Uchwała Nr LXXII/902/2006
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 17 października 2006 r.
w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007
Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami), art. 18
ust. 2 pkt. 10 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Nowego Sącza na
wniosek Prezydenta Miasta postanawia, co następuje:
§1
Przyjmuje się program współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007 stanowiący
Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań finansowych
dla realizacji zadań określonych w Załączniku Nr 1 do uchwały, realizowanych
w I półroczu 2007 roku w wysokości:
1) Oświata i Wychowanie – 40 000 złotych;
2) Upowszechnianie Kultury – 90 000 złotych;
3) Ochrona Zdrowia – 70 000 złotych;
4) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Narkomanii – 120 000 złotych;
5) Kultura Fizyczna i Sport – 800 000 złotych;
6) Turystyka – 30 000 złotych;
7) Współpraca Zagraniczna Miasta – 25 000 złotych;
8) Ekologia i Ochrona Środowiska – 10 000 złotych;
9) Przeciwdziałanie Bezrobociu – 20 000 złotych;
10) Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych – 12 500 złotych.
2. Kwota dotacji dla organizacji pozarządowych, o której mowa w § 2 nie może być wyższa
od kwoty dotacji ujętej w uchwale budżetowej na rok 2007.
3. Źródłem pokrycia zobowiązań, o których mowa w ust. 1 będą dochody Miasta za 2007
rok.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Teresa Cabała

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXII/902/2006
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 17 października 2006r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY
miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007
Intencją Miasta jest rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi w oparciu o zasady
pomocniczości, partnerstwa, efektywności, jawności, przy zachowaniu suwerenności stron.
Głównym celem niniejszego programu jest budowanie partnerstwa między administracją
publiczną i organizacjami w środowisku lokalnym, czemu służy wspieranie organizacji
w realizacji ważnych celów społecznych.
Cele szczegółowe niniejszego programu obejmują:
a) umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw
i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych,
b) poprawę jakości życia mieszkańców Miasta, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb
społecznych,
c) integrację podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań
publicznych wymienionych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,
d) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom
pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą na realizację projektów
konkretnych zadań publicznych, które obecnie są realizowane przez samorząd.
Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi ma charakter stały i odbywa się
w oparciu o uchwalany corocznie program współpracy zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami).
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Ilekroć w programie jest mowa o:
a) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi
zmianami);
b) mieście – rozumie się przez to miasto Nowy Sącz;
c) organizacji – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy;

d) konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11
ust. 2 ustawy;
e) dotacji – rozumie się przez to dotacje w rozumieniu art. 106 ust. 2 pkt. 1 lit. d ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 294
poz. 2104 z późniejszymi zmianami);
f) programie – rozumie się przez to program współpracy Miasta Nowego Sącza
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2007.
§2
Program określa zakres i formy, a także zadania priorytetowe w zakresie współpracy Miasta
z organizacjami.
Koordynatorem współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami jest pracownik Wydziału
Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miasta Nowego Sącza zajmujący stanowisko ds.
współpracy z organizacjami pozarządowymi.
§3
Program adresowany jest do:
a) organizacji pozarządowych;
b) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach
wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie
działalności pożytku publicznego.
c) stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.
d) jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub przez nie
nadzorowanych.
Rozdział II
Zakres i formy współpracy
§4
Miasto współpracuje z organizacjami w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4
ust. 1 ustawy, o ile zadania te są zadaniami Miasta.
§5
Współpraca Miasta z organizacjami może mieć charakter finansowy i pozafinansowy.
§6
1. Współpraca o charakterze wsparcia finansowego może być prowadzona w szczególności
poprzez zlecanie organizacjom zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie
w formie:
1) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie ich realizacji;
2) wspierania organizacji w realizacji zadań własnych o charakterze publicznym, wraz
z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.
2. Dotacje, o których mowa w ust. 1 nie mogą być wykorzystywane na:

