Stolicy Kultury 2026 r.
18. Miasto Nowy Sącz było partnerem projektu, realizowanego przez Fundację Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej, w ramach którego zorganizowano wystawę poświęconą
historii ubioru Żydów polskich pt. „Tałesy, kapoty, załóżki. Opowieść o ubiorach polskich Żydów od średniowiecza po XX wiek”. Wystawa była dostępna online do
obejrzenia w mieście partnerskim Netayna (Izrael).
19. Zrealizowano następujące projektu finansowane ze środków zewnętrznych:

projekt pn. „Zapomniany zakątek przyrody i historii” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska-Słowacja 2014-2020 w partnerstwie
z Obec Vyšné Ružbachy w latach 2019-2021. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności pogranicza polsko – słowackiego w zakresie dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego poprzez przywrócenie mieszkańcom i turystom zapomnianych, cennych przyrodniczo i kulturowo terenów pogranicza.

projekt pn. „Przystanek kultura” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska-Słowacja 2014-2020 w partnerstwie z Fundacją Sądecką,
Gminą Bobowa, Gminą Stary Sącz oraz Samorządowym Krajem Preszowskim oraz Obec Lenartov. Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności
wykorzystania zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturalnego regionu pogranicza polsko-słowackiego poprzez stworzenie innowacyjnej sieci infrastruktury
turystycznej, która pobudzi do dalszego rozwoju zrównoważonej turystyki.
Inwestycja znajduje się w pobliżu instytucji kultury, na międzynarodowym szlaku rowerowym Eurovelo, szlaku architektury drewnianej oraz pieszych szlaków turystycznych.
3/ W 2020 r., tak jak w latach poprzednich, udzielano wsparcia organizacyjnego i merytorycznego dla osób fizycznych, organizacji pozarządowych (NGO) oraz instytucji
współpracujących z Miastem – pomoc w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami i instytucjami w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych dla podmiotów takich jak m.in.
MPEC Sp. z o.o., Parafia Ewangelicko-Augsburskiej, Szkoła Podstawowa nr 18, Sądecka Biblioteka Publiczna, Pałac Młodzieży, Fundacja Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej.
4/ Ponadto:
1. Sporządzono Plan współpracy zagranicznej miasta na rok 2020, w tym zrealizowano 1 wizytę, 2 wyjazdy, 51 projektów i inicjatyw międzynarodowych oraz jubileuszy.
2. Międzynarodowe inicjatywy są podejmowane także przez sądeckie szkoły m.in. :
 Międzynarodowa Wymiana Uczniów Schwerte - Szkoła Podstawowa nr 2 (nie odbyła się - COVID-19);
 wyjazd do Włoch – Trapani przez uczniów Zespołu Szkół nr 5 w ramach programu Erasmus (ze względu na pandemię wyjazd odwołano);
 I Liceum Ogólnokształcące – 2 wydarzenia międzynarodowe – Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego i historii;
 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2: Konkurs na film lub prezentację ,,Niemiecki w roli głównej – Deutsch in der Hauptrolle’’ - styczeń 2020.
 Konkurs XIV Piosenki Zagranicznej SZANSONADA organizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu – 28.02.2020 r.
3. Pałac Młodzieży zorganizował Międzynarodowy Konkurs Plastyczny: Mieszkam w Beskidach; ,,Dziecięcy Plakat Festiwalowy” w ramach Międzynarodowego Festiwalu
Folkloru Ziem Górskich – Zakopane 2020 i Kiskunhalas 2020 – w konkursie wzięło udział 259 osób.
Prowadzenie zadań i działań z zakresu współpracy zagranicznej Miasta ma na celu:
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podniesienie rangi miasta w subregionie, województwie, kraju i za granicą poprzez zapewnienie warunków rozwoju kontaktów miasta z zagranicą
tj. merytoryczna oraz logistyczna organizacja współpracy międzynarodowej Miasta;

wzmacnianie współpracy zagranicznej z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi;

wykorzystanie szans rozwojowych dzięki współpracy zagranicznej miasta dla wzmocnienia rozwoju społecznego i gospodarczego miasta;

realizacja projektów międzynarodowych wykorzystujących doświadczenia partnerów, wymianę know-how, promocje regionów partnerskich, uczestnictwo w seminariach,
sympozjach, konferencjach itd. w celu wymiany informacji i doświadczeń;

wsparcie podmiotów społecznych i grup obywateli w nawiązywaniu kontaktów i współpracy w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych.
Łącznie, w roku 2020 miasto Nowy Sącz zrealizowało 57 projektów i inicjatyw międzynarodowych (także tych z inicjatywy szkół i miejskich jednostek organizacyjnych)
w ramach partnerstw miasta i prowadzonej współpracy zagranicznej Nowego Sącza.
1-4/ Wydział Komunikacji Społecznej i Kultury w Urzędzie
Termin realizacji
styczeń – grudzień 2020 r.
Jednostka realizująca
Miasta Nowego Sącza
2.19/ Wydział Pozyskiwania Funduszy
Mierniki realizacji
zadania

Liczba wydarzeń międzynarodowych w Nowym Sączu
i zagranicą (wyjazdy, przyjazdy i projekty zagraniczne):

57 wydarzeń międzynarodowych

Ilość środków wydatkowanych na wydarzenia i projekty
międzynarodowe:

260 937,70 zł (w tym wydatki inwestycyjne w ramach programu INTERREG –
2 projekty partnerskie realizowane z partnerami ze Słowacji)

Liczba osób biorących udział w wydarzeniach
międzynarodowych w Nowym Sączu i zagranicą:

ok. 1000 osób

Liczba nowych, zmodernizowanych lub rozbudowanych
elementów infrastruktury będących częścią
transgranicznego produktu/szlaku turystycznego PL

2

d. Wdrożenie wieloletniego programu promocji Nowego Sącza.
Miasto nie posiada dokumentu, który byłby wieloletnim programem promocji. Niemniej, działania promocyjne mające na celu skuteczną promocję Nowego Sącza na arenie
krajowej i międzynarodowej są podejmowane m.in. przez Wydział Komunikacji Społecznej i Kultury, Wydział Sportu i Turystyki, Biuro Prasowe i Promocji Wydziału OrganizacyjnoAdministracyjnego, inne wydziały i jednostki Urzędu Miasta m.in.: Pałac Młodzieży, jak również spółki komunalne, kluby sportowe, organizacje pozarządowe i inne podmioty.
1/ Promocja turystyczna miasta Nowego Sącza w mediach ogólnopolskich.
Na zaproszenie Wydziału Sportu i Turystyki do Nowego Sącza przyjechało 2 blogerów kulinarnych Street Food Polska, autorów portalu i blogu kulinarnego
ttp://streetfoodpolska.pl/
Zaproszeni goście poznali branże gastronomiczną Nowego Sącza z produktami lokalnymi (restauracje, bary, kawiarnie) oraz poznali atrakcje turystyczne miasta.
2/ Wydział Sportu i Turystyki w Urzędzie Miasta Nowego Sącza (WST):
W roku 2020 w Centrum Informacji Turystycznej zorganizowano i zaprezentowało około 10 przedstawicieli sztuki, fotografii, malarstwa, rysunku i sztuki użytkowej z Nowego
Sącza i Sądecczyzny.
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2.1/ Prowadzenie Witryny www.ziemiasadecka.info o charakterze turystycznym i społecznym (atrakcje turystyczne Nowego Sącza oraz regionu sądeckiego, wydarzenia
w mieście jak i na Sądecczyźnie), administracja zakładki Nowy Sącz na www.visitmalopolska.pl w ramach projektu Unii Europejskiej - MSiT
2.2/ Prowadzenie aplikacji mobilnej „Nowy Sącz”, stworzonej z myślą o gościach i turystach odwiedzających Nowy Sącz, a także aplikacji na mobilne urządzenia komunikacyjne
pozwalającej na przekazanie informacji o najważniejszych wydarzeniach planowanych w mieście.
2.3/ Ze względu na sytuacje epidemiologiczną konieczna była rezygnacja z wielu zaplanowanych działań m.in.
 zaniechano druku nowych tematycznych ulotek – materiał bezpłatnie rozdysponowany wśród osób korzystających z Informacji Turystycznej;
 zaniechano pracy przy tworzeniu Sądeckiej Marki Turystycznej (brak możliwości weryfikacji produktów);
 zaniechano wszelkich działań związanych z targami turystycznymi - Współpraca z Małopolską Organizacja Turystyczną na targach turystycznych, współpraca ze
Starostwem Nowosądeckim;
 zaniechano współpracy z placówkami szkolnymi przy organizacji lekcji dla grup szkolnych o tematyce turystycznej (funkcjonowanie Informacji Turystycznej, Atrakcje
Turystyczne Nowego Sącza i Regionu Sądeckiego).
2.4/ Ze względu na sytuacje epidemiologiczną zwiększyła się obsługa klientów zewnętrznych, wysyłano materiały drukowane na całą Polskę
i zagranicę (ulotki, mapy, pocztówki) na prośbę zainteresowanych.
2.5/ Prowadzenie poradnictwa dla organizatorów wypoczynku zbiorowego (przewodnicy grup, nauczyciele, biura turystyczne).
2.6/ Współpraca ze Starostwem Nowosądeckim oraz Współpraca z Nowosądecką Izbą Turystyczną w ramach obchodów Sądeckich Dni Turystyki.
2.7/ Gromadzenie, przetwarzanie oraz bezpłatne udostępnianie szczegółowych informacji turystycznych z terenu miasta Nowego Sącza oraz regionu Sądeckiego.
2.8/ Administrowanie i prowadzenie fanpage Ziemia Sądecka na Facebooku na twitter.com/ziemiasadecka, prowadzenie wydarzeń na YouTube / Ziemia Sądecka
2.9/ Współpraca z placówkami szkolnymi (Technika i Licea o kierunkach turystycznych, Szkoły Wyższe) w ramach prowadzenia praktyk uczniowskich i studenckich w Centrum
Informacji Turystycznej.
Ze względu na sytuacje epidemiologiczną Centrum Informacji Turystycznej było zamknięte przez około 3 miesiące dla turystów i interesantów. Zmniejszenie ruchu turystycznego
w 2020 roku.
3/ Wydział Komunikacji Społecznej i Kultury/Wydział Organizacyjno - Administracyjny w Urzędzie Miasta Nowego Sącza (WKS/WOR):
3.1/ WKS był organizatorem 274 własnych i zleconych wydarzeń kulturalnych (Szczegóły w PK 7).
3.2/ Wydano 2 numery biuletynu „Biuletyn informacyjny” oraz Tom 48 Rocznika Sądeckiego.
3.3/ Prowadzenie witryny www Urzędu Miasta oraz prowadzenie Fanpage’u miasta Nowego Sącza na portalu społecznościowym Facebook.
3.4/ Zorganizowano Polonez pod Ratuszem.
3.5/ Wydano kalendarz „Kalendarz Miasta Nowego Sącza A.D.2021”, z pracami pokonkursowymi uczestników.
3.6/ Zakup pozycji książkowych związanych z Nowym Sączem, m.in.:

„Tajemnice Sądeckiej Bezpieki” autorstwa S. Adamczyka i H. Szewczyka,

II tom „Sądecki garnizon i jego żołnierze w latach 1923-1926 ” autorstwa J. Gizy,

„Geneza i plany Zamku Sądeckiego” autorstwa J. Suwały i G. Olszewskiego,

reprint trzytomowej „Historii Miasta Nowego Sącza” z 1901 roku, autorstwa ks. Jana Sygańskiego,

przewodnik „Śladami przeszłości”, autorstwa: L. Migrała.
3.7/ Realizacja filmu informacyjno–promocyjnego prezentującego walory miasta Nowego Sącza.
3.8/ Współpraca z mediami w zakresie promocji wydarzeń oraz miasta Nowego Sącza.
3.9/ Wynajęcie zabytkowego autobusu na potrzeby obsługi dwóch tras turystyczno – promocyjnych w Nowym Sączu.
3.10/ Wspieranie jednostek organizacyjnych Miasta Nowego Sącza w działaniach promocyjnych oraz współfinansowanie i współorganizowanie pozostałych wydarzeń
promocyjno–kulturalnych:

wsparcie organizacji 28. Finału WOŚP,

dofinansowanie do organizacji Kina Samochodowego,
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w ramach działań promocyjnych zgłoszono Miasto do konkursu „Samorząd promujący zdrowie”, w którym Nowy Sącz uzyskał tytuł laureata,

wsparcie akcji „Motomikołaje” – motocykliści dzieciom.
Ze względu na sytuacje epidemiologiczną organizacja działań promocyjnych miasta Nowego Sącza została maksymalnie ograniczona.
4/ Patronat prezydenta miasta nad wydarzeniami społecznymi, patriotycznymi, kulturalnymi, sportowymi. O patronaty ubiegają w przeważającej większości
organizacje, stowarzyszenia, fundacje z Nowego Sącza ale także podmioty zewnętrzne. Taka forma promocji to bezkosztowy, cenny element współdziałania i współpracy, jak
też budowania marki Miasta w najbliższym środowisku – obywateli miasta, a także wśród klientów zewnętrznych. Ten element działań określanych mianem „gry na lidera”
buduje pozycję prezydenta miasta, co przekłada się na ocenę miasta i, per se, na promocję miasta oraz umacnianie fundamentów jego marki, przede wszystkim wśród
mieszkańców, ale także w duży sposób oddziałuje na opinię o mieście wśród gości.
5/ Wydział Przedsiębiorczości:
5.1/ Do 62 nowosądeckich biur architektonicznych/projektantów/architektów przesłano zaproszenie do wzięcia udziału (w formie online) w 5. Festiwalu Architektury i Designu
(FEAD) w mieście partnerskim Presov (Republika Słowacka) w terminie 23-25 września 2020 r.
5.2/ Aktualizacja informacji dotyczących potencjału inwestycyjno-gospodarczego Nowego Sącza udostępnionych na portalu internetowym Miasta, na które składają się m.in.:
profil gospodarczy miasta, warunki inwestowania w Polskiej Strefie Inwestycji, zachęty i ułatwienia dla inwestorów, a także analizy statystyczne i informatory tematyczne
skierowane do inwestorów - www.nowysacz.pl => GOSPODARKA => ZAINWESTUJ W NOWYM SĄCZU.
5.3/ Prowadzenie i redagowanie zakładki GOSPODARKA na stronie www.nowysacz.pl.
6/ Pałac Młodzieży organizuje wydarzenia społeczne, patriotyczne, kulturalne, sportowe, religijne, artystyczne, wokalne, wernisaże i wystawy plastyczne oraz
zawody modeli samochodowych i szachowych, które wpływają na promocję Nowego Sącza w kraju i za granicą.
6.1/ Udział w konkursach:


Udział solistów „Studia Piosenki” w XVIII Małopolskim Konkursie Kolęd, Pastorałek i Pieśni Zimowych Nowy Targ 2020, który odbył się 20 stycznia 2020 r.



Wojewódzki Konkursu Plastyczny z cyklu „Wędrówki przez epoki – Złote Bizancjum”. Na konkurs wpłynęło 89 prac. Nagrodzono i wyróżniono 16 młodych artystów.



Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Mieszkam w Beskidach”: po raz 27. Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej leżący na terenie Beskidu Żywieckiego zorganizował
konkurs plastyczny dla dzieci i młodzież z Polski, Słowacji, Czech, Litwy, Austrii i Ukrainy. Nadesłano prawie 9 tysięcy prac, uczestnicy PM zdobyli: 28 nagród
i 18 wyróżnień. Prace powstały pod kierunkiem nauczycieli plastyki: Agaty Rolka, Antoniego Reszkiewicza, Elżbiety Barciszewskiej-Kozioł, Renaty Kubieszy i Beaty Płanety
w takich technikach plastycznych jak grafika, rysunek, malarstwo na szkle, kolaż i fotografia.



