Uchwała Nr XXIII/270/2003
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 30 grudnia 2003 r.
w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi w
roku 2004
Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr. 96, poz. 873 ) , art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi
zmianami), art. 12 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie
powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Nowego Sącza
uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się program współpracy miasta Nowego Sącza na rok 2004 z organizacjami
pozarządowymi działającymi na jego terenie, określony w załączniku do uchwały.
§ 2.
Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do przedstawiania Radzie Miasta sprawozdań
z realizacji programu w terminie do końca pierwszego kwartału 2005 roku.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Kazimierz Cabak

Załącznik

do Uchwały Nr XXIII/270/2003
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 30 grudnia 2003 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY
MIASTA NOWEGO SACZA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Na ROK 2004

Wprowadzenie
Współpraca Miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi odbywa sie w oparciu o
zasady:
-

jawności,

-

partnerstwa ,

-

pomocniczości,

-

efektywności.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi jest najskuteczniejszą formą partycypacji

społecznej i realizacji w praktyce wymienionych

zasad

zawartych także w preambule do

Konstytucji RP.
Samorząd Miasta Nowego Sącza od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi,
tj. stowarzyszeniami i fundacjami.

Większość osób działających w tych organizacjach to

wolontariusze, cechujący się wyczuleniem na sprawy ważne dla naszej społeczności. Skutecznie
realizują nowe pomysły w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, opiekuńczych,
zdrowotnych,

edukacyjnych

itd.

W przedłożonym

programie

wykorzystujemy

cenne

doświadczenia z dotychczasowej współpracy samorządu lokalnego z trzecim sektorem w
realizacji najważniejszych projektów działań zmierzających do poprawy życia mieszkańców
Nowego Sącza.

I.

Obszary współpracy

1. Władze Miasta Nowego Sącza pragną podjąć w 2004 r. współpracę z organizacjami
pozarządowymi w zakresie realizacji zadań gminy i powiatu, w szczególności:
− oświaty i wychowania,
− bezpieczeństwa i ładu społecznego,
− zdrowia, rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
− pomocy społecznej,
− kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego,
− sportu, kultury fizycznej, turystyki,
− przeciwdziałania bezrobociu,
2. Wykaz zadań publicznych, których realizację Samorząd Miasta Nowego Sącza zamierza
wspierać lub je powierzać organizacjom pozarządowym w roku 2004
Działania profilaktyczno - terapeutyczne wobec młodzieży niedostosowanej społecznie.
Wspieranie wszelkich inicjatyw na rzecz edukacji ponadprogramowej, organizacja
konkursów z różnych dziedzin wiedzy.
Prowadzenie zespołów i upowszechnianie twórczości amatorskiego ruchu artystycznego w
kraju i za granicą.
Promocja sztuki twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych.
Realizacja wydawnictw promujących kulturę i dziedzictwo narodowe Miasta oraz Regionu.
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Nowego Sącza.
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych, w tym prowadzenie zajęć terapeutycznych
indywidualnych i grupowych.
Świadczenia opieki paliatywnej.
Podejmowanie działań i akcji prewencyjnych w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
w tym organizacja szkoleń i badań profilaktycznych.
Organizacja wypoczynku dla dzieci niepełnosprawnych.
Pomoc medyczna dla bezdomnych i ubogich.
Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.
Wspieranie wszelkich inicjatyw na rzecz ochrony zdrowia poprzez wczesną diagnostykę

oraz promowanie zdrowego stylu życia.
Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży zagrożonej patologią.
Prowadzenie zajęć terapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych.
Organizacja szkoleń o tematyce uzależnień, przemocy, problemów wychowawczych,
realizacja programów edukacyjno-terapeutycznych.
Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz ofiarom
przestępstw będących następstwem nadużywania alkoholu.
Prowadzenie zajęć warsztatowych oraz rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży ze
środowisk zagrożonych patologią.
Organizacja zajęć terapeutycznych i profilaktycznych w świetlicach socjoterapeutycznych
i środowiskowych.
Podejmowanie działań pomocowych, akcji, konkursów i imprez okolicznościowych
mających na celu ograniczenie zjawisk patologicznych.
Pobudzanie aktywności społecznej i zawodowej osób uzależnionych – po odbytej terapii.
Promowanie idei wolontariatu.
Utrzymanie obiektów sportowych stanowiących własność komunalną.
Realizacja programu geografii sportu w oparciu o obiekty stanowiące własność komunalną.
Realizacja programu geografii sportu dla pozostałych klubów sportowych i stowarzyszeń
objętych programem.
Organizacja imprez sportowych promujących Miasto.
Upowszechnianie sportu i rekreacji.
Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla mieszkańców Nowego Sącza.
Upowszechnianie turystyki poprzez oznakowanie tras turystycznych.
Upowszechnianie turystyki poprzez wydawnictwa turystyczne.
Organizacja szkoleń teoretycznych i praktycznych z zakresu turystyki i rekreacji.
Organizacja zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.
Promocja walorów turystycznych i krajobrazowych Miasta Nowego Sącza w kraju i za
granicą.
II.

Rodzaje współpracy z organizacjami pozarządowymi

1. Miasto może wspierać organizacje pozarządowe poprzez:,

-

wspieranie oraz powierzanie organizacjom pozarządowym zadań o charakterze publicznym
po przeprowadzeniu jawnego konkursu ofert.

-

pomoc w działalności merytorycznej,

-

tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczo - inicjatywnym złożonych z
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli miasta Nowego Sącza.