1) zadania i zakupy inwestycyjne;
2) pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji starającej się o przyznanie dotacji (za
wyjątkiem kosztów wynikających bezpośrednio z wykonywanego zadania);
3) remonty budynków (za wyjątkiem obiektów stanowiących własność komunalną
Miasta)
3. Środki finansowe na realizację zadań publicznych będą przyznawane w drodze:
1) otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, ogłaszanych przez
Prezydenta Miasta, który zatwierdza wyniki;
2) zakupu potrzebnych usług w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.
1163 z późn. zm.).
4. Konkurs, o którym mowa w ust. 3, rozstrzygany jest przez Komisje Konkursowe
powoływane do tego celu przez Prezydenta Miasta odrębnie dla każdego obszaru
współpracy.
§7
Miasto wspiera organizacje także poprzez różnorodne formy współpracy o charakterze
niefinansowym, a w szczególności:
1. Doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej organizacjom.
2. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania
w celu zharmonizowania tych kierunków, poprzez:
1) Publikowanie ważnych informacji na stronach internetowych Miasta, zarówno
w zakresie działań podejmowanych przez samorząd jak i przez organizacje.
2) Przekazywanie przez organizacje informacji o planowanych lub realizowanych
zadaniach sfery publicznej.
3) Konsultowanie projektu programu współpracy oraz projektów uchwał odnoszących
się do zagadnień związanych z obszarem działalności organizacji.
3. Promowanie przez Miasto działalności organizacji i pomoc w tworzeniu ich dobrego
wizerunku.
4. Otwarte spotkania pomiędzy organizacjami a przedstawicielami samorządu w formie
konferencji i szkoleń, które odbywać się będą nie rzadziej niż dwa razy do roku, z czego
jedno spotkanie dotyczyć będzie omówienia projektu programu na rok następny.
5. Udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Miastem, które ubiegają się
o dofinansowanie z innych źródeł.
6. Pomoc w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej, w szczególności z miastami
partnerskimi.
7. Wspieranie sądeckich organizacji pożytku publicznego w realizacji kampanii
informacyjno – promocyjnej służącej skutecznemu pozyskiwaniu środków w ramach
mechanizmu 1 %.

Rozdział III
Zadania priorytetowe
§8
Zadaniami priorytetowymi w zakresie współpracy Miasta z organizacjami są:
1. Z obszaru „Oświata i Wychowanie”
1) Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
2) Wspieranie inicjatyw edukacyjnych wyrównujących szanse młodzieży bezrobotnej.
3) Wspieranie inicjatyw na rzecz edukacji ponadprogramowej, organizacja konkursów,
programów edukacyjnych ,konferencji ,seminariów z różnych dziedzin wiedzy.
4) Prowadzenie warsztatów szkoleniowo- wypoczynkowych.
5) Upowszechnianie twórczości młodzieżowych zespołów artystycznych w kraju i za
granicą.
2. Z obszaru „Upowszechnianie Kultury”
1) Prowadzenie zespołów i upowszechnianie
artystycznego w kraju i za granicą.
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amatorskiego

ruchu

2) Promocja sztuki twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych w kraju i za granicą.
3) Realizacja wydawnictw promujących kulturę.
4) Organizacja imprez kulturalnych, wystaw dla mieszkańców Nowego Sącza.
5) Upowszechnianie kultury poprzez promocję edukacji muzycznej wśród dzieci
i młodzieży.
3. Z obszaru „Ochrona Zdrowia”
1) Rehabilitacja osób niepełnosprawnych, w tym prowadzenie zajęć terapeutycznych
indywidualnych i grupowych.
2) Świadczenia opieki paliatywnej.
3) Podejmowanie działań i akcji prewencyjnych w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
w tym organizacja szkoleń i badań profilaktycznych.
4) Organizacja wypoczynku dla dzieci niepełnosprawnych.
5) Pomoc medyczna dla bezdomnych i ubogich.
6) Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.
7) Wspieranie wszelkich inicjatyw na rzecz ochrony zdrowia poprzez wczesną
diagnostykę oraz promowanie zdrowego trybu życia.
4. Z obszaru „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Narkomanii”
1) Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonej
uzależnieniami.
2) Prowadzenie zajęć terapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych.