XIV Międzynarodowy Przegląd Plastyczny „Ogród Piękna, Dobra i Radości” – RAJ. Przyznano 78 nagród i wyróżnień w czterech kategoriach wiekowych oraz w kategorii:
prace przestrzenne. Tematem przewodnim był raj, a tegoroczna edycja pomimo okresu epidemii w Polsce cieszyła się dużym zainteresowaniem – na konkurs wpłynęło
530 prac.



XXV Starosądecki Festiwal Młodych Wokalistów, który po raz pierwszy w historii został przeprowadzony on-line. Uczestnicy nagrali swoje konkursowe piosenki w domu,
najczęściej z wykorzystaniem telefonu komórkowym, co z eliminacjami, które odbyły się tradycyjnie w Muszynie, dało sumę 205 uczestników konkursu.



XXV Powiatowy Konkurs Młodych Muzyków – Instrumentalistów, organizowany przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu, w którym znalazła się
1 podopieczna Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. Konkurs młodych muzyków przeprowadzony został zdalnie na podstawie przesłanych przez uczestników filmów wideo
nagranych w warunkach domowych. Do udziału w nim zgłosiło się 95 młodych muzyków z całego powiatu nowosądeckiego. Wśród nich znalazły się dzieci i młodzież
grający na wszystkich instrumentach, kształcący się zarówno w placówkach o profilu typowo muzycznym, jak i w ramach dodatkowych zajęć hobbistycznych.
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18. Ogólnopolski Konkurs Piosenki Angielskiej – Nowy Targ – on-line. Spośród 85 nadesłanych nagrań wokalnych w języku angielskim, 1 podopieczna Pałacu Młodzieży
zdobyła II miejsce (naucz. D. Szymbara).



W Piwnicznej-Zdroju odbyła się XII Bitwa Breakdance, podczas której znakomicie spisali się podopieczni Piotra Dobosza z grupy Astral Team oraz Sławomira Dobosza
z grupy Dance Family Crew. W dwóch kategoriach wygrali uczestnicy Pałacu Młodzieży.



Konkurs „Małopolska Marzanna”, organizowany przez Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku. Do konkursu zostało zgłoszonych w 99 prac z placówek z terenu
powiatów: nowosądeckiego, gorlickiego, limanowskiego, tarnowskiego i krakowskiego, a wśród nagrodzonych prac są dwie z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu.



Międzynarodowy Konkurs Plastyczny i Fotograficzny „Kiskunhalas 2020” Na konkurs wysłano prace 50 uczniów z Pałacu Młodzieży, którzy uczęszczają na zajęcia
plastyczne do rożnych kół. Nauczyciele to: Agata Rolka, Beata Płaneta, Agnieszka Zych, Renata Kubiesza i Elżbieta Barciszewska – Kozioł. Uczestnicy konkursu
rywalizowali w 4 kategoriach wiekowych. 4 podopiecznych PM zwyciężyło w tym konkursie.



Międzynarodowy Festiwal Gdynia OPEN 2020. Jedna solistka „pałacowego” Studia Piosenki otrzymała wyróżnienie w kategorii 13-14 lat.



Dziecięcy Plakat Festiwalowy w ramach Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich – Zakopane 2020. Na konkurs nadesłano 48 prac z 11 placówek oświatowowychowawczych.



Wojewódzki Przegląd Działań Artystycznych „W zaczarowanym świecie Jana Brzechwy”. Konkurs organizowany jest od 8 lat. Przegląd składa się z konkursów:
plastycznego oraz interpretacji teatralnej. Przegląd promuje czytelnictwo i zachęca do czerpania pozytywnych wzorców z literatury dziecięcej. Skierowany jest do dzieci
z przedszkoli, szkół podstawowych, ośrodków terapii zajęciowej, a także domów dziennego wsparcia. Każda edycja poświęcona jest innym książkom, innym bohaterom
i autorom. W 2020 roku hasło przewodnie Przeglądu brzmiało „W zaczarowanym świecie Jana Brzechwy”. Wydarzenie odbyło się on-line. Zadaniem uczestników było
nadesłanie nagrania wideo z interpretacjami teatralnymi wybranych utworów. Dodatkowo została przyznana nagroda internautów w głosowaniu on-line, które odbyło się
na stronie Facebook Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu.



Przegląd Instrumentalny „Gramy online” odbył się w Galerii im. Stanisława Szafrana. Konkurs ograniczony został do czterech instrumentów: skrzypiec, klarnetu, fletu
i trąbki. Był to pierwszy w historii Pałacu Młodzieży przegląd instrumentalny zorganizowany online z powodu epidemii. Podczas przeglądu można było usłyszeć wykonania
off-line. Wśród laureatów znaleźli się młodzi muzycy kształcący się na co dzień pod kierunkiem Gabrieli Stanny i Agnieszki Gawlik (skrzypce) oraz Arkadiusza Lipnia
(trąbka).



Konkurs Piosenki Ludowej „Lachowskie śpiewanie”. Przesłuchanie odbyło się w Galerii im. Stanisława Szafrana. Uczestnicy wykonali piosenki z repertuaru Regionalnego
Zespołu „Sądeczoki” działającego w Pałacu Młodzieży nieprzerwanie od 40 lat. Soliści prezentowali swoje umiejętności w dwóch kategoriach wiekowych. Jurorzy nagrodzili
siedmiu uczestników.



Koncert w ramach V Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej „Alleluja czyli Happy Day”. 15 sierpnia 2020 r. w bazylice katedralnej Najświętszej Maryi Panny w Kielcach
odbył się uroczysty koncert. Wydarzenie, ze względu na obostrzenia epidemiologiczne, można było oglądać online, a zgromadziło wielu utalentowanych młodych artystów.
Nie zabrakło zespołu „Promyczki Dobra” z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. Wydarzenie było niezwykłym połączeniem różnych muzycznych stylów, a jego motywem
przewodnim było 100-lecie urodzin Papieża Polaka Jana Pawła II, setna rocznica Bitwy Warszawskiej oraz 850-lecie bazyliki katedralnej w Kielcach. Szczególnym
momentem uroczystego koncertu było wspólne wykonanie przez wszystkich artystów góralskiej pieśni „Syćka se Wom zycom”. Tym utworem w 1997 roku górale żegnali
Jana Pawła II, który kończył swoja pielgrzymkę do ojczyzny.



XIII Konkurs Kaligraficzny BAKAŁARZ. W 2020 roku finałowe zmagania uczestników ze względu na szczególną sytuacją epidemiczną, wyglądały inaczej niż zwykle. Tym
razem z kaligraficznymi zadaniami zmierzyli się uczestnicy w zaciszu swojego domu. Konkurs Kaligraficzny BAKAŁARZ był skierowany do uczniów pierwszego etapu
kształcenia, czyli do klas I-III szkoły podstawowej. Jednocześnie dla każdej klasy były przygotowywane oddzielne zadania, uwzględniające stopień trudności w danym
okresie kształcenia. Zmagania kaligraficzne były podzielone na dwa etapy. W pierwszym mogli wziąć udział wszyscy chętni, którzy nadesłali swoje prace w terminie
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wyznaczonym przez organizatorów (do 30 maja 2020 roku). Natomiast w drugim etapie brały udział osoby zakwalifikowane do ogólnopolskiego finału przez Jury
konkursowe.


Nauczyciele Pałacu Młodzieży, uczestnicy Studia Piosenki Doroty Szymbary i grupy recytatorskiej Agnieszki Basiagi przygotowali wzruszający koncert zatytułowany „Cisza
trwa wrześniowa”. Podczas patriotycznego wieczoru można było usłyszeć piosenki poświęcone II wojnie światowej oraz wiersze o tej tematyce, jak i listy żołnierzy z
frontu. Koordynatorem programu była Lucyna Urbańska. Koncert nawiązywał do 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uroczystość odbyła się w nowosądeckim
ratuszu. W koncercie wzięli udział podopieczni Studia Piosenki Doroty Szymbary. Podczas koncertu można było usłyszeć fragmenty listów żołnierzy, które z frontu pisali
do rodzin, a także wiersze o tematyce wojennej autorstwa Agnieszki Osieckiej, czy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Przeczytali je podopieczni grup recytatorskich
Agnieszki Basiagi. Koncert odbył się pod honorowym patronatem Prezydenta Nowego Sącza Ludomira Handzla.



46 młodych wokalistów wzięło udział w sądeckich eliminacjach do XVII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej SKOWRONECZEK, którego organizatorami są
Pałac Młodzieży w Nowym Sączu oraz Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Promyczek”. Do głównej edycji Festiwalu Jury konkursowe zakwalifikowało 13 uczestników
oraz przyznało 2 wyróżnienia. W przesłuchaniach tradycyjnie wzięli udział młodzi wokaliści z terenu miasta Nowego Sącza oraz uczestnicy z sądeckich szkół i placówek
o muzycznym profilu kształcenia. Prezentacje odbyły się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury. Finał VII Międzynarodowy Festiwal Piosenki Dziecięcej
„Skowroneczek” odbył się 20 września 2020 r. na sądeckim Rynku. Podczas rejestrowanego przez Telewizję Polską koncertu zaprezentowali się laureaci Festiwalu.
Podczas wydarzenia władze miasta reprezentowała wiceprezydent Magdalena Majka, która wręczyła Pawłowi Madzi Nagrodę Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira
Handzla. Wśród publiczności obecny był także Prepozyt Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu i fundator nagrody specjalnej ks. dr Jerzy Jurkiewicz. Na zakończenie
finałowego koncertu odbyła się premiera piosenki i teledysku piosenki pt. „Dusza ducha w nas rozrusza” do słów Agnieszki Janus i muzyki Dariusza Janusa.



IV Memoriał Szachowy im. Marcina Bernackiego: w sali reprezentacyjnej nowosądeckiego ratusza po raz kolejny zorganizowano Otwarte Mistrzostwa Nowego Sącza
Juniorów w Szachach. Turniej rozegrano w systemie szwajcarskim na dystansie siedmiu rund. Zawody rozpoczęła honorowa partia, którą prezydent Nowego Sącza
rozegrał z sędzią głównym Turnieju Piotrem Widłą. W tym roku w zawodach wzięły udział 34 osoby, które do Nowego Sącza przyjechały z różnych zakątków Małopolski,
głównie z Sądecczyzny. Nie zabrakło także podopiecznych Piotra Widły, którzy uczęszczają na zajęcia szachowe do Pałacu Młodzieży. Uczestnicy byli podzieleni na dwie
grupy. W grupie A grali ze sobą osoby posiadające minimum IV kategorię szachową, a w grupie B zmierzyli się ze sobą zawodnicy bez kategorii i z V kategorią szachową.
Głównym celem Turnieju jest upamiętnienie Marcina Bernackiego, który był uczestnikiem zajęć szachowych w Pałacu Młodzieży. Marcin osiągał wiele sukcesów w grze.
Zmarł na ciężką chorobę.



Młodzieżowy Festiwal Piosenki Country „Mayflower”: organizatorzy szóstej już edycji festiwalu stawiają na anglojęzyczny repertuar pomimo, że w 2020 r., w trosce
o bezpieczeństwo epidemiczne młodych ludzi, nie zostali zaproszeni uczestnicy z innych krajów. Wcześniejsze edycje Festiwalu Piosenki Country potwierdziły potrzebę
przypomnienia oraz promocji muzyki country i western wśród dzieci i młodzieży. Cieszyły się one wysokim poziomem solistów i zespołów muzycznych, którzy nie obawiali
się zmierzyć z tym po trosze zapomnianym gatunkiem muzycznym. Dla wielu młodych artystów jest to doskonała okazja do zaprezentowania swoich zdolności wokalnych,
muzycznych i językowych. Główne cele, jakie stawiają sobie organizatorzy obejmują promowanie uczniów wybitnych poprzez stwarzanie im możliwości zaprezentowania
swoich talentów, pogłębianie wiedzy na temat kultury amerykańskiej oraz licznych podgatunków i stylów muzyki country i western, a co za tym idzie, rozwijanie
ciekawości i tolerancji wobec innych kultur. Festiwal adresowany był do solistów i amatorskich zespołów wokalnych lub wokalno-instrumentalnych, którzy nie są związani
z żadną wytwórnią płytową i nie wydali jeszcze swojej płyty. Każdy wykonawca przygotowuje piosenkę country w języku angielskim, której czas trwania nie może
przekroczyć czterech minut. Jedna wychowanka Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu zdobyła nagrodę Grand Prix VI Międzynarodowego Festiwalu Piosenki
Country „Mayflower”.



Po raz 36. zrealizowano eliminacje rejonowe do Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Echa Poetica”. Eliminacje konkursowe organizowane równocześnie
w Krakowie, Oświęcimiu, Trzebini, Gorlicach, Tarnowie i Nowym Targu wyłoniło najlepszych recytatorów spośród uczniów szkół podstawowych. Każdy z uczestników
przedstawił interpretację dwóch utworów: poezji i prozy, o dowolnej tematyce. Celem Konkursu Recytatorskiego „Echa Poetica” jest pomaganie młodym ludziom
w wyrażaniu tego, co czują i myślą za pomocą poezji, która pomaga im odnaleźć się w chaosie współczesnego świata. Finał konkursu odbył się w Miasteczku Galicyjskim.
Jury wysłuchało 24 recytatorów i przyznało nagrody oraz wyróżnienia.
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V Międzynarodowy Festiwal Piosenki Polskiej „Kruszwicka Nuta 2020” - wokalista Krystian Gizicki (naucz. D. Szymbara) zdobył ZŁOTĄ NUTĘ. Krystian zaprezentował
własną kompozycję pt. „By lepszy był świat”.



II Ogólnopolskie Zawody Akrobatyczne o Puchar Janosika 2020. Znakomity występ zawodników z Astral Team. Trzech podopiecznych Piotra Dobosza z Pałacu Młodzieży
w Nowym Sączu wzięło udział w zawodach.



XVIII Ogólnopolski Przegląd Plastyczny „Anioł”. Po raz kolejny uczestnicy musieli przedstawić anioła w formie plastycznej. Do Pałacu Młodzieży, który organizował
przegląd nadesłano między innymi prace z przedszkoli, szkół czy domów kultury. Najlepsi młodzi artyści zostali nagrodzeni. Uczestnicy przeglądu po raz kolejny wykazali
się kreatywnością tworząc rysunki, szkice, rzeźby i obrazy. Jednym z celów konkursu było kultywowanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Przegląd
ma za zadanie rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej uczestników.



XXIV Ogólnopolski Konkurs Polskiej Poezji Religijnej „Pierścień św. Kingi”. Z powodu pandemii koronawirusa konkurs odbył się w formule ON-LINE. Cel konkursu pozostał
bez zmian, jest nim promocja poezji i jej bogactwa wśród młodego pokolenia, a także rozwijanie sztuki pięknej recytacji. Konkurs był adresowany do uczniów szkół
podstawowych w trzech kategoriach wiekowych: klasy 1-3, klasy 4-6, klasy 7-8.



Międzynarodowy Konkurs Wokalny „GOLDEN VOICE 2020” – Krystian Gizicki z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu posiada „Golden Voice”. „Złotousty” wokalista zapewnił
sobie najwyższe miejsce na podium wykonaniem piosenki „Budzik”. Tegoroczna edycja festiwalu organizowanego przez Centrum Kultury w Jędrzejowie odbyła się w
formule on-line. Młodzi wykonawcy do 21. roku życia byli oceniani według następujących kryteriów: walory i technika głosu, dobór repertuaru, interpretacja oraz
prezentacja sceniczna. Soliści i zespoły prezentowali się w trzech kategoriach wiekowych.



XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Pod Skrzydłami Anioła. Idea przeglądu „Pod Skrzydłami Anioła” jest niezmienna od 14 lat – dać młodym ludziom szansę na
zaprezentowanie tego, co czyni ich wyjątkowych: ich talentów, pasji, subtelnej wrażliwości. Uczestnicy własnoręcznie wykonują kartkę świąteczną, tak jak to niegdyś
czynili ich rodzice i dziadkowie. W tradycyjnej kartce widzi przestrzeń, gdzie można w plastyczny sposób wyrazić swoje uczucia i złożyć najbliższym życzenia świąteczne.
Do udziału w konkursie zaproszono dzieci i młodzież w wieku 5-19 lat, w tym także młodych ludzi z niepełnosprawnościami. Zadaniem uczestników konkursu jest
zaprojektowanie kartki świątecznej bez użycia elementów gotowych.



Konkurs Poezji Karola Wojtyły „Do Ciebie wołam człowieku, Ciebie szukam”. Z powodu nasilającej się fali zachorowań na koronawirusa, Pałac Młodzieży w Nowym Sączu
podjął decyzję o zmianie formy Konkursu Poezji Karola Wojtyły na on-line.



XIV Wojewódzki Konkurs Piosenki „Anielska nutka”: Konkurs, który na trwale wpisał się w małopolski kalendarz wydarzeń kulturalnych, gromadzi co roku liczną grupę
solistek i solistów. Skierowany jest do osób w wieku 7-19 lat, których zadaniem jest przygotowanie piosenki o tematyce bożonarodzeniowej.



Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek w Skępem, odbył się w formule on-line i przyniósł trzecie miejsce podopiecznej Studia Piosenki Pałacu Młodzieży. Do eliminacji
konkursowych z najpiękniejszymi kolędami i pastorałkami zgłosiło się aż 123 młodych ludzi. Ze względu na wysoki poziom wykonań, przesłuchania przeprowadzono
dwukrotnie.

6.2/ W roku szkolnym 2019/20 w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu funkcjonowało 181 kół zainteresowań, do których uczęszczało 2389 dzieci i młodzieży. Zajęcia z nimi
prowadziło 47 nauczycieli. Uczestnicy Pałacu Młodzieży wzięli udział w 90 wydarzeniach kulturalnych i sportowych, z czego 40 imprez było zorganizowanych lub
współorganizowanych przez nauczycieli Pałacu Młodzieży.
7/ Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego
Udział w promocji Nowego Sącza w 2020 r. miała także Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., głównie poprzez realizowane projekty gospodarczego wykorzystania
historycznych walorów Nowego Sącza oraz liczne publikacje.
7.1/ Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego zrealizowała projekty gospodarczego wykorzystania historycznych walorów Nowego Sącza tj.:
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ZAMEK KRÓLEWSKI. W 2020 roku SARR rozpoczął badania archeologiczne na Zamku Sądeckim. Wykonano ok. 18 sondaży, dzięki którym ustalono obszar leja
powybuchowego Zamku, przebieg nie znanych dotąd murów zamkowych oraz odkryto relikty gotyckiego skrzydła zachodniego. Ponadto, w trakcie wykopalisk znaleziono
kolekcję srebrnych przedmiotów pochodzenia żydowskiego, mających charakter sakralny, które prawdopodobnie ukryto w czasie Holocaustu. Dzięki temu znalezisku o
badaniach SARR stało się głośno na świecie, gdyż informacje na ten temat znalazły się w głównych wiadomościach w Jerozolimie i Nowym Jorku oraz w gazecie The Sun
w Londynie. Przy okazji dziennikarze wyczerpująco informowali o dziejach Zamku Królewskiego i Sądecczyźnie. Ten sezon badań zakończono sprawozdaniami
archeologicznymi, które przekazano do służb konserwatorskich. Koszt inwestycji w roku 2020 – 197.463,93 zł

STARY RATUSZ. w 2020 roku SARR S.A. udało się odsłonić fundamenty i pozostałości Starego Ratusza w Nowym Sączu oraz przeprowadzić pełne badania archeologiczne,
sporządzając stosowną dokumentację polową oraz geodezyjną. Na tej podstawie SARR przygotował trójwariantową koncepcję gospodarczego wykorzystania ruin poprzez
utworzenie Podziemnego Muzeum Ratusza na wzór muzeum krakowskiego pod Sukiennicami. Koszt w roku 2020 – 65.907,30 zł.
7.2/ Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego przygotowała i wydała następujące publikacje:

reprint trzytomowej „Historyi Miasta Nowego Sącza” z 1901 roku, autorstwa ks. Jana Sygańskiego, która zawiera wiele cennych informacji źródłowych o całej
Sądecczyźnie. Publikację tę rozesłano nieodpłatnie do 17 najważniejszych bibliotek w kraju.

książkę pt. „Geneza i plany Zamku Sądeckiego” autorstwa Jarosława Suwały i Grzegorza Olszewskiego. Zawiera ona wyniki kwerendy historycznej co do
najwcześniejszych dziejów zamku (I część) oraz wszystkie plany, rzuty i inwentaryzacje przedwojenne zamku ze szczegółowymi opisami
i genezą ich powstania. Plany te posłużyły następnie jako materiał planistyczny do sporządzenia koncepcji odbudowy zamku. Publikację rozesłano nieodpłatnie
do 17 najważniejszych bibliotek w kraju. Sprzedaż powyższych publikacji prowadzona jest w księgarniach sądeckich, na Facebooku i Allegro.
Koszty poniesione w roku 2020 – 17.680,- zł
8/ Wydział Architektury i Urbanistyki w Urzędzie Miasta Nowego Sącza
W okresie od 10.01.2020 r. do 30.04.2020 r. Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza zorganizował 3 konkursy, do których zgłosiły się firmy z całego
kraju:

konkurs studialny, otwarty, jednoetapowy na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu „Plac Krasińskiego – Kocie Planty”- koszty
to nagroda w łącznej wysokości 6000 zł;

konkurs studialny, otwarty, jednoetapowy na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu „Plac Pod Zamkiem”- koszty to nagroda
w łącznej wysokości 3000 zł;

konkurs studialny, otwarty, jednoetapowy na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu „Stara Sandecja”- koszty to nagroda
w łącznej wysokości 6000zł.
9./ Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.
W 2020 r., Sądeckie Wodociągi przeprowadziły konkurs plastyczny pn. „Woda – korzystaj i szanuj”. W przedsięwzięciu wzięło udział 1304 uczniów i przedszkolaków ze szkół
podstawowych, szkółek malarskich oraz Pałacu Młodzieży. Dzieci reprezentowały 60 placówek oświatowych z Nowego Sącza oraz gmin: Nawojowa, Korzenna, Kamionka Wielka,
Stary Sącz. Koszt – 3 751,91 zł
Jednostka realizująca

1, 2 / Wydział Sportu i Turystyki w Urzędzie Miasta Nowego
Sącza

Termin realizacji

2020 rok

3/ Wydział Komunikacji Społecznej i Kultury/Wydział
Organizacyjno - Administracyjny w Urzędzie Miasta
Nowego Sącza
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4/ Wydział Komunikacji Społecznej i Kultury w Urzędzie
Miasta Nowego Sącza
5/ Wydział Przedsiębiorczości w Urzędzie Miasta Nowego
Sącza
6/ Pałac Młodzieży w Nowym Sączu
7/ Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
8/ Wydział Architektury i Urbanistyki w Urzędzie Miasta
Nowego Sącza
9/ Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.
Mierniki realizacji
zadania

2.1/ Ilość odwiedzin strony.

Liczba gości: 44 792, liczba wizyt: 83 337

2.2/ Ilość pobrań aplikacji mobilnej.

2 673

2.4/ Liczba osób odwiedzających jednostkę

2 205

Liczba udzielonych odpowiedzi drogą mailową
Liczba udzielonych odpowiedzi drogą telefoniczną

520
1 139

3.1/ Ilość wydarzeń kulturalnych: 274

Ilość uczestników: 84 429 oraz 50 962 online

3.2/ Ilość wydawnictw.

2 numery biuletynu „Biuletyn informacyjny” – nakład 30 tys. egz. każdy.
Rocznik – 500 egzemplarzy

3.3/ Ilość odwiedzin strony www Urzędu Miasta, liczba
wyświetleń i zasięgów Fanpage’u miasta Nowego Sącza na
portalu społecznościowym Facebook

Liczba gości: 555 284, liczba wizyt: 1 066 350; liczba wyświetleń strony średnio
60 000, posty docierają średnio do 840 000 odbiorców, 11 467 użytkowników „lubi
to”, 12 401 użytkowników „obserwuje to”

4/ Liczba przyznanych patronatów prezydenta miasta

81

e. Udział Nowego Sącza w konkursach, plebiscytach i rankingach.
Urząd Miasta uczestniczy w liczących się ogólnopolskich konkursach i rankingach adresowanych do samorządów, poddając ocenie zewnętrznych ekspertów aktywność
i osiągnięcia Nowego Sącza, by uzyskać zobiektywizowaną wiedzę o jakości zarządzania miastem, postępach i miejscu na ogólnopolskiej mapie aktywności samorządów, a także
by szukać zewnętrznego uwiarygodnienia i potwierdzenia pozytywnego wizerunku miasta, jako miasta z potencjałem, silnego aktywnością jego mieszkańców.
Nowy Sącz w 2020 roku wziął udział w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów, organizowanym przez Związek Powiatów Polskich, w którym Nowy Sącz został liderem
w kategorii miast na prawach powiatu i zdobył tytuł „DOBRY POLSKI SAMORZĄD 2020”. Wyniki Nowego Sącza w poprzednich latach: 2004 r. – 9. miejsce, 2005 r. –
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29., 2006 r. – 31., 2007 r. – 31., 2008 r. – 23., 2009 r. – 2., 2010 r. – 1. (ex aequo z Gdańskiem), 2011 r. – 3., 2012 r. – 2., 2013 r. – 3., 2014 r. – 3., 2015 r. – 1; 2016 r. –
2; 2017 – 2; 2018 – 1, 2019 – 1.
Udział miasta w ww. rankingu był bezpłatny.
Jednostka realizująca

Urząd Miasta Nowego Sącza – Wydział OrganizacyjnoAdministracyjny przy współpracy z wydziałami Urzędu
Miasta, miejskimi jednostkami organizacyjnymi i miejskimi
spółkami prawa handlowego.

Termin realizacji

Rok 2020

Źródła finansowania

Wydatki
na
realizację
Kluczowego nr 12 ogółem:

Programu

696 940,80 zł

Wartość

Budżet miasta

491 220,02 zł

Środki zewnętrzne zagraniczne (UE,
EOG itp.)

192 815,40 zł

Środki zewnętrzne krajowe
Inne

12 905,38 zł
---

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej i Kultury w Urzędzie Miasta Nowego Sącza – jednostka wiodąca.
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IV.

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZA ROK 2020
Tabela VI.1. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2020
DOCHODY

Wykonanie na
31.12.2020

Dział

Treść

010

Rolnictwo i łowiectwo

4 086,00
4 086,00

45 337,04
45 337,04

40 317,40
40 317,40

88,9
88,9

0,0
0,0

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§
2010)
Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej
oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)

2 000,00

2 000,00

2 067,39

103,4

0,0

0,00

11 141,04

11 141,04

100,0

0,0

2 086,00

2 196,00

2 196,00

100,0

0,0

0,00

30 000,00

24 912,97

83,0

0,0

35 000,00
35 000,00

35 000,00
35 000,00

1 594,46
1 594,46

4,6
4,6

0,0
0,0

35 000,00
0,00
184 000,00
184 000,00

35 000,00
0,00
197 888,00
197 888,00

1 594,45
0,01
163 825,83
163 825,83

4,6
--82,8
82,8

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

3 000,00

3 000,00

0,00

0,0

0,0

Dochody bieżące

Plan początkowy

Plan po zmianach

wsk. %

struktura

w tym:

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)
Leśnictwo

020
Dochody bieżące
w tym:

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

150
Dochody bieżące
w tym:

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień (§ 0640)
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Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn.
sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o
podobnym charakterze (§ 0750)

150 000,00

150 000,00

114 281,33

76,2

0,0

5 500,00
4 500,00
21 000,00
8 033 312,00
5 756 172,00

5 500,00
4 500,00
34 888,00
7 629 638,00
2 845 516,00

439,17
794,05
48 311,28
9 130 009,04
2 588 043,41

8,0
17,6
138,5
119,7
91,0

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

0,00

0,00

1 600,00

---

0,0

700,00

700,00

1 136,80

162,4

0,0

430 000,00

430 000,00

401 316,65

93,3

0,1

4 500,00

4 500,00

9 230,84

205,1

0,0

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

5 000,00
0,00
0,00
2 500,00

5 000,00
0,00
0,00
2 500,00

3 379,76
249,05
13 204,49
59 666,82

67,6
----2386,7

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

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

3 868,00

5 392,00

5 392,00

100,0

0,0

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170)

2 709 604,00

0,00

0,00

---

0,0

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

2 600 000,00

2 397 424,00

2 092 867,00

87,3

0,3

Dochody majątkowe

2 277 140,00

4 784 122,00

6 541 965,63

136,7

1,0

Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Transport i łączność

600
Dochody bieżące
w tym:

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób
fizycznych (§ 0570)
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień (§ 0640)
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn.
sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o
podobnym charakterze (§ 0750)
Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)

w tym:
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Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5
lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)

0,00

0,00

40 581,63

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)

0,00

350 000,00

2 277 140,00

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)

630

Turystyka
Dochody bieżące
w tym:
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości (§ 0900)
Wpływy 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)

700

Gospodarka mieszkaniowa
Dochody bieżące

---

0,0

350 000,00

100,0

0,1

3 801 840,00

5 519 102,00

145,2

0,8

0,00

632 282,00

632 282,00

100,0

0,1

0,00
0,00

0,00
0,00

5 528,05
5 528,05

-----

0,0
0,0

0,00

0,00

28,05

---

0,0

0,00

0,00

5 500,00

---

0,0

18 600 000,00
6 550 000,00

8 934 712,00
7 884 712,00

9 789 559,52
7 931 347,91

109,6
100,6

1,5
1,2

160 000,00

160 000,00

174 429,84

109,0

0,0

1 700 000,00

1 700 000,00

1 624 742,60

95,6

0,2

0,00

0,00

7 459,50

---

0,0

0,00

0,00

380,53

---

0,0

w tym:
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§
0550)
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych
na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i
prokuratorskiego (§ 0630)
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień (§ 0640)
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Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn.
sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o
podobnym charakterze (§ 0750)

3 450 000,00

3 450 000,00

3 394 703,60

98,4

0,5

65 000,00
0,00
200 000,00

65 000,00
0,00
300 000,00

90 114,55
67 661,35
289 597,59

138,6
--96,5

0,0
0,0
0,0

0,00

60 000,00

43 329,50

72,2

0,0

275 000,00

684 712,00

684 687,50

100,0

0,1

700 000,00

1 465 000,00

1 554 241,35

106,1

0,2

12 050 000,00

1 050 000,00

1 858 211,61

177,0

0,3

50 000,00

50 000,00

371 696,19

743,4

0,1

12 000 000,00

1 000 000,00

1 486 515,42

148,7

0,2

1 458 196,00
1 458 196,00

1 582 882,00
1 582 882,00

1 788 997,42
1 788 997,42

113,0
113,0

0,3
0,3

3 000,00

3 000,00

882,74

29,4

0,0

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

300 000,00
430 000,00
150,00
0,00

300 000,00
430 000,00
150,00
300,00

492 404,77
443 366,29
10,68
1 212,00

164,1
103,1
7,1
404,0

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

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

724 896,00

849 282,00

848 960,94

100,0

0,1

150,00

150,00

43,28

28,9

0,0

Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
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)
Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)
Dochody majątkowe
w tym:
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności (§ 0760)
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)
Działalność usługowa

710
Dochody bieżące
w tym:

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień (§ 0640)
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
Wpływy z usług (§ 0830)
Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)