2. Władze Miasta Nowego Sącza mogą zapewnić organizacjom pozarządowym pomoc
w pozyskiwaniu środków z innych źródeł, w nawiązywaniu potrzebnych kontaktów oraz inną
pomoc, poprzez aktywizowanie i promowanie działań organizacji pozarządowych oraz
wszelkich innych działań społecznych służących realizacji projektów poprawiających jakość
życia mieszkańców. Ważną rolę odegrać powinna współpraca jednostek pomocniczych miasta
z organizacjami pozarządowymi.
3. Władze Miasta Nowego Sącza mogą udzielić pomocy organizacjom pozarządowym w
nawiązaniu kontaktów z organizacjami o podobnym charakterze w miastach partnerskich i
współpracujących z Nowym Sączem.

4. Władze Miasta Nowego Sącza zapraszają partnerów z sektora pozarządowego do udziału w
organizowanych przez siebie konferencjach i seminariach, w celu wzajemnej informacji o
kierunkach swojej działalności. Ponadto intencją Miasta jest organizowanie raz w roku
konferencji prezentującej dorobek i najważniejsze problemy organizacji pozarządowych .
Przewidywany

jest

także

udział

przedstawicieli

przygotowywanych przez organizacje pozarządowe.

III. Finansowanie zadań

władz

Miasta

w

spotkaniach

1. Rada Miasta określa coroczne zadania, które mogą realizować organizacje pozarządowe
poprzez udział w otwartym konkursie ofert .
2. Szczegółowy tryb przyznawania organizacjom pozarządowym

środków finansowych na

realizację zadań zleconych oraz własnych o charakterze publicznym

określa odrębna

uchwała Rady Miasta.
3. Przekazywanie środków finansowych odbywa się po przeprowadzonym konkursie ofert, na
podstawie zawartej umowy z organizacją pozarządową.
4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych
realizowanych przez organizacje pozarządowe określa każdego roku Rada Miasta
uchwałą budżetową.
5. Urząd Miasta Nowego Sącza prowadzi rejestr podpisanych umów i
wydatkowanych środków na zadania publiczne realizowane przez organizacje
pozarządowe.

Wykaz zadań publicznych, których realizację Samorząd Miasta Nowego Sącza
ma zamiar wspierać lub ich realizację powierzyć w roku 2004
1.Oświata i Wychowanie
1.1. Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Upowszechnianie twórczości zespołów artystycznych w kraju i za granicą.
Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży.
Działania profilaktyczno-terapeutyczne wobec młodzieży niedostosowanej społecznie.
Wspieranie wszelkich inicjatyw na rzecz edukacji ponadprogramowej, organizacja
konkursów z różnych dziedzin wiedzy.

2. Upowszechnianie Kultury
2.1. Prowadzenie zespołów i upowszechnianie twórczości amatorskiego ruchu amatorskiego
w kraju i za granicą.
2.2. Promocja sztuki twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych.
2.3. Realizacja wydawnictw promujących kulturę i dziedzictwo narodowe Miasta oraz
Regionu. 2.4. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Nowego Sącza.
3. Ochrona Zdrowia
3.1. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych, w tym prowadzenie zajęć terapeutycznych
indywidualnych i grupowych.
3.2. Świadczenia opieki paliatywnej.
3.3. Podejmowanie działań i akcji prewencyjnych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w
tym organizacja szkoleń i badań profilaktycznych.
3.4. Organizacja wypoczynku dla dzieci niepełnosprawnych.
3.5. Pomoc medyczna dla bezdomnych i ubogich.
3.6. Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.
3.7. Wspieranie wszelkich inicjatyw na rzecz ochrony zdrowia poprzez wczesną diagnostykę
oraz promowanie zdrowego stylu życia.
4. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4.1. Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży zagrożonej patologią.
4.2 Prowadzenie zajęć terapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych.
4.3. Organizacja szkoleń o tematyce uzależnień, przemocy, problemów wychowawczych,
realizacja programów edukacyjno-terapeutycznych.
4.4. Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz ofiarom
przestępstw będących następstwem nadużywania alkoholu.
4.5. Prowadzenie zajęć warsztatowych oraz rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży ze
środowisk zagrożonych patologią.
4.6.
Organizacja zajęć terapeutycznych i profilaktycznych w świetlicach
socjoterapeutycznych
i środowiskowych.
4.7. Podejmowanie działań pomocowych, akcji, konkursów i imprez okolicznościowych
mających na celu ograniczenie zjawisk patologicznych.
4.8. Pobudzanie aktywności społecznej i zawodowej osób uzależnionych – po odbytej terapii.
4.9. Promowanie idei wolontariatu.
5.Kultura Fizyczna i Sport
5.1. Utrzymanie obiektów sportowych stanowiących własność komunalną.
5.2. Realizacja programu geografii sportu w oparciu o obiekty stanowiące własność
komunalną.

5.3. Realizacja programu geografii sportu dla pozostałych klubów sportowych i stowarzyszeń
objętych programem.
5.4. Organizacja imprez sportowych promujących Miasto.
5.5. Upowszechnianie sportu i rekreacji.
6.Turystyka i Wypoczynek
6.1. Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla mieszkańców Nowego Sącza.
6.2. Upowszechnianie turystyki poprzez oznakowanie tras turystycznych.
6.3. Upowszechnianie turystyki poprzez wydawnictwa turystyczne.
6.4. Organizacja szkoleń teoretycznych i praktycznych z zakresu turystyki i rekreacji.
6.5. Organizacja zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.
6.6. Promocja walorów turystycznych i krajobrazowych Miasta Nowego Sącza w kraju i za
granicą.