3) Edukacja publiczna o tematyce uzależnień, przemocy, problemów wychowawczych,
realizacja programów edukacyjno – terapeutycznych.
4) Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz
ofiarom przestępstw będących następstwem nadużywania alkoholu.
5) Prowadzenie zajęć warsztatowych oraz rekreacyjno – sportowych dla dzieci
i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami.
6) Organizacja
zajęć
terapeutycznych
socjoterapeutycznych i środowiskowych.
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7) Podejmowanie działań pomocowych, akcji, konkursów i imprez okolicznościowych
mających na celu ograniczenie zjawisk patologicznych.
8) Pobudzanie aktywności społecznej i zawodowej osób uzależnionych – po odbytej
terapii.
9) Promowanie idei wolontariatu.
5. Z obszaru „Kultura Fizyczna i Sport”
1) Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej.
2) Organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych.
3) Utrzymywanie bazy sportowo-rekreacyjnej stanowiącej własność komunalną Miasta.
6. Z obszaru „Turystyka”
1) Upowszechnianie krajoznawstwa poprzez organizację imprez turystycznych dla
mieszkańców miasta Nowego Sącza.
2) Oznakowanie turystyczne Miasta w tym: wytyczanie i odnawianie szlaków
turystycznych, oznakowanie obiektów i atrakcji turystycznych.
3) Upowszechnianie krajoznawstwa poprzez wydawnictwa turystyczne.
4) Upowszechnianie krajoznawstwa wśród mieszkańców Miasta poprzez organizację
konkursów, festiwali i szkoleń w tym zakresie.
7. Z obszaru „Współpraca Zagraniczna Miasta”
1) Realizacja zadań promujących współpracę z miastami i regionami, z którymi Nowy
Sącz nawiązał kontakty.
2) Organizacja imprez dla mieszkańców miasta Nowego Sącza i miast partnerskich
w kraju i za granicą.
8. Z obszaru „Ekologia i Ochrona Środowiska”
1) Upowszechnianie ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego.
2) Wspieranie wszelkich inicjatyw proekologicznych, edukacja ekologiczna.
3) Działania w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i zagrożeniom środowiska.
4) Prowadzenie informacji o środowisku.
9. Z obszaru „Przeciwdziałanie Bezrobociu”
1) Prowadzenie kursów zawodowych podnoszących oraz zmieniających kwalifikacje
zawodowe osób pozostających długotrwale bez pracy.

2) Realizowanie indywidualnych programów reintegracji społecznej
wykluczonych społecznie z powodu długotrwałego bezrobocia.
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osób

3) Organizowanie miejsc pracy dla osób bezrobotnych zgodnie z ustawą o zatrudnieniu
socjalnym.
4) Kształcenie umiejętności pełnienia ról społecznych i osiągania pozycji dostępnych
osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu.
10. Z obszaru „Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych”
1) Wspieranie programów terapeutycznych Warsztatów Terapii Zajęciowej
zmierzających do rozwijania umiejętności wykonywania czynności życia codziennego
oraz poprawy psychofizycznych sprawności osób niepełnosprawnych.
2) Wspieranie programów szkoleniowych dla osób niepełnosprawnych umożliwiających
podjęcie zatrudnienia.
§9
Dopuszcza się możliwość dofinansowania zadań publicznych o dużym znaczeniu dla
społeczności lokalnej, nie ujętych w § 8, które zostały zgłoszone w trybie art. 12 ustawy, jeśli
na ten cel zostały zabezpieczone środki finansowe.
§ 10
Zadania wieloletnie o charakterze priorytetowym będą realizowane w oparciu o uchwałę
upoważniającą Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań przekraczających rok
budżetowy.
Rozdział IV
Ocena realizacji programu
§ 11
1. Wskaźnikami efektywności
w szczególności:

programu

będą

uzyskane

informacje

dotyczące

1) Liczby organizacji realizujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności.
2) Wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację tych
zadań.
3) Łącznej wielkości środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez
organizacje w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców.
2. Prezydent Miasta składa Radzie Miasta sprawozdanie z realizacji programu w terminie do
31 marca 2008 roku.