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

750

Administracja publiczna
Dochody bieżące

0,00

0,00

2 116,72

---

0,0

1 657 982,00
1 657 982,00

1 992 411,00
1 992 411,00

1 832 264,15
1 832 264,15

0,00

0,00

3 500,00

---

0,0

0,00

0,00

2 200,00

---

0,0

0,00

0,00

23 395,64

---

0,0

0,00

0,00

4 686,13

---

0,0

0,00

0,00

863,70

---

0,0

239 865,00

239 865,00

192 620,65

80,3

0,0

250 060,00
0,00
9 060,00

250 060,00
0,00
83 975,00

126 853,75
335,62
66 051,59

50,7
--78,7

0,0
0,0
0,0

990 918,00

1 383 702,00

1 376 986,00

99,5

0,2

133 012,00

0,00

0,00

19 819,00

20 011,00

20 010,51

92,0
92,0

0,3
0,3

w tym:
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób
fizycznych (§ 0570)
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych
na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i
prokuratorskiego (§ 0630)
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień (§ 0640)
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn.
sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o
podobnym charakterze (§ 0750)
Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§
2010)
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5
lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)
Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej
oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)

---

0,0

100,0

0,0
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751

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej (§ 2120)
Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
Dochody bieżące

15 000,00

14 550,00

14 550,00

100,0

0,0

248,00

248,00

210,56

84,9

0,0

16 613,00

546 019,00

535 604,04

98,1

0,1

16 613,00

546 019,00

535 604,04

98,1

0,1

16 613,00

546 019,00

535 604,04

98,1

0,1

Dochody bieżące

3 500,00
3 500,00

159 070,00
159 070,00

159 050,14
159 050,14

100,0
100,0

0,0
0,0

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

3 500,00

159 070,00

159 050,14

100,0

0,0

17 316 397,00
17 316 397,00

19 589 645,00
19 589 645,00

19 529 258,14
19 529 258,14

99,7
99,7

2,9
2,9

150 000,00

150 000,00

95 911,45

63,9

0,0

0,00

0,00

34,80

0,00
0,00
12 000,00

0,00
326,00
12 253,00

563,03
325,73
8 222,57

1 000,00

0,00

0,00

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

752

Obrona narodowa

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

754

Dochody bieżące
w tym:
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób
fizycznych (§ 0570)
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień (§ 0640)
Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§
2010)

---

0,0

--99,9
67,1

0,0
0,0
0,0

---

0,0

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020+ za 2020 rok

.

str 231

Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej
oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego (§ 2320)
Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących (§ 2710)
Wymiar sprawiedliwości

755
Dochody bieżące

17 152 297,00

19 359 966,00

19 358 657,45

100,0

2,9

0,00

16 000,00

16 000,00

100,0

0,0

1 100,00

1 100,00

735,97

66,9

0,0

0,00

50 000,00

48 807,14

97,6

0,0

198 000,00
198 000,00

198 000,00
198 000,00

197 940,45
197 940,45

100,0
100,0

0,0
0,0

198 000,00

198 000,00

197 940,45

100,0

0,0

214 384 094,00

199 582 510,00 219 757 742,11

110,1

32,9

214 384 094,00

199 582 510,00 219 757 742,11

110,1

32,9

128 442 794,00

113 898 860,00 124 738 795,00

109,5

18,7

w tym:

756

Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej
oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
Dochody bieżące
w tym:
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)

8 285 800,00

8 285 800,00

15 069 315,96

181,9

2,3

53 155 000,00

53 155 000,00

54 974 166,49

103,4

8,2

Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)

489 000,00

489 000,00

544 407,33

111,3

0,1

Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)

15 800,00

15 800,00

15 967,31

101,1

0,0

8 613 000,00

8 670 500,00

8 849 960,25

102,1

1,3

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)

180 000,00

180 000,00

220 211,24

122,3

0,0

Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)

750 000,00

434 850,00

598 514,88

137,6

0,1

1 700 000,00

1 700 000,00

1 728 603,11

101,7

0,3

Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)

Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)

Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)
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Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)
Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§
0480)
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień (§ 0640)
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§
0910)
Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)
Różne rozliczenia

758
Dochody bieżące

w tym:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§
2010)
Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej
oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)

2 600 000,00

2 600 000,00

2 569 231,15

98,8

0,4

175 000,00

175 000,00

137 355,00

78,5

0,0

9 000,00

9 000,00

6 258,42

69,5

0,0

2 400 000,00

2 400 000,00

2 517 195,69

104,9

0,4

2 500 000,00

2 500 000,00

2 511 037,02

100,4

0,4

4 650 000,00

4 650 000,00

4 875 166,38

104,8

0,7

36 700,00

36 700,00

28 731,93

78,3

0,0

260 000,00
0,00

260 000,00
0,00

181 131,00
1 600,00

69,7
---

0,0
0,0

122 000,00

122 000,00

190 093,57

155,8

0,0

0,00

0,00

0,38

---

0,0

200 071 788,00

196 574 559,23 204 884 946,75

104,2

30,7

200 071 788,00

196 574 559,23 196 582 580,25

100,0

29,4

0,00

2 615,03

2 615,03

100,0

0,0

0,00

35 431,20

35 431,20

100,0

0,0

Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760)

0,00

153 250,00

153 250,00

100,0

0,0

Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty,
utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w
granicach miast na prawach powiatu (§ 2790)

0,00

2 747 500,00

2 747 500,00

100,0

0,4

187 794 643,00 187 794 643,00
56 210,00
56 210,00

100,0
100,0

28,1
0,0

Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920)

194 230 668,00
56 210,00
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Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)

5 784 910,00
0,00
0,00

5 784 910,00
0,00
0,00

5 784 910,00
8 021,02
8 302 366,50

100,0
-----

0,9
0,0
1,2

0,00

0,00

8 302 366,50

---

1,2

11 889 195,00
11 620 695,00

15 227 560,98
14 897 347,98

14 823 870,06
14 381 948,75

97,3
96,5

2,2
2,2

7 178,00

7 178,00

5 098,00

71,0

0,0

0,00

0,00

23,20

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)

301 007,00

350 712,00

162 308,80

46,3

0,0

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących
zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)

991 229,00

888 984,00

669 713,99

75,3

0,1

6 655,00

10 942,00

6 714,00

61,4

0,0

534 270,00

424 130,00

372 499,66

87,8

0,1

2 013 685,00

1 375 675,00

1 356 467,86

98,6

0,2

0,00

0,00

3 468,00

14 345,00
5 268,00
0,00

13 845,00
14 189,00
8 600,00

4 161,29
12 037,35
8 594,67

30,1
84,8
99,9

0,0
0,0
0,0

500,00

4 000,00

4 037,88

100,9

0,0

Wpływy do wyjaśnienia (§ 2980)
Dochody majątkowe
w tym:
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)
Oświata i wychowanie

801
Dochody bieżące
w tym:

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,
dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień (§ 0640)

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn.
sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o
podobnym charakterze (§ 0750)
Wpływy z usług (§ 0830)
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości (§ 0900)
Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci
pieniężnej (§ 0960)

---

0,0

---

0,0
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Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§
2010)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) (§ 2030)
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5
lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)
Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej
oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)

87 168,00

1 080 192,00

1 110 492,51

102,8

0,2

0,00

804 122,75

795 752,73

99,0

0,1

3 592 500,00

4 288 179,00

4 288 179,00

100,0

0,6

533 784,00

795 170,78

794 964,86

100,0

0,1

0,00

31 034,45

30 305,46

97,7

0,0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej (§ 2120)

0,00

450 644,00

372 286,66

82,6

0,1

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

0,00

109 160,00

109 160,00

100,0

0,0

3 517 000,00

4 007 400,00

4 046 651,86

101,0

0,6

16 106,00

16 106,00

0,00

0,0

0,0

0,00

217 084,00

229 030,97

105,5

0,0

268 500,00

330 213,00

441 921,31

133,8

0,1

268 500,00

326 785,00

432 279,08

132,3

0,1

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego (§ 2310)
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł (§ 2701)
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości (§ 2910)
Dochody majątkowe
w tym:
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5
lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)
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Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5
lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259)

851

Ochrona zdrowia
Dochody bieżące

0,00

3 428,00

9 642,23

281,3

0,0

910 419,00
910 419,00

1 303 100,50
1 303 100,50

1 310 860,93
1 310 860,93

100,6
100,6

0,2
0,2

0,00

0,00

138,00

---

0,0

0,00

0,00

71,00

---

0,0

0,00
30 000,00
0,00

0,00
30 000,00
17 010,00

9,48
18 333,95
25 693,29

--61,1
151,0

0,0
0,0
0,0

11 111,00

19 074,00

19 074,00

100,0

0,0

0,00

64 000,00

64 000,00

100,0

0,0

869 308,00

1 173 016,50

1 173 015,21

100,0

0,2

0,00

0,00

10 526,00

---

0,0

16 325 106,00
16 325 106,00

20 283 681,76
20 233 152,76

21 066 705,14
21 016 176,14

103,9
103,9

3,2
3,1

w tym:
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych
na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i
prokuratorskiego (§ 0630)
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości (§ 0900)
Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§
2010)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej (§ 2020)
Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej
oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez powiat (§ 2110)
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)
Pomoc społeczna

852
Dochody bieżące
w tym:
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Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień (§ 0640)
Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn.
sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o
podobnym charakterze (§ 0750)
Wpływy z usług (§ 0830)
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości (§ 0900)
Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)

700,00

712,00

357,97

50,3

0,0

204,00

204,00

204,00

100,0

0,0

6 678 400,00

7 419 472,00

8 217 343,36

110,8

1,2

0,00

0,00

129,42

---

0,0

9 600,00
13 500,00
0,00

7 800,00
36 011,00
0,00

4 030,35
35 119,18
6 749,66

51,7
97,5
---

0,0
0,0
0,0

2 000,00

20 000,00

18 000,00

90,0

0,0

30 726,00

61 818,00

73 171,92

118,4

0,0

531 458,00

934 335,76

932 375,52

99,8

0,1

3 941 030,00

5 727 637,00

5 726 594,43

100,0

0,9

1 274 418,00

1 280 727,00

1 280 719,31

100,0

0,2

3 518 046,00

4 404 022,00

4 381 506,80

99,5

0,7

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

174 000,00

179 390,00

178 139,41

99,3

0,0

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego (§ 2320)

150 000,00

150 000,00

150 000,00

100,0

0,0

1 024,00

1 024,00

1 734,81

169,4

0,0

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci
pieniężnej (§ 0960)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§
2010)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) (§ 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)

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

0,00

10 000,00

10 000,00

100,0

0,0

Dochody majątkowe

0,00

50 529,00

50 529,00

100,0

0,0

0,00

50 529,00

50 529,00

100,0

0,0

16 419 726,00
16 105 959,00

19 159 799,47
17 907 992,47

17 652 350,45
16 409 418,07

92,1
91,6

2,6
2,5

0,00

3 420,00

2 520,00

73,7

0,0

0,00

0,00

900,00

180 000,00

166 400,00

163 860,00

98,5

0,0

0,00

284,54

285,00

100,2

0,0

3 400,00
1 200,00
0,00
0,00
215 500,00
120 000,00

3 059,00
1,00
0,00
0,00
222 700,00
120 000,00

1 359,00
0,92
4 722,79
734,09
210 785,02
88 260,00

44,4
92,0
----94,6
73,6

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

2 697 622,00

1 856 775,00

1 852 320,62

99,8

0,3

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

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Dochody bieżące
w tym:
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych
na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i
prokuratorskiego (§ 0630)
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień (§ 0640)
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości (§ 0900)
Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0947)
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0949)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0979)
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie
205 (§ 2007)

---

0,0
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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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie
205 (§ 2009)
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5
lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5
lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)
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 w Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z
odrębnych ustaw (§ 2690)
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 (§ 2917)
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 (§ 2919)
Dochody majątkowe

64 230,00

64 230,00

64 480,42

100,4

0,0

11 886 711,00

13 474 622,16

12 156 164,47

90,2

1,8

732 854,00

996 135,60

864 691,97

86,8

0,1

174 575,00

406 976,10

406 518,20

99,9

0,1

29 614,00

29 614,00

29 614,00

100,0

0,0

253,00

253,00

379,50

150,0

0,0

0,00

561 400,00

559 700,00

99,7

0,1

0,00

1 836,60

1 836,60

100,0

0,0

0,00

285,47

285,47

100,0

0,0

313 767,00

1 251 807,00

1 242 932,38

99,3

0,2

296 335,00

1 109 335,00

1 100 953,10

99,2

0,2

w tym:
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5
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lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5
lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259)

854

Edukacyjna opieka wychowawcza
Dochody bieżące
w tym:
Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn.
sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o
podobnym charakterze (§ 0750)
Wpływy z usług (§ 0830)
Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej (§ 2020)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) (§ 2030)
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej
finansowanych 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)

17 432,00

142 472,00

141 979,28

99,7

0,0

1 054 783,00

1 488 882,00

1 405 269,99

94,4

0,2

1 054 783,00

1 488 882,00

1 405 269,99

94,4

0,2

2 163,00

541,00

540,60

99,9

0,0

692 900,00
1 820,00
0,00
0,00
8 900,00

439 801,00
1 820,00
21,00
3 715,00
152 299,00

383 792,61
486,46
20,23
3 715,35
143 573,52

87,3
26,7
96,3
100,0
94,3

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

0,00

163 000,00

163 000,00

100,0

0,0

0,00

319 015,00

305 990,90

95,9

0,0

0,00

49 225,00

40 153,50

81,6

0,0

0,00

4 445,00

4 444,59

100,0

0,0
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Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego (§ 2320)
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących (§ 2710)

855

Rodzina
Dochody bieżące

19 000,00

19 000,00

23 553,00

124,0

0,0

330 000,00

336 000,00

335 999,23

100,0

0,1

127 946 985,21 128 302 753,55
127 946 985,21 128 302 753,55

100,3
100,3

19,2
19,2

67,7

0,0

115 681 920,00
115 681 920,00

w tym:
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień (§ 0640)
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy
zastępczej (§ 0680)
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
Wpływy z usług (§ 0830)
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości (§ 0900)
Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci
pieniężnej (§ 0960)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§
2010)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) (§ 2030)

150,00

150,00

101,60

500,00

0,00

1 199,76

406 700,00
246 792,00

333 700,00
161 792,00

334 355,00
166 328,30

0,00

0,00

1,00

14 700,00
109 000,00
0,00

23 750,00
185 100,00
0,00

0,00

---

0,0

100,2
102,8

0,1
0,0

---

0,0

22 580,20
176 402,21
11 798,16

95,1
95,3
---

0,0
0,0
0,0

3 000,00

3 000,00

100,0

0,0

7 600,00

96 767,00

158 796,27

164,1

0,0

31 949 127,00

31 979 967,94

31 979 833,96

100,0

4,8

0,00

101 250,00

101 250,00

100,0

0,0
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Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5
lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5
lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin,
związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia
wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
(§ 2060)
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 zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją
dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz
dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc
państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160)
Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami (§ 2360)
Środki w Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z
odrębnych ustaw (§ 2690)
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych,
związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie
zadań bieżących (§ 2900)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900

Dochody bieżące

876 759,00

1 090 355,00

1 066 749,93

97,8

0,2

0,00

37 322,00

37 320,40

100,0

0,0

78 717 779,00

90 390 000,00

90 389 957,01

100,0

13,5

40 300,00

42 470,00

42 470,00

100,0

0,0

784 634,00

966 682,27

966 682,25

100,0

0,1

265 000,00

265 000,00

282 340,36

106,5

0,0

0,00

6 800,00

6 800,00

100,0

0,0

2 262 879,00

2 262 879,00

2 554 787,14

112,9

0,4

40 195 244,00
17 466 150,00

39 471 649,28
16 024 593,00

13 256 540,17
12 735 969,54

33,6
79,5

2,0
1,9

16 339 138,00

14 389 138,00

11 719 923,03

81,4

1,8

30 000,00

30 000,00

19 176,38

63,9

0,0

w tym:
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień (§ 0640)
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Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn.
sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o
podobnym charakterze (§ 0750)
Wpływy z usług (§ 0830)
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości (§ 0900)
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§
0910)
Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5
lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego (§ 2310)
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację
zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości (§ 2910)
Dochody majątkowe

1 000 000,00

1 000 000,00

604 082,30

60,4

0,1

0,00

450 000,00

266 158,36

59,1

0,0

30 000,00

30 000,00

25 038,21

83,5

0,0

0,00

0,00

91,00

12 000,00

12 000,00

9 484,06

79,0

0,0

0,00
0,00
15 000,00

0,00
11 448,00
51 157,00

54,78
24 923,46
16 188,91

--217,7
31,6

0,0
0,0
0,0

10 492,00

0,00

0,00

---

0,0

0,00

14 840,00

14 839,05

100,0

0,0

29 520,00

29 520,00

29 520,00

100,0

0,0

0,00

6 490,00

6 490,00

100,0

0,0

22 729 094,00

23 447 056,28

520 570,63

2,2

0,1

19 981 153,00

20 419 913,28

0,00

0,0

0,0

---

0,0

w tym:
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5
lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)
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Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5
lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259)
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów
(związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§
6299)
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)

1 825 640,00

2 340 149,00

0,00

0,0

0,0

922 301,00

682 149,00

515 725,63

75,6

0,1

0,00

4 845,00

4 845,00

100,0

0,0

0,00
0,00

0,00
0,00

155,00
155,00

-----

0,0
0,0

w tym:
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości (§ 0900)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

0,00

0,00

14,00

---

0,0

0,00

0,00

6,00

---

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

135,00

---

0,0

2 996 022,00
2 050 950,00

2 697 330,00
1 541 050,00

2 006 595,16
1 795 386,66

74,4
116,5

0,3
0,3

485 000,00

485 000,00

502 465,18

103,6

0,1

1 562 000,00

986 000,00

1 112 192,54

112,8

0,2

0,00

0,00

120,00

---

0,0

2 750,00

2 750,00

1 807,22

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dochody bieżące

926

Kultura fizyczna
Dochody bieżące
w tym:
Wpływy z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu Państwa, jedn.
sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o
podobnym charakterze (§ 0750)
Wpływy z usług (§ 0830)
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości (§ 0900)
Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)

65,7

0,0
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Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących (§ 2710)
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości (§ 2910)
Dochody majątkowe
w tym:
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5
lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)

RAZEM DOCHODY

0,00
0,00
1 200,00

0,00
0,00
17 200,00

16 770,23
97 074,11
18 457,38

----107,3

0,0
0,0
0,0

0,00

50 100,00

45 000,00

89,8

0,0

0,00

0,00

1 500,00

945 072,00

1 156 280,00

211 208,50

18,3

0,0

945 072,00

945 072,00

0,00

0,0

0,0

0,00

211 208,00

211 208,50

100,0

0,0

667 435 383,00

664 646 660,47 667 641 737,95

100,5

100,0

628 851 810,00

632 576 653,19 648 472 032,39

102,5

97,1

59,8

2,9

---

0,0

w tym:
Dochody bieżące
Dochody majątkowe

38 583 573,00

32 070 007,28

19 169 705,56

Opracowanie: Wydział Księgowy w Urzędzie Miasta Nowego Sącza
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Tabela VI.2. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2020
WYDATKI

Dz.

Rozdz.

Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo

010
01030

01095

Izby rolnicze
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Leśnictwo

020
02001

02002

Gospodarka leśna
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Nadzór nad gospodarką leśną
Wydatki bieżące
w tym:

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie na
31.12.2020 r.

%
wykonania

17 086,00
15 000,00
15 000,00

78 163,04
15 000,00
15 000,00

73 108,98
9 945,99
9 945,99

93,5
66,3
66,3

15 000,00

15 000,00

9 945,99

66,3

15 000,00
2 086,00
2 086,00

15 000,00
63 163,04
63 163,04

9 945,99
63 162,99
63 162,99

66,3
100,0
100,0

2 086,00

63 163,04

63 162,99

100,0

2 086,00
0,00

2 196,00
60 967,04

2 196,00
60 966,99

100,0
100,0

32 000,00
30 000,00
30 000,00

10 000,00
8 000,00
8 000,00

7 828,94
7 776,00
7 776,00

78,3
97,2
97,2

30 000,00

8 000,00

7 776,00

97,2

30 000,00
2 000,00
2 000,00

8 000,00
2 000,00
2 000,00

7 776,00
52,94
52,94

97,2
2,6
2,6
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150
15011

15095

Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Przetwórstwo przemysłowe
Rozwój przedsiębiorczości
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:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę

400
40002

600
60004

Dostarczanie wody
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Transport i łączność
Lokalny transport zbiorowy
Wydatki bieżące

2 000,00

2 000,00

52,94

2,6

2 000,00
774 751,00
773 251,00
773 251,00

2 000,00
788 639,00
787 139,00
787 139,00

52,94
776 608,27
776 108,27
776 108,27

2,6
98,5
98,6
98,6

772 651,00

785 339,00

774 308,27

98,6

449 161,00
323 490,00
600,00
1 500,00
1 500,00

449 161,00
336 178,00
1 800,00
1 500,00
1 500,00

447 919,46
326 388,81
1 800,00
500,00
500,00

99,7
97,1
100,0
33,3
33,3

1 500,00

1 500,00

500,00

33,3

1 500,00

1 500,00

500,00

33,3

0,00

3 492 740,00

3 492 680,51

100,0

0,00
0,00

3 492 740,00
3 492 740,00

3 492 680,51
3 492 680,51

100,0
100,0

0,00

3 492 740,00

3 492 680,51

100,0

0,00

3 492 740,00

3 492 680,51

100,0

57 957 882,00
21 497 000,00
14 297 000,00

68 282 544,00
23 324 169,00
14 774 169,00

61 893 416,23
22 839 086,97
14 462 665,51

90,6
97,9
97,9
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60015

60016

60095

w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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
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:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Pozostała działalność

14 297 000,00

14 774 169,00

14 462 665,51

97,9

14 297 000,00
7 200 000,00

14 774 169,00
8 550 000,00

14 462 665,51
8 376 421,46

97,9
98,0

0,00
7 200 000,00
15 430 371,00
6 773 093,00

250 000,00
8 300 000,00
18 684 294,00
11 790 049,00

76 421,46
8 300 000,00
15 798 252,70
9 444 467,40

30,6
100,0
84,6
80,1

6 773 093,00

11 790 049,00

9 444 467,40

80,1

6 773 093,00
8 657 278,00

11 790 049,00
6 894 245,00

9 444 467,40
6 353 785,30

80,1
92,2

8 657 278,00
21 023 943,00
13 735 887,00

6 894 245,00
26 264 989,00
15 604 875,00

6 353 785,30
23 249 813,40
13 159 601,77

92,2
88,5
84,3

13 726 887,00

15 595 875,00

13 150 873,25

84,3

2 169 241,00
11 557 646,00
9 000,00
7 288 056,00

2 281 961,00
13 313 914,00
9 000,00
10 660 114,00

2 223 992,63
10 926 880,62
8 728,52
10 090 211,63

97,5
82,1
97,0
94,7

7 288 056,00
6 568,00

10 660 114,00
9 092,00

10 090 211,63
6 263,16

94,7
68,9
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630
63003

Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

6 568,00

9 092,00

6 263,16

68,9

6 568,00

9 092,00

6 263,16

68,9

3 868,00
2 700,00

5 392,00
3 700,00

5 392,00
871,16

100,0
23,5

Turystyka
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
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:

119 000,00
69 000,00
69 000,00

276 542,00
244 090,00
43 000,00

243 967,49
211 515,49
15 526,99

88,2
86,7
36,1

37 000,00

22 000,00

6 549,20

29,8

37 000,00
32 000,00
0,00

22 000,00
21 000,00
201 090,00

6 549,20
8 977,79
195 988,50

29,8
42,8
97,5

0,00

201 090,00

195 988,50

97,5

0,00

201 090,00

195 988,50

97,5

50 000,00
50 000,00

32 452,00
32 452,00

32 452,00
32 452,00

100,0
100,0

50 000,00

32 452,00

32 452,00

100,0

5 210 335,00
5 194 835,00
4 344 835,00

5 001 471,00
4 912 171,00
4 612 385,00

4 639 057,48
4 584 766,66
4 284 980,66

92,8
93,3
92,9

- na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
63095

700
70005

Pozostała działalność
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki bieżące
w tym:
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70095

710
71004

71012

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
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 994 835,00

4 312 385,00

4 004 014,77

92,8

70 000,00
3 924 835,00
350 000,00
850 000,00

356 000,00
3 956 385,00
300 000,00
299 786,00

356 000,00
3 648 014,77
280 965,89
299 786,00

100,0
92,2
93,7
100,0

850 000,00
15 500,00
15 500,00

299 786,00
89 300,00
89 300,00

299 786,00
54 290,82
54 290,82

100,0
60,8
60,8

15 500,00

89 300,00

54 290,82

60,8

15 500,00

89 300,00

54 290,82

60,8

Działalność usługowa
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
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 241 421,00
115 450,00
115 450,00

2 344 532,00
203 450,00
203 450,00

2 150 796,71
140 449,58
140 449,58

91,7
69,0
69,0

115 450,00

203 450,00

140 449,58

69,0

11 450,00
104 000,00
888 414,00
690 939,00

11 450,00
192 000,00
747 497,00
742 397,00

3 115,30
137 334,28
707 271,36
702 279,23

27,2
71,5
94,6
94,6

130 739,00

139 802,00

99 684,50

71,3

130 739,00

139 802,00

99 684,50

71,3
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Dotacje na zadania bieżące
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
71015

71035

71095

750

Nadzór budowlany
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
Cmentarze
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Dotacje na zadania bieżące
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Administracja publiczna

560 200,00
197 475,00

602 595,00
5 100,00

602 594,73
4 992,13

100,0
97,9

197 475,00

5 100,00

4 992,13

97,9

197 475,00

5 100,00

4 992,13

97,9

673 157,00
673 157,00

788 780,00
788 780,00

786 140,28
786 140,28

99,7
99,7

672 657,00

787 402,00

784 766,81

99,7

615 729,00
56 928,00
500,00
464 400,00
464 400,00

699 552,00
87 850,00
1 378,00
532 816,00
532 816,00

699 238,11
85 528,70
1 373,47
449 014,99
449 014,99

100,0
97,4
99,7
84,3
84,3

431 400,00

499 816,00

416 777,50

83,4

431 400,00
33 000,00
100 000,00
100 000,00

499 816,00
33 000,00
71 989,00
71 989,00

416 777,50
32 237,49
67 920,50
67 920,50

83,4
97,7
94,3
94,3

100 000,00

71 989,00

67 920,50

94,3

100 000,00
33 797 704,00

71 989,00
34 396 307,47

67 920,50
30 230 519,14

94,3
87,9
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75011

75022

75023

75045

Urzędy wojewódzkie
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
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:
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
Kwalifikacja wojskowa
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych

995 737,00
995 737,00

1 357 239,00
1 357 239,00

1 357 239,00
1 357 239,00

100,0
100,0

995 737,00

1 357 239,00

1 357 239,00

100,0

995 737,00
543 250,00
543 250,00

1 357 239,00
583 633,00
583 633,00

1 357 239,00
497 773,99
497 773,99

100,0
85,3
85,3

53 250,00

53 250,00

21 079,29

39,6

4 000,00
49 250,00
490 000,00
30 700 692,00
30 300 692,00

14 000,00
39 250,00
530 383,00
30 978 574,47
30 678 574,47

11 111,00
9 968,29
476 694,70
27 046 306,15
26 752 967,91

79,4
25,4
89,9
87,3
87,2

30 255 192,00

30 598 074,47

26 687 121,48

87,2

23 432 961,00
6 822 231,00
45 500,00
400 000,00

23 481 868,00
7 116 206,47
80 500,00
300 000,00

20 851 636,46
5 835 485,02
65 846,43
293 338,24

88,8
82,0
81,8
97,8

400 000,00
30 000,00
30 000,00

300 000,00
29 698,00
29 698,00

293 338,24
29 697,51
29 697,51

97,8
100,0
100,0

30 000,00

29 698,00

29 697,51

100,0
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75056

75075

75085

75095

w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Spis powszechny i inne
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
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
Wspólna obsługa 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
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych

25 255,00
4 745,00
0,00
0,00

24 503,76
5 194,24
31 326,00
31 326,00

24 503,32
5 194,19
24 610,00
24 610,00

100,0
100,0
78,6
78,6

0,00

986,00

270,00

27,4

0,00
0,00
513 025,00
513 025,00

986,00
30 340,00
483 025,00
483 025,00

270,00
24 340,00
439 867,83
439 867,83

27,4
80,2
91,1
91,1

513 025,00

483 025,00

439 867,83

91,1

27 025,00
486 000,00
226 528,00
226 528,00

27 025,00
456 000,00
226 528,00
226 528,00

3 170,47
436 697,36
215 524,25
215 524,25

11,7
95,8
95,1
95,1

225 428,00

225 428,00

214 439,10

95,1

194 264,00
31 164,00
1 100,00
788 472,00
788 472,00

194 264,00
31 164,00
1 100,00
706 284,00
706 284,00

193 405,41
21 033,69
1 085,15
619 500,41
619 500,41

99,6
67,5
98,7
87,7
87,7

444 460,00

370 460,00

292 187,09

78,9
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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

751
75101

75107

752
75212

31 129,00
413 331,00
10 000,00
201 000,00

13 129,00
357 331,00
0,00
201 000,00

4 400,00
287 787,09
0,00
192 492,00

33,5
80,5
95,8

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

133 012,00

134 824,00

134 821,32

100,0

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

16 613,00

546 019,00

535 604,04

98,1

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa

16 613,00

16 613,00

16 607,16

100,0

16 613,00

16 613,00

16 607,16

100,0

16 613,00

16 613,00

16 607,16

100,0

16 613,00
0,00
0,00

16 613,00
529 406,00
529 406,00

16 607,16
518 996,88
518 996,88

100,0
98,0
98,0

0,00

195 306,00

191 896,88

98,3

0,00
0,00
0,00

182 129,00
13 177,00
334 100,00

178 759,46
13 137,42
327 100,00

98,1
99,7
97,9

3 500,00
3 500,00
3 500,00

159 070,00
2 000,00
2 000,00

159 050,14
1 980,14
1 980,14

100,0
99,0
99,0

Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
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
Obrona narodowa
Pozostałe wydatki obronne
Wydatki bieżące
w tym:
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75295

754
75411

75412

75414

Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
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
Obrona cywilna
Wydatki bieżące
w tym:

3 500,00

2 000,00

1 980,14

99,0

3 500,00
0,00
0,00

2 000,00
157 070,00
157 070,00

1 980,14
157 070,00
157 070,00

99,0
100,0
100,0

0,00

157 070,00

157 070,00

100,0

0,00
20 595 761,00
17 164 297,00
17 164 297,00

157 070,00
23 582 309,00
19 362 841,00
19 362 841,00

157 070,00
23 055 795,59
19 357 537,67
19 357 537,67

100,0
97,8
100,0
100,0

16 403 297,00

18 601 992,00

18 596 689,54

100,0

14 056 040,00
2 347 257,00
761 000,00
112 550,00
112 550,00

16 510 772,00
2 091 220,00
760 849,00
162 550,00
162 550,00

16 509 468,03
2 087 221,51
760 848,13
156 483,29
156 483,29

100,0
99,8
100,0
96,3
96,3

88 550,00

126 985,00

120 918,29

95,2

11 550,00
77 000,00
24 000,00
11 450,00
11 450,00

11 550,00
115 435,00
35 565,00
10 450,00
10 450,00

11 236,19
109 682,10
35 565,00
9 661,34
9 661,34

97,3
95,0
100,0
92,5
92,5
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75416

75421

75495

Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Straż gminna (miejska)
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Zarządzanie kryzysowe
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
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne

11 450,00

10 450,00

9 661,34

92,5

11 450,00
3 138 514,00
3 138 514,00

10 450,00
3 139 093,00
3 139 093,00

9 661,34
2 668 458,57
2 668 458,57

92,5
85,0
85,0

3 068 514,00

3 047 925,00

2 595 608,69

85,2

2 675 894,00
392 620,00
70 000,00
53 450,00
53 450,00

2 675 894,00
372 031,00
91 168,00
761 925,00
761 925,00

2 336 382,90
259 225,79
72 849,88
743 333,11
743 333,11

87,3
69,7
79,9
97,6
97,6

46 450,00

669 460,85

654 368,96

97,7

46 450,00
7 000,00
0,00
115 500,00
65 500,00

669 460,85
7 000,00
85 464,15
145 450,00
65 500,00

654 368,96
3 500,00
85 464,15
120 321,61
40 371,61

97,7
50,0
100,0
82,7
61,6

65 500,00

65 500,00

40 371,61

61,6

65 500,00
50 000,00

65 500,00
79 950,00

40 371,61
79 950,00

61,6
100,0

50 000,00

79 950,00

79 950,00

100,0
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Wymiar sprawiedliwości

755
75515

757
75702

75704

Nieodpłatna pomoc prawna
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Dotacje na zadania bieżące
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
oraz innych zobowiązań jednostek samorządu
terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i
pożyczki
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki na obsługę długu jedn. samorządu terytorialnego
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych
przez Skarb Państwa lub jedn. samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące
w tym:
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
Różne rozliczenia

758
75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:

198 000,00

198 000,00

197 940,45

100,0

198 000,00
198 000,00

198 000,00
198 000,00

197 940,45
197 940,45

100,0
100,0

71 940,00

71 940,00

71 880,45

99,9

0,00
71 940,00
126 060,00

15 673,00
56 267,00
126 060,00

15 638,13
56 242,32
126 060,00

99,8
100,0
100,0

4 773 202,00

1 724 070,00

1 265 547,57

73,4

3 900 000,00

1 574 070,00

1 265 547,57

80,4

3 900 000,00

1 574 070,00

1 265 547,57

80,4

3 900 000,00

1 574 070,00

1 265 547,57

80,4

873 202,00

150 000,00

0,00

0,0

873 202,00

150 000,00

0,00

0,0

873 202,00

150 000,00

0,00

0,0

8 607 901,00

6 720 939,00

3 647 572,00

54,3

3 635 901,00

3 647 572,00

3 647 572,00

100,0

3 635 901,00

3 647 572,00

3 647 572,00

100,0

3 635 901,00

3 647 572,00

3 647 572,00

100,0
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75818

801
80101

80102

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Rezerwy ogólne i celowe
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne

3 635 901,00
4 972 000,00
4 335 000,00

3 647 572,00
3 073 367,00
2 830 750,00

3 647 572,00
0,00
0,00

100,0
0,0
0,0

4 335 000,00

2 830 750,00

0,00

0,0

4 335 000,00
637 000,00

2 830 750,00
242 617,00

0,00
0,00

0,0
0,0

637 000,00

242 617,00

0,00

0,0

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
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

251 633 412,00
69 711 757,00
68 465 849,00

246 071 598,54
67 333 965,00
66 250 668,00

239 646 995,92
66 323 816,85
65 256 876,11

97,4
98,5
98,5

62 611 943,00

60 109 699,00

59 290 999,73

98,6

55 248 690,00
7 363 253,00
5 600 000,00

52 750 541,00
7 359 158,00
5 560 000,00

52 117 001,95
7 173 997,78
5 524 187,60

253 906,00
1 245 908,00

580 969,00
1 083 297,00

441 688,78
1 066 940,74

98,8
97,5
99,4
76,0
98,5

1 245 908,00
9 610 997,00
9 610 997,00

1 083 297,00
9 531 322,00
9 531 322,00

1 066 940,74
9 423 868,97
9 423 868,97

98,5
98,9
98,9

9 606 827,00

9 517 512,00

9 412 329,83

98,9

Szkoły podstawowe specjalne
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
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80103

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych

8 987 686,00
619 141,00
4 170,00

8 758 316,00
759 196,00
13 810,00

8 665 388,43
746 941,40
11 539,14

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
Świadczenia na rzecz osób fizycznych

8 467 430,00
7 198 930,00

5 483 460,00
5 483 460,00

5 290 094,82
5 290 094,82

98,9
98,4
83,6
96,5
96,5

6 305 521,00

5 268 835,00

5 094 864,68

96,7

5 196 489,00
1 109 032,00
290 000,00

4 414 911,00
853 924,00
190 000,00

4 334 021,70
760 842,98
178 803,45

9 255,00

22 134,00

14 669,46

98,2
89,1
94,1
66,3

594 154,00

2 491,00

1 757,23

70,5

1 268 500,00

0,00

0,00

-

1 268 500,00

0,00

0,00

-

1 268 500,00

0,00

0,00

-

37 128 494,00
37 128 494,00

36 405 615,00
35 663 629,00

34 460 522,87
33 718 537,33

94,7
94,5

8 864 317,00

10 714 929,00

10 184 450,69

95,0

7 355 171,00
1 509 146,00
28 250 000,00

8 791 039,00
1 923 890,00
24 414 000,00

8 459 985,21
1 724 465,48
23 106 396,81

14 177,00

24 449,00

23 008,07

96,2
89,6
94,6
94,1

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
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
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Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

0,00

510 251,00

404 681,76

79,3

0,00

741 986,00

741 985,54

100,0

0,00

741 986,00

741 985,54

100,0

0,00

591 986,00

591 985,54

100,0

1 027 533,00
1 027 533,00

1 007 330,00
1 007 330,00

1 004 238,70
1 004 238,70

99,7
99,7

1 026 777,00

1 006 574,00

1 003 509,39

99,7

947 505,00
79 272,00
756,00

908 452,00
98 122,00
756,00

906 621,26
96 888,13
729,31

Inne formy wychowania przedszkolnego
Wydatki bieżące
w tym:
Dotacje na zadania bieżące

509 000,00
509 000,00

298 000,00
298 000,00

205 734,68
205 734,68

99,8
98,7
96,5
69,0
69,0

509 000,00

298 000,00

205 734,68

Dowożenie uczniów do szkół
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

356 507,00
356 507,00

429 488,00
350 149,00

380 074,93
300 735,93

69,0
88,5
85,9

356 207,00

349 529,00

300 354,05

85,9

129 754,00
226 453,00

159 546,00
189 983,00

156 401,93
143 952,12

300,00
0,00

620,00
79 339,00

381,88
79 339,00

98,0
75,8
61,6
100,0

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
80105

80106

80113

Przedszkola 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
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w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
80115

Technika
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
w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

80116

80117

Szkoły policealne
Wydatki bieżące
w tym:
Dotacje na zadania bieżące
Branżowe szkoły I i II stopnia
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

0,00
50 805 456,00
50 585 456,00

79 339,00
49 535 016,00
49 320 717,00

79 339,00
48 800 084,43
48 585 789,91

100,0
98,5
98,5

40 630 206,00

39 995 565,00

39 331 540,07

98,3

35 525 507,00
5 104 699,00
9 900 000,00

34 904 363,00
5 091 202,00
9 220 000,00

34 517 993,47
4 813 546,60
9 155 005,02

55 250,00
220 000,00

105 152,00
214 299,00

99 244,82
214 294,52

98,9
94,5
99,3
94,4
100,0

220 000,00

214 299,00

214 294,52

100,0

0,00

68 570,00

68 566,35

100,0

3 400 000,00
3 400 000,00

2 550 000,00
2 550 000,00

2 247 571,66
2 247 571,66

88,1
88,1

3 400 000,00

2 550 000,00

2 247 571,66

10 275 497,00
10 275 497,00

10 437 165,00
10 437 165,00

10 273 514,39
10 273 514,39

88,1
98,4
98,4

6 665 923,00

6 792 709,00

6 660 459,29

98,1

5 947 749,00
718 174,00
3 600 000,00

5 964 005,00
828 704,00
3 630 000,00

5 898 825,83
761 633,46
3 599 346,09

98,9
91,9
99,2
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Świadczenia na rzecz osób fizycznych
80120

80134

Licea ogólnokształcące
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
Szkoły zawodowe 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
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

80140

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia
zawodowego
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

9 574,00
39 634 748,00
39 634 748,00

14 456,00
40 462 477,00
40 462 477,00

13 709,01
39 935 573,78
39 935 573,78

94,8
98,7
98,7

31 891 392,00

32 718 139,00

32 263 957,63

98,6

28 810 468,00
3 080 924,00
7 700 000,00

28 819 547,00
3 898 592,00
7 540 000,00

28 513 328,35
3 750 629,28
7 476 434,54

43 356,00
6 279 747,00
6 279 747,00

204 338,00
6 394 406,00
6 394 406,00

195 181,61
6 284 062,98
6 284 062,98

98,9
96,2
99,2
95,5
98,3
98,3

6 248 469,00

6 350 413,00

6 261 515,92

98,6

5 685 303,00
563 166,00
3 000,00

5 728 597,00
621 816,00
8 900,00

5 660 884,69
600 631,23
8 892,22

98,8
96,6
99,9

28 278,00

35 093,00

13 654,84

38,9

3 469 472,00

3 577 040,00

3 516 991,43

98,3

3 469 472,00

3 577 040,00

3 516 991,43

98,3

3 466 222,00

3 573 540,00

3 513 543,42

98,3

2 889 498,00
576 724,00
3 250,00

2 921 311,00
652 229,00
3 500,00

2 880 322,11
633 221,31
3 448,01

98,6
97,1
98,5
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80146

80149

80150

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach wychowania
przedszkolnego
Wydatki bieżące
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
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 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
Wydatki majątkowe

782 087,00
782 087,00

793 667,00
793 667,00

333 578,83
333 578,83

42,0
42,0

782 087,00

793 667,00

333 578,83

42,0

782 087,00

793 667,00

333 578,83

42,0

3 498 635,00

3 399 975,00

3 260 021,06

95,9

3 498 635,00

3 399 975,00

3 260 021,06

95,9

468 135,00

468 410,00

449 061,12

95,9

434 486,00
33 649,00
3 030 000,00
500,00

433 998,00
34 412,00
2 930 000,00
1 565,00

418 748,44
30 312,68
2 809 403,74
1 556,20

96,5
88,1
95,9
99,4

4 792 785,00

4 617 914,00

4 410 993,20

95,5

4 792 785,00

4 607 189,00

4 402 231,20

95,6

4 372 785,00

4 157 189,00

3 985 173,03

95,9

4 148 241,00
224 544,00
420 000,00
0,00

3 902 467,00
254 722,00
450 000,00
10 725,00

3 736 531,36
248 641,67
417 058,17
8 762,00

95,7
97,6
92,7
81,7
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80151

80152

80153

w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Wydatki bieżące
w tym:
Dotacje na zadania bieżące
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w
gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum
prowadzonych w szkołach innego typu, liceach
ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,
branżowych szkołach I i II stopnia i klasach
dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej
prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz
szkołach artystycznych
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
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych
Wydatki bieżące

0,00
180 000,00
180 000,00

10 725,00
30 000,00
30 000,00

8 762,00
0,00
0,00

81,7
0,0
0,0

180 000,00

30 000,00

0,00

0,0

1 159 167,00

1 251 010,00

1 159 335,49

92,7

1 159 167,00

1 224 091,00

1 132 416,49

92,5

798 009,00

764 091,00

697 984,05

91,3

758 034,00
39 975,00
360 000,00
1 158,00
0,00

722 269,00
41 822,00
460 000,00
0,00
26 919,00

657 305,88
40 678,17
434 432,44
0,00
26 919,00

91,0
97,3
94,4
100,0

0,00

26 919,00

26 919,00

100,0

0,00

838 648,76

828 847,77

98,8

0,00

838 648,76

828 847,77

98,8
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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
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
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

851
85117

85149

Ochrona zdrowia
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Programy polityki zdrowotnej
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:

0,00

737 175,18

729 086,30

98,9

0,00
0,00
0,00

5 750,00
731 425,18
101 473,58

5 703,52
723 382,78
99 761,47

544 100,00
544 100,00

1 695 099,78
1 695 099,78

1 508 069,08
1 508 069,08

99,2
98,9
98,3
89,0
89,0

454 100,00

480 462,00

391 870,40

81,6

339 100,00
115 000,00
90 000,00
0,00

361 332,00
119 130,00
250 000,00
699 638,00

279 471,72
112 398,68
151 774,58
699 628,92

77,3
94,3
60,7
100,0

0,00

264 999,78

264 795,18

99,9

3 610 186,00
26 400,00
26 400,00

4 372 857,58
0,00
0,00

3 396 210,31
0,00
0,00

77,7
-

26 400,00

0,00

0,00

-

26 400,00
30 000,00
30 000,00

0,00
59 560,00
59 560,00

0,00
59 445,00
59 445,00

99,8
99,8

30 000,00

59 560,00

59 445,00

99,8
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85153

85154

85156

85195

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zwalczanie narkomanii
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Dotacje na zadania bieżące
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
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla
osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:

30 000,00
20 000,00
20 000,00

59 560,00
20 000,00
20 000,00

59 445,00
0,00
0,00

99,8
0,0
0,0

5 000,00

5 000,00

0,00

0,0

5 000,00
15 000,00
2 380 000,00
2 380 000,00

5 000,00
15 000,00
2 789 100,08
2 789 100,08

0,00
0,00
1 882 954,66
1 882 954,66

0,0
0,0
67,5
67,5

2 105 800,00

2 514 800,08

1 750 866,03

69,6

1 739 180,00
366 620,00
273 200,00
1 000,00

1 778 995,00
735 805,08
273 200,00
1 100,00

1 425 756,85
325 109,18
130 995,00
1 093,63

80,1
44,2
47,9
99,4

899 308,00

1 203 016,50

1 191 349,16

99,0

899 308,00

1 203 016,50

1 191 349,16

99,0

899 308,00

1 203 016,50

1 191 349,16

99,0

899 308,00
254 478,00
254 478,00

1 203 016,50
301 181,00
301 181,00

1 191 349,16
262 461,49
262 461,49

99,0
87,1
87,1

104 478,00

143 181,00

106 928,49

74,7
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852
85202

85203

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Dotacje na zadania bieżące

49 771,00
54 707,00
150 000,00

109 593,22
33 587,78
158 000,00

74 245,91
32 682,58
155 533,00

67,7
97,3
98,4

Pomoc społeczna
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
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Ośrodki wsparcia
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne

41 939 358,00
20 431 853,00
20 331 853,00

44 975 107,76
21 611 979,00
21 515 979,00

43 747 103,48
20 650 098,39
20 559 570,39

97,3
95,5
95,6

20 274 853,00

21 473 479,00

20 520 096,36

95,6

15 536 888,00
4 737 965,00
57 000,00
100 000,00

15 910 410,00
5 563 069,00
42 500,00
96 000,00

15 223 660,96
5 296 435,40
39 474,03
90 528,00

95,7
95,2
92,9
94,3

100 000,00
1 338 428,00
1 338 428,00

96 000,00
1 372 769,00
1 322 240,00

90 528,00
1 352 357,31
1 301 828,91

94,3
98,5
98,5

1 336 928,00

1 320 059,00

1 299 648,84

98,5

1 151 174,00
185 754,00
1 500,00
0,00

1 048 349,00
271 710,00
2 181,00
50 529,00

1 042 093,98
257 554,86
2 180,07
50 528,40

99,4
94,8
100,0
100,0

0,00

50 529,00

50 528,40

100,0
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85213

85214

85215

85216

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz
za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zasiłki okresowe, celowe 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
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Dodatki mieszkaniowe
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Zasiłki stałe
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:

157 564,00

164 943,00

163 383,48

99,1

157 564,00

164 943,00

163 383,48

99,1

157 564,00

164 943,00

163 383,48

99,1

157 564,00

164 943,00

163 383,48

99,1

2 045 055,00

2 831 428,00

2 823 909,79

99,7

2 045 055,00

2 831 428,00

2 823 909,79

99,7

23 000,00

14 000,00

10 698,39

76,4

23 000,00
2 022 055,00
1 766 000,00
1 766 000,00

14 000,00
2 817 428,00
1 755 809,15
1 755 809,15

10 698,39
2 813 211,40
1 755 704,41
1 755 704,41

76,4
99,9
100,0
100,0

0,00

319,15

319,15

100,0

0,00
1 766 000,00
1 325 580,00
1 325 580,00

319,15
1 755 490,00
1 707 307,00
1 707 307,00

319,15
1 755 385,26
1 705 913,66
1 705 913,66

100,0
100,0
99,9
99,9

7 000,00

20 000,00

18 611,84

93,1
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85219

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
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
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

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

85228

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
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Pomoc w zakresie dożywiania
Wydatki bieżące

85230

7 000,00
1 318 580,00
8 122 625,00
8 122 625,00

20 000,00
1 687 307,00
8 456 536,11
8 456 536,11

18 611,84
1 687 301,82
8 356 538,89
8 356 538,89

93,1
100,0
98,8
98,8

7 889 255,00

7 891 135,15

7 828 520,59

99,2

7 035 851,00
853 404,00
140 040,00

6 943 581,15
947 554,00
472 070,96

6 897 677,17
930 843,42
471 342,23

99,3
98,2
99,8

93 330,00

93 330,00

56 676,07

60,7

2 369 965,00

1 946 655,00

1 903 709,37

97,8

2 369 965,00

1 946 655,00

1 903 709,37

97,8

2 361 465,00

1 938 155,00

1 900 067,40

98,0

1 529 281,00
832 184,00
8 500,00
2 802 527,00
2 802 527,00

1 078 914,00
859 241,00
8 500,00
3 200 321,50
3 200 321,50

1 067 640,67
832 426,73
3 641,97
3 142 892,75
3 142 892,75

99,0
96,9
42,8
98,2
98,2

2 802 527,00

3 200 321,50

3 142 892,75

98,2

2 802 527,00
959 308,00
959 308,00

3 200 321,50
1 083 909,00
1 083 909,00

3 142 892,75
1 082 110,70
1 082 110,70

98,2
99,8
99,8
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85295

853
85311

85321

85333

w tym:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
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
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych
Wydatki bieżące
w tym:
Dotacje na zadania bieżące
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
Powiatowe urzędy pracy
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

959 308,00
620 453,00
620 453,00

1 083 909,00
843 451,00
843 451,00

1 082 110,70
810 484,73
810 484,73

99,8
96,1
96,1

286 453,00

509 451,00

486 484,73

95,5

212 380,00
74 073,00
334 000,00

472 378,00
37 073,00
334 000,00

456 655,40
29 829,33
324 000,00

96,7
80,5
97,0

23 298 713,00

22 557 821,47

20 207 223,65

89,6

152 626,00

152 626,00

152 626,00

100,0

152 626,00

152 626,00

152 626,00

100,0

152 626,00
542 302,00
542 302,00

152 626,00
518 477,00
518 477,00

152 626,00
508 121,18
508 121,18

100,0
98,0
98,0

542 302,00

518 477,00

508 121,18

98,0

417 732,00
124 570,00
4 988 658,00
4 988 658,00

383 498,66
134 978,34
4 999 818,00
4 999 818,00

380 723,66
127 397,52
4 936 638,92
4 936 638,92

99,3
94,4
98,7
98,7

4 982 348,00

4 993 508,00

4 933 175,25

98,8

4 073 302,00

4 118 558,00

4 085 379,70

99,2
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85395

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Pozostała działalność
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
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

85402

Świetlice szkolne
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
Specjalne ośrodki wychowawcze
Wydatki bieżące

909 046,00
6 310,00
17 615 127,00
17 196 497,00

874 950,00
6 310,00
16 886 900,47
16 434 581,47

847 795,55
3 463,67
14 609 837,55
14 167 566,69

96,9
54,9
86,5
86,2

515 797,00

332 166,82

257 152,86

77,4

175 797,00
340 000,00
0,00

121 297,00
210 869,82
16 005,00

107 550,01
149 602,85
16 005,00

88,7
70,9
100,0

16 680 700,00

16 086 409,65

13 894 408,83

86,4

418 630,00

452 319,00

442 270,86

97,8

418 630,00

452 319,00

442 270,86

97,8

348 630,00

350 546,00

340 682,61

97,2

24 024 166,00

23 556 360,00

22 249 439,35

4 015 640,00
4 015 640,00

3 583 273,00
3 583 273,00

3 142 251,06
3 142 251,06

94,5
87,7
87,7

4 013 385,00

3 557 397,00

3 140 487,09

88,3

3 819 681,00
193 704,00
2 255,00

3 268 081,00
289 316,00
25 876,00

2 874 349,01
266 138,08
1 763,97

780 000,00
780 000,00

710 000,00
710 000,00

687 219,52
687 219,52

88,0
92,0
6,8
96,8
96,8
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w tym:
Dotacje na zadania bieżące
85403

85404

85406

780 000,00

710 000,00

687 219,52

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne

4 052 288,00
3 995 488,00

4 023 894,00
3 968 042,00

3 910 720,94
3 854 868,96

96,8
97,2
97,1

3 992 928,00

3 961 482,00

3 851 810,78

97,2

3 384 220,00
608 708,00
2 560,00
56 800,00

3 321 770,00
639 712,00
6 560,00
55 852,00

3 305 180,01
546 630,77
3 058,18
55 851,98

99,5
85,4
46,6
100,0

56 800,00

55 852,00

55 851,98

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
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 993 091,00
1 993 091,00

1 975 997,00
1 975 997,00

1 891 284,51
1 891 284,51

100,0
95,7
95,7

1 688 091,00

1 745 297,00

1 681 179,53

96,3

1 581 655,00
106 436,00
305 000,00
0,00

1 551 587,00
193 710,00
230 000,00
700,00

1 489 810,97
191 368,56
209 474,73
630,25

Poradnie psych-pedag., w tym poradnie specjalistyczne
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 476 807,00
2 476 807,00

2 478 027,00
2 478 027,00

2 291 530,67
2 291 530,67

96,0
98,8
91,1
90,0
92,5
92,5

2 474 507,00

2 475 227,00

2 289 046,62

92,5

2 325 160,00
149 347,00

2 277 476,00
197 751,00

2 096 441,90
192 604,72

92,1
97,4
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Świadczenia na rzecz osób fizycznych
85407

85410

85415

85419

2 300,00

2 800,00

2 484,05

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
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne

5 032 150,00
5 032 150,00

4 941 628,00
4 932 285,00

4 855 584,37
4 846 241,39

88,7
98,3
98,3

5 022 150,00

4 867 285,00

4 781 450,17

98,2

4 265 974,00
756 176,00
10 000,00
0,00

4 138 221,00
729 064,00
65 000,00
9 343,00

4 068 134,96
713 315,21
64 791,22
9 342,98

98,3
97,8
99,7
100,0

0,00

9 343,00

9 342,98

Internaty i bursy szkolne
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne

4 390 239,00
4 240 239,00

4 191 628,00
4 074 778,00

3 961 722,46
3 844 872,46

100,0
94,5
94,4

3 025 439,00

2 855 776,00

2 652 767,59

92,9

2 172 091,00
853 348,00
1 210 000,00
4 800,00
150 000,00

2 100 588,00
755 188,00
1 190 000,00
29 002,00
116 850,00

2 016 075,41
636 692,18
1 164 769,45
27 335,42
116 850,00

96,0
84,3
97,9
94,3
100,0

150 000,00

116 850,00

116 850,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Wydatki bieżące
w tym:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych

200 000,00
200 000,00

448 240,00
448 240,00

422 642,12
422 642,12

100,0
94,3
94,3

200 000,00

448 240,00

422 642,12

Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

900 000,00

850 000,00

811 243,44

94,3
95,4
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Wydatki bieżące
w tym:
Dotacje na zadania bieżące
85446

85495

855
85501

900 000,00

850 000,00

811 243,44

95,4

900 000,00

850 000,00

811 243,44

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

92 594,00
92 594,00

92 594,00
92 594,00

42 741,60
42 741,60

95,4
46,2
46,2

92 594,00

92 594,00

42 741,60

46,2

92 594,00

92 594,00

42 741,60

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

91 357,00
91 357,00

261 079,00
261 079,00

232 498,66
232 498,66

46,2
89,1
89,1

91 357,00

186 516,00

164 937,35

88,4

70 057,00
21 300,00
0,00
0,00

128 944,59
57 571,41
7 000,00
67 563,00

113 778,59
51 158,76
0,00
67 561,31

88,2
88,9
0,0
100,0

Rodzina
Świadczenie 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

125 175 850,00
78 745 779,00
78 745 779,00

136 562 682,21
90 472 000,00
90 472 000,00

135 640 564,63
90 466 298,31
90 466 298,31

99,3
100,0
100,0

823 776,00

848 068,78

842 367,10

99,3

688 616,00
135 160,00
77 922 003,00

684 986,42
163 082,36
89 623 931,22

684 943,44
157 423,66
89 623 931,21

100,0
96,5
100,0
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85502

85503

85504

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
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
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Karta Dużej Rodziny
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
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 na rzecz osób fizycznych
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

85505

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych

29 335 265,00

29 158 800,23

29 107 834,37

99,8

29 335 265,00

29 158 800,23

29 107 834,37

99,8

2 286 253,00

2 376 367,59

2 334 479,65

98,2

2 060 339,00
225 914,00
27 049 012,00
0,00
0,00

2 151 392,42
224 975,17
26 782 432,64
4 237,71
4 237,71

2 115 834,60
218 645,05
26 773 354,72
4 222,06
4 222,06

98,3
97,2
100,0
99,6
99,6

0,00

4 237,71

4 222,06

99,6

0,00
3 226 504,00
3 226 504,00

4 237,71
3 499 454,00
3 499 454,00

4 222,06
3 494 509,49
3 494 509,49

99,6
99,9
99,9

397 504,00

329 384,00

324 449,70

98,5

367 898,00
29 606,00
2 829 000,00

313 542,25
15 841,75
2 932 650,00

308 612,13
15 837,57
2 932 650,00

98,4
100,0
100,0

0,00

237 420,00

237 409,79

100,0

3 920 103,00
3 920 103,00

3 457 218,00
3 397 267,00

3 179 664,78
3 128 385,52

92,0
92,1

2 387 952,00

2 168 918,00

2 118 224,76

97,7
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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
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

85506

85507

85508

85510

Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych
Wydatki bieżące
w tym:
Dotacje na zadania bieżące
Dzienni opiekunowie
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Rodziny zastępcze
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
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

1 683 900,00
704 052,00
552 600,00
3 000,00

1 600 900,00
568 018,00
345 300,00
3 000,00

1 593 940,63
524 284,13
206 400,00
2 995,30

99,6
92,3
59,8
99,8

976 551,00

880 049,00

800 765,46

91,0

0,00

59 951,00

51 279,26

85,5

0,00
109 800,00
109 800,00

59 951,00
59 550,00
59 550,00

51 279,26
42 900,00
42 900,00

85,5
72,0
72,0

109 800,00
13 000,00
13 000,00

59 550,00
0,00
0,00

42 900,00
0,00
0,00

72,0
-

13 000,00

0,00

0,00

-

13 000,00
4 288 114,00
4 288 114,00

0,00
4 209 254,33
4 209 254,33

0,00
4 090 905,97
4 090 905,97

97,2
97,2

1 986 803,00

1 777 597,50

1 659 467,59

93,4

1 532 470,00
454 333,00
2 301 311,00
5 331 491,00

1 402 164,50
375 433,00
2 431 656,83
5 388 114,94

1 307 919,70
351 547,89
2 431 438,38
4 942 009,83

93,3
93,6
100,0
91,7
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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

5 331 491,00

5 388 114,94

4 942 009,83

91,7

4 936 284,00

4 970 747,22

4 548 152,08

91,5

3 790 942,00
1 145 342,00
395 207,00

3 792 009,22
1 178 738,00
417 367,72

3 462 785,32
1 085 366,76
393 857,75

91,3
92,1
94,4

163 794,00

271 802,00

269 968,82

99,3

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z
przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za
osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i
wypłacie zasiłków dla opiekunów

163 794,00

271 802,00

269 968,82

99,3

163 794,00

271 802,00

269 968,82

99,3

85595

Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

163 794,00
42 000,00
42 000,00

271 802,00
42 251,00
42 251,00

269 968,82
42 251,00
42 251,00

99,3
100,0
100,0

42 000,00

42 251,00

42 251,00

100,0

42 000,00

42 251,00

42 251,00

100,0

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych

77 640 990,00
2 613 900,00
1 291 900,00

82 924 883,00
8 307 271,00
6 585 271,00

67 941 604,85
6 870 834,64
6 496 590,14

81,9
82,7
98,7

1 291 900,00

6 585 271,00

6 496 590,14

98,7

900
90001
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90002

w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Gospodarka odpadami komunalnymi
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 na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

90003

90004

Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Oczyszczanie miast i wsi
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych

1 291 900,00
1 322 000,00

6 585 271,00
1 722 000,00

6 496 590,14
374 244,50

98,7
21,7

0,00
1 322 000,00
16 386 483,00
16 386 483,00

400 000,00
1 322 000,00
15 390 158,00
15 369 158,00

374 244,50
0,00
15 055 053,25
15 034 155,55

93,6
0,0
97,8
97,8

16 369 638,00

15 364 658,00

15 030 655,55

97,8

811 048,00
15 558 590,00
4 500,00

823 048,00
14 541 610,00
4 500,00

538 028,89
14 492 626,66
3 500,00

65,4
99,7
77,8

12 345,00

0,00

0,00

-

0,00

21 000,00

20 897,70

99,5

0,00
1 373 000,00
1 373 000,00

21 000,00
1 373 000,00
1 373 000,00

20 897,70
1 152 597,24
1 152 597,24

99,5
83,9
83,9

1 373 000,00

1 373 000,00

1 152 597,24

83,9

1 373 000,00
1 400 000,00
1 400 000,00

1 373 000,00
1 400 000,00
1 400 000,00

1 152 597,24
1 311 617,64
1 311 617,64

83,9
93,7
93,7

1 400 000,00

1 400 000,00

1 311 617,64

93,7
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90005

90006

90008

90013

w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wydatki 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
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

4 500,00
1 395 500,00
2 573 363,00
0,00

4 500,00
1 395 500,00
178 711,00
36 157,00

0,00
1 311 617,64
142 440,32
0,00

0,0
94,0
79,7
0,0

0,00

36 157,00

0,00

0,0

0,00
2 573 363,00

36 157,00
142 554,00

0,00
142 440,32

0,0
99,9

2 573 363,00

142 554,00

142 440,32

99,9

2 573 363,00

142 554,00

142 440,32

99,9

84 000,00
84 000,00

84 000,00
84 000,00

83 052,00
83 052,00

98,9
98,9

84 000,00

84 000,00

83 052,00

98,9

84 000,00
16 000,00
16 000,00

84 000,00
2 853,00
2 853,00

83 052,00
942,55
942,55

98,9
33,0
33,0

16 000,00

2 853,00

942,55

33,0

16 000,00
340 000,00
340 000,00

2 853,00
344 845,00
340 000,00

942,55
279 622,80
279 622,80

33,0
81,1
82,2
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90015

90026

90080

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
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
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Działalność badawczo-rozwojowa
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych

340 000,00

115 000,00

54 622,80

47,5

0,00
340 000,00
0,00
0,00

45 000,00
70 000,00
225 000,00
4 845,00

36 016,56
18 606,24
225 000,00
0,00

80,0
26,6
100,0
0,0

0,00
13 782 183,00
6 816 167,00

4 845,00
8 402 619,00
6 816 167,00

0,00
5 100 964,91
4 984 803,96

0,0
60,7
73,1

6 786 167,00

6 786 167,00

4 984 803,96

73,5

6 786 167,00
30 000,00
6 966 016,00

6 786 167,00
30 000,00
1 586 452,00

4 984 803,96
0,00
116 160,95

73,5
0,0
7,3

6 966 016,00
0,00
0,00

1 586 452,00
20 000,00
20 000,00

116 160,95
19 734,06
19 734,06

7,3
98,7
98,7

0,00

20 000,00

19 734,06

98,7

0,00
19 000,00
19 000,00

20 000,00
10 500,00
10 500,00

19 734,06
4 853,67
4 853,67

98,7
46,2
46,2

19 000,00

10 500,00

4 853,67

46,2
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90095

w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Pozostała działalność
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
w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92105

92109

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
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wydatki bieżące
w tym:

19 000,00
39 053 061,00
2 082 020,00

10 500,00
47 410 926,00
1 594 238,00

4 853,67
37 919 891,77
1 313 202,00

46,2
80,0
82,4

2 082 020,00

1 594 238,00

1 313 202,00

82,4

0,00
2 082 020,00
36 971 041,00

6 800,00
1 587 438,00
45 816 688,00

6 800,00
1 306 402,00
36 606 689,77

100,0
82,3
79,9

36 671 041,00

43 126 688,00

33 916 689,77

78,6

35 995 729,00

41 395 729,00

32 214 199,96

77,8

300 000,00

2 690 000,00

2 690 000,00

100,0

6 339 132,00

6 162 372,00

5 760 440,26

93,5

1 180 132,00
1 180 132,00

875 132,00
875 132,00

598 262,44
598 262,44

68,4
68,4

940 132,00

705 132,00

460 513,33

65,3

23 940,00
916 192,00
240 000,00
2 159 000,00
2 159 000,00

79 940,00
625 192,00
170 000,00
2 167 100,00
2 167 100,00

42 578,71
417 934,62
137 749,11
2 167 100,00
2 167 100,00

53,3
66,8
81,0
100,0
100,0
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92116

92120

926

Dotacje na zadania bieżące
Biblioteki
Wydatki bieżące
w tym:
Dotacje na zadania bieżące
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Kultura fizyczna

92601

92605

Obiekty sportowe
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
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

2 159 000,00
2 960 000,00
2 960 000,00

2 167 100,00
3 080 140,00
2 960 000,00

2 167 100,00
2 995 077,82
2 874 937,82

100,0
97,2
97,1

2 960 000,00
0,00

2 960 000,00
120 140,00

2 874 937,82
120 140,00

97,1
100,0

0,00
40 000,00
40 000,00

120 140,00
40 000,00
40 000,00

120 140,00
0,00
0,00

100,0
0,0
0,0

40 000,00

40 000,00

0,00

0,0

40 000,00

40 000,00

0,00

0,0

23 799 436,00

24 684 277,00

22 727 477,95

92,1

0,00
0,00

69 160,00
69 160,00

66 954,24
66 954,24

96,8
96,8

0,00

69 160,00

66 954,24

96,8

0,00
23 698 936,00
10 550 810,00

69 160,00
24 474 307,00
9 552 660,00

66 954,24
22 520 313,32
8 863 182,04

96,8
92,0
92,8

8 774 810,00

7 860 660,00

7 220 698,77

91,9

4 890 657,00
3 884 153,00

3 864 707,00
3 995 953,00

3 560 627,79
3 660 070,98

92,1
91,6
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Dotacje na zadania bieżące
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
92695

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Pozostała działalność
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
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

1 685 000,00
91 000,00
13 148 126,00

1 616 000,00
76 000,00
14 921 647,00

1 569 287,98
73 195,29
13 657 131,28

97,1
96,3
91,5

10 148 126,00

9 921 647,00

8 657 131,28

87,3

2 135 000,00

1 825 000,00

1 816 138,26

99,5

3 000 000,00
100 500,00
500,00

5 000 000,00
140 810,00
1 200,00

5 000 000,00
140 210,39
833,15

100,0
99,6
69,4

500,00

1 200,00

833,15

69,4

500,00
100 000,00

1 200,00
139 610,00

833,15
139 377,24

69,4
99,8

100 000,00

139 610,00

139 377,24

99,8

0,00

62 120,00

62 119,08

100,0

711 806 399,00

739 469 305,07

693 686 553,94

93,8

621 936 206,00

644 731 606,07

613 827 654,64

95,2

403 242 555,00

419 903 749,54

395 165 390,58

94,1

272 603 188,00
130 639 367,00

271 402 604,05
148 501 145,49

262 847 731,02
132 317 659,56

96,8
89,1
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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

75 927 986,00
119 474 093,00

69 880 404,58
134 978 514,52

67 042 016,31
134 545 729,70

95,9
99,7

18 518 370,00

18 244 867,43

15 808 970,48

86,6

873 202,00
3 900 000,00

150 000,00
1 574 070,00

0,00
1 265 547,57

0,0
80,4

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

89 870 193,00

94 737 699,00

79 858 899,30

84,3

78 048 193,00

77 425 699,00

63 868 899,30

82,5

42 518 697,00

44 642 695,00

35 437 112,75

79,4

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

11 822 000,00

17 312 000,00

15 990 000,00

92,4

Opracowanie: Wydział Księgowy w Urzędzie Miasta Nowego Sącza
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Tabela VI.3. Środki na dotacje udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na zadania zlecone
podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2020 r.

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres

Dz.630 "Turystyka" rozdz.63003 " Zadania w zakresie upowszechniania turystyki"

Plan

Kwota
przekazanych
dotacji

Wysokość
rozliczonej
dotacji do
31.12.2020 r.

Zwrot
dotacji do
31.12.2020

13 000,00

13 000,00

8 977,79

1

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Spokojne Jutro"

Nowy Sącz, ul. Chruślicka 44

3 000,00

3 000,00

3 000,00

2

Stowarzyszenie "Przyjaciele Serca i Życia"

Nowy Sącz, ul. Broniewskiego 5

2 000,00

2 000,00

2 000,00

3

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Warszawa, ul. Bracka 5/10

1 000,00

1 000,00

1 000,00

4

Polskie Tow. Turystyczno-Krajoznawcze o/Beskid

Nowy Sącz ul. Rynek 9

4 500,00

4 500,00

477,79

5

Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski

Nowy Sącz, ul. Narutowicza 9

2 500,00

2 500,00

2 500,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

126 060,00

126 060,00

126 060,00

126 060,00

126 060,00

126 060,00

24 000,00

24 000,00

18 300,00

5 700,00
3 200,00

Dz.754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa",rozdz.75421-"Zarządzanie kryzysowe"
1

Związek Strzelecki "Strzelec"

7 000

Nowy Sącz,ul.Kr. Jadwigi 29

Dz.755 " Wymiar sprawiedliwości" rozdz.75515 -"Nieodpłatna pomoc prawna"
1

21 000

Kwota
przyznanych
dotacji

126 060

N. Sącz, ul. Lwowska 11

Stowarzyszenie "SURSUM CORDA"

Dz.801 -"Oświata i wychowanie" rozdz.80195 - " Pozostała działalność"

90 000

1

Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"

Nowy Sącz, ul. Limanowskiego 4

4 000,00

4 000,00

800,00

2

Towarzystwo Przyjaciół Regionalnego Zespołu "LACHY"

Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 31

4 000,00

4 000,00

4 000,00

3

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Nowy Sącz, ul. Rynek 9

2 500,00

2 500,00

0,00

4

Fundacja Promocji Nauki i Kreatywności

Nowy Sącz, ul. Jamnicka 131 g

2 500,00

2 500,00

2 500,00

5

Stowarzyszenie ADeeM

Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna 34

4 000,00

4 000,00

4 000,00

6

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży -"FABRYKA MARZEŃ"

Nowy Sącz, ul .Rynek 14

2 000,00

2 000,00

2 000,00

7

Fundacja "NOMINA ROSAE" Ogród Kultury Dawnej

Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 44

Dz.851"Ochrona Zdrowia", rozdz.85153 -"Zwalczanie narkomanii"
Dz.851"Ochrona Zdrowia", rozdz.85154 -"Przeciwdziałanie alkoholizmowi"

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000

0,00

0,00

0,00

160 000

68 800,00

68 800,00

58 995,00
5 000,00

1

Towarzystwo Sądeckich Artystów

Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 46

5 000,00

5 000,00

2

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS

Kraków, ul. Boh. Września 1E/6

6 000,00

6 000,00

0,00

3

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Małgorzaty

Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 1

18 000,00

18 000,00

18 000,00

4

Stowarzyszenie" Sądecki Elektryk"

Nowy Sącz, ul. Limanowskiego 4

4 300,00

4 300,00

495,00

5

Jednostka Strzelecka 2006 ZS STRZELEC

Nowy Sącz, ul. Król. Jadwigi 29

7 000,00

7 000,00

7 000,00

6

Stowarzyszenie " Robimy Coś Więcej"

Nowy Sącz, ul. Ogrodowa 99

5 000,00

5 000,00

5 000,00

7

Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania ARKA

Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 1

4 500,00

4 500,00

4 500,00

4 022,21

4 022,21

2 500,00

9 805,00

6 000,00
3 805,00
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8

Stowarzyszenie MONAR

Nowy Sącz, ul. Narutowicza 6

6 000,00

6 000,00

6 000,00

9

Stowarzyszenie ADEEM

Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna 34

3 000,00

3 000,00

3 000,00

10

Sądeckie Towarzystwo Sportowe "SUPERFIGHTER"

Nowy Sącz, ul. Nawojowska 13/11

5 000,00

5 000,00

5 000,00

11

Fundacja Teatr Nowy

Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 36

5 000,00

5 000,00

5 000,00

102 300,00

102 300,00

99 940,00

Dz.851"Ochrona Zdrowia", rozdz.85195 -"Pozostała działalność"

102 300

2 360,00

1

Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomii "KLUB SĄDECKICH
AMAZONEK" im. Heleny Włodarczyk

Nowy Sącz Al. Wolności 49

10 000,00

10 000,00

10 000,00

2

Towarzystwo Przyjaciół Chorych "SĄDECKIE HOSPICJUM"

Nowy Sącz, Nawojowska 155 A

27 000,00

27 000,00

27 000,00

3

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Nowy Sącz, ul. Żólkiewskiego 23

4 800,00

4 800,00

4 800,00

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

6

PCK Małopolski Oddział Okręgowy
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych
Ruchowo i Umysłowo "NADZIEJA"
Polski Związek Niewidomych o. Małopolski

Nowy Sącz, ul. Narutowicza 9

6 000,00

6 000,00

6 000,00

7

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18

3 000,00

3 000,00

3 000,00

8

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków O. Powiatowy

Nowy Sącz, ul. Jeziorańskiego 3a

3 000,00

3 000,00

3 000,00

9

Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem "MADA":

Nowy Sącz, Al. Wolności 19

3 000,00

3 000,00

3 000,00

10

Stowarzyszenie "Przyjaciele Serca i Życia"

Nowy Sącz, ul. Broniewskiego 5

3 500,00

3 500,00

1 140,00

324 000,00

324 000,00

324 000,00

324 000,00

324 000,00

324 000,00

4 500

3 500,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

225 000

225 000,00

225 000,00

225 000,00

225 000,00

225 000,00

225 000,00

159 500,00

159 500,00

137 749,11

21 750,89
3 000,00

5

Dz.852-"Pomoc społeczna" rozdz.85295 - "Pozostała działalność"
1

Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

334 000
Nowy Sącz, ul. Szwedzka 18

Dz.900-"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz.90002-"Gospodarka odpadami
komunalnymi"
1

Stowarzyszenie "Sądecki Elektryk"

Nowy Sącz, ul. Limanowskiego 4

Dz.900 -"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz.90013-"Schroniska dla zwierząt "
1

Stowarzyszenie do walki z bezdomnością zwierząt "Przytul mnie"

Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 66a/1

Dz. 921-"Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz.92105-Pozostałe zadania w zakresie
kultury"

170 000

1

Klub Inteligencji Katolickiej

Nowy Sącz, Plac Kazimierza 3

3 000,00

3 000,00

0,00

2

Nowy Sącz ul. Nadbrzeżna 34

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Nowy Sącz, ul. Freislera 10

5 000,00

5 000,00

5 000,00

4

Stowarzyszenie ADEEM
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych
Ruchowo i Umysłowo "NADZIEJA"
Towarzystwo Przyjaciół Regionalnego Zespołu "Lachy"

30 000,00

30 000,00

30 000,00

5

Stowarzyszenie MARYAN

Nowy Sącz, ul. Nawojowska 15/34

1 500,00

1 500,00

1 499,11

6

Towarzystwo Sądeckich Artystów

Nowy Sącz ul. Długosza 19

8 000,00

8 000,00

8 000,00

7

Stowarzyszenie "NOMINA ROSAE" Ogród Kultury Dawnej

Nowy Sącz ul. Jagiellońska 44

25 000,00

25 000,00

25 000,00

8

Parafia Ewangelicko-Augsburska Przemienienia Pańskiego

Nowy Sącz, ul. Pijarska 31

5 000,00

5 000,00

5 000,00

3

Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 31

2 360,00

0,89
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9

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Małgorzaty

Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 1

6 500,00

6 500,00

0,00

10

Fundacja Kształcenia Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie

Kraków, ul. Karmelicka 31

2 000,00

2 000,00

2 000,00

11

Stowarzyszenie Muzyka wiata "AKORD"

Nowy Sącz, ul. Al. Wolności 41/1

5 000,00

5 000,00

5 000,00

12

Stowarzyszenie" Muzyka dla wszystkich"

Tęgoborze, ul. Kwiatowa 3

3 000,00

3 000,00

3 000,00

13

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18

6 000,00

6 000,00

6 000,00

14

Stowarzyszenie Chóru "SCHERZO"

Nowy Sącz, ul. Długosza 5

7 000,00

7 000,00

7 000,00

15

Stowarzyszenie "Robimy Coś Więcej"

Nowy Sącz, ul. Ogrodowa 99

12 000,00

12 000,00

12 000,00

16

Regionalne Towarzystwo Pieśni i Tańca "Dolina Dunajca"

Nowy Sącz, ul. Por. St. Pajora 15

17 000,00

17 000,00

10 750,00

17

Fundacja Teatr Nowy

Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 36

2 000,00

2 000,00

2 000,00

18

Polskie Towarzystwo Historyczne

Nowy Sącz, ul. Orzeszkowej 1

8 000,00

8 000,00

8 000,00

19

Związek Polskich Artystów Plastyków

Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 35

6 000,00

6 000,00

0,00

20

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci "Fabryka Marzeń"

Nowy Sącz, ul .Rynek 14

2 500,00

2 500,00

2 500,00

88 000,00

88 000,00

88 000,00

1

Dz.926"Kultura fizyczna " rozdz.92605-"Zadania w zakresie kultury fizycznej "
Klub Sportowy BIEGONICZNKA

Nowy Sącz, ul. Elektrodowa 49

3 000,00

3 000,00

3 000,00

2

Stowarzyszenie Sekcja Brydża Sportowego ALF

Nowy Sącz, ul. Armii Krajowej 25/8

1 000,00

1 000,00

1 000,00

3

Liga Obrony Kraju

Warszawa, ul. Chocimska 14

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4

Stowarzyszenie Kibiców Sandecji Nowy Sącz

Nowy Sącz, ul. Barska 12/28

80 000,00

80 000,00

80 000,00

1 137 660,00

1 137 660,00

1 094 021,90

Razem

88 000

1 332 860

6 500,00

6 250,00

6 000,00

0,00

43 638,10

Opracowanie: Wydział Księgowy w Urzędzie Miasta Nowego Sącza
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