Uchwała Nr XXXV/408/2004
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 12 października 2004r.
w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2005
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 z późniejszymi zmianami), art. 18
ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.
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 2005
stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2.
Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do przedstawienia Radzie Miasta Nowego
Sącza sprawozdań z realizacji programu w terminie do końca pierwszego kwartału 2006 roku.
§3.
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 2005 roku w wysokości:
a) Oświata i wychowanie – 15 000 złotych
b) Upowszechnianie kultury – 50 000 złotych
c) Ochrona zdrowia – 30 000 złotych
d) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 60 000
złotych
e) Kultura fizyczna i sport – 400 000 złotych
f) Turystyka i wypoczynek – 30 000 złotych
g) Współpraca z miastami partnerskimi – 10 000 złotych
h) Ekologia i ochrona środowiska – 20 000 złotych
2. Kwota dotacji dla organizacji pozarządowych, o której mowa w § 3 nie może być wyższa
od kwoty dotacji ujętej w uchwale budżetowej na rok 2005.
§4.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Kazimierz Cabak

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXV/408/2004
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 12 października 2004r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY
MIASTA NOWEGO SĄCZA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
W ROKU 2005.

WPROWADZENIE
Współpraca Miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie wiąże się z realizacją zasady pomocniczości.
Działalność osób zrzeszonych w wymienionych podmiotach sprzyja tworzeniu więzi
społecznych, odpowiedzialności za swoje otoczenie oraz zaspokajaniu potrzeb różnych grup
mieszkańców. Większość osób działających w tych organizacjach to wolontariusze, cechujący
się wyczuleniem na sprawy ważne dla naszej społeczności, skutecznie ralizujący nowe
pomysły w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, opiekuńczych, zdrowotnych,
edukacyjnych itd. Wyrazem dążenia Miasta Nowego Sącza do wspierania tej działalności jest
„Program współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2005”. Program ten
reguluje zakres współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi
w wymiarze finansowym oraz niefinansowym, określając jej formy.
Niniejszy program współpracy jest wyrazem polityki władz Miasta wobec organizacji
prowadzących działalność pożytku publicznego, polityki zmierzającej do zapewnienia im jak
najlepszych możliwości do działania na terenie Nowego Sącza i opartej na zasadach
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
I.

CELE PROGRAMU

Głównym celem programu jest budowanie partnerstwa między administracją publiczną
i organizacjami pozarządowymi w środowisku lokalnym, czemu służy wspieranie organizacji
pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych. Cele szczegółowe niniejszego
programu obejmują:
-

umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur
funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych;

-

poprawa jakości życia mieszkańców miasta, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb
społecznych;

-

integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań
publicznych wymienionych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie;

-

otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom
pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą na realizację projektów konkretnych
zadań publicznych, które obecnie prowadzone są przez samorząd;

-

udział zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu programu współpracy.

II.

ADRESACI PROGRAMU

Program adresowany jest do:
1) organizacji pozarządowych,
2) 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,
3) stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
zwanych dalej organizacjami pozarządowymi.
III.

SFERA WSPÓŁPRACY

Współpraca Miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi dotyczy realizacji zadań
publicznych określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, w zakresie odpowiadającym zadaniom Miasta, a w szczególności:
1) oświaty i wychowania,
2) bezpieczeństwa i ładu społecznego,
3) zdrowia, rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
4) pomocy społecznej,
5) kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego,
6) sportu, kultury fizycznej i turystyki,
7) przeciwdziałania bezrobociu,
8) ekologii i ochrony środowiska,
9) współpraca z miastami partnerskimi.
IV.

NIEFINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY

Miasto Nowy Sącz będzie wspierać organizacje pozarządowe nie tylko finansowo, ale także
poprzez różnorodne formy współpracy o charakterze niefinansowym, a w szczególności:
1. Doradztwo i udzielanie
pozarządowym.

przez

samorząd

pomocy

merytorycznej

organizacjom

2. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania
w celu zharmonizowania tych kierunków, poprzez:

a) publikowanie ważnych informacji na stronach internetowych Miasta Nowego Sącza,
zarówno w zakresie działań podejmowanych przez samorząd jak i przez organizacje
pozarządowe,
b) przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych lub
realizowanych zadaniach sfery publicznej.
c) konsultowanie projektu programu współpracy oraz projektów uchwał odnoszących się
do zagadnień związanych z obszarem działalności organizacji pozarządowych.
3. Otwarte spotkania pomiędzy organizacjami pozarządowymi a przedstawicielami
samorządu.
4. Promowanie przez samorząd działalności organizacji pozarządowych i pomoc
w tworzeniu ich dobrego wizerunku.
5. Pomoc w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej, w szczególności z miastami
partnerskimi Nowego Sącza.
6. Pomoc dla organizacji w poszukiwaniu środków finansowych z innych źródeł.
V.

FINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY

Współpraca Miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi o charakterze wsparcia
finansowego może być prowadzona w szczególności poprzez zlecanie organizacjom
pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie w formie:
1) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie ich realizacji,
2) wspierania zadań własnych organizacji o charakterze publicznym, wraz z udzieleniem
dofinansowania ich realizacji.
Środki finansowe na realizację zadań publicznych będą przyznawane w drodze:
1) otwartych konkursów ofert na realizację zadań, ogłaszanych przez Prezydenta Miasta,
który zatwierdza wyniki konkursów przeprowadzonych przez powołane do tego celu
komisje konkursowe,
a) w październiku 2004 roku zostanie ogłoszony konkurs ofert na zadania realizowane
w pierwszym półroczu 2005 roku,
b) czternaście dni po uchwaleniu budżetu Miasta Nowego Sącza ogłoszony będzie
konkurs na zadania realizowane w drugim półroczu 2005 roku.
2) zakupu potrzebnych usług w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
VI.
ZADANIA PUBLICZNE DO REALIZACJI, WSPIERANE FINANSOWO
PRZEZ MIASTO NOWY SĄCZ
1) OŚWIATA I WYCHOWANIE
a) Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.
b) Upowszechnianie twórczości młodzieżowych zespołów artystycznych w kraju i za
granicą.
c) Wspieranie inicjatyw edukacyjnych wyrównujących szanse młodzieży bezrobotnej.

d) Wspieranie wszelkich inicjatyw na rzecz edukacji ponadprogramowej, organizacja
konkursów z różnych dziedzin wiedzy.
e) Działania o charakterze edukacyjnym na rzecz integracji europejskiej.
Jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta odpowiedzialnymi merytorycznie za obszar
współpracy „Oświata i wychowanie” są Wydział Edukacji oraz Wydział Analiz Budżetu
Miasta.
2) UPOWSZECHNIANIE KULTURY
a) Prowadzenie zespołów i upowszechnianie
artystycznego w kraju i za granicą,

twórczości

amatorskiego

ruchu

b) Promocja sztuki twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych w kraju i za granicą,
c) Realizacja wydawnictw promujących kulturę i dziedzictwo narodowe Miasta oraz
Regionu
d) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Nowego Sącza,
e) Upowszechnianie kultury poprzez promocję edukacji muzycznej wśród dzieci
i młodzieży.
Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta odpowiedzialną merytorycznie za obszar
współpracy „Upowszechnianie kultury” jest Wydział Spraw Społecznych.

3) OCHRONA ZDROWIA
a) Rehabilitacja osób niepełnosprawnych, w tym prowadzenie zajęć terapeutycznych
indywidualnych i grupowych,
b) Świadczenia opieki paliatywnej,
c) Podejmowanie działań i akcji prewencyjnych w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
w tym organizacja szkoleń i badań profilaktycznych,
d) Organizacja wypoczynku dla dzieci niepełnosprawnych,
e) Pomoc medyczna dla bezdomnych i ubogich,
f) Propagowanie idei honorowego krwiodastwa,
g) Wspieranie wszelkich inicjatyw na rzecz ochrony zdrowia poprzez wczesną
diagnostykę oraz promowanie zdrowego stylu życia.
Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta odpowiedzialną merytorycznie za obszar
współpracy „Ochrona Zdrowia” jest Referat Ochrony Zdrowia w Wydziale Spraw
Społecznych.
4) GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
a) Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonej
patologią.
b) Prowadzenie zajęć terapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych.

c) Organizacja szkoleń o tematyce uzależnień, przemocy, problemów wychowawczych,
realizacja programów edukacyjno-terapeutycznych.
d) Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz
ofiarom przestępstw będących następstwem nadużywania alkoholu.
e) Prowadzenie zajęć warsztatowych oraz rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży
ze środowisk zagrożonych patologią.
f) Organizacja
zajęć
terapeutycznych
socjoterapeutycznych i środowiskowych.

i

profilaktycznych

w

świetlicach

g) Podejmowanie działań pomocowych, akcji, konkursów i imprez okolicznościowych
mających na celu ograniczenie zjawisk patologicznych.
h) Pobudzanie aktywności społecznej i zawodowej osób uzależnionych – po odbytej
terapii.
i) Promowanie idei wolontariatu.
Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta odpowiedzialną merytorycznie za obszar
współpracy „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”
jest Referat Ochrony Zdrowia w Wydziale Spraw Społecznych.
5) KULTURA FIZYCZNA I SPORT
a) Realizacja programu geografii sportu w oparciu o obiekty stanowiące własność
komunalną oraz przygotowanie do sezonu sportowego w 2005 roku.
b) Realizacja programu geografii sportu dla pozostałych klubów sportowych
i stowarzyszeń objętych programem oraz start w rozgrywkach ligowych
i przygotowanie do sezonu w 2005 roku.
c) Organizacja imprez sportowych promujących Miasto.
d) Upowszechnianie sportu przez zapewnienie warunków udziału zespołów UKS
w rozgrywkach ligowych i udziału w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa
sportowego.
Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta odpowiedzialną merytorycznie za obszar
współpracy „Kultura Fizyczna i Sport” jest Wydział Spraw Społecznych.
6) TURYSTYKA I WYPOCZYNEK
a) Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla mieszkańców Nowego Sącza.
b) Upowszechnianie turystyki poprzez oznakowanie tras turystycznych.
c) Upowszechnianie turystyki poprzez wydawnictwa turystyczne.
d) Organizacja szkoleń teoretycznych z zakresu turystyki i rekreacji.
e) Promocja walorów turystycznych i krajobrazowych Miasta Nowego Sącza w kraju i
za granicą.
Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta odpowiedzialną merytorycznie za obszar
współpracy „Turystyka i wypoczynek” jest Wydział Spraw Społecznych.
7) WSPÓŁPRACA Z MIASTAMI PARTNERSKIMI
a) Realizacja zadań promujących współpracę z miastami partnerskimi.

b) Organizacja imprez dla mieszkańców miasta Nowego Sącza i miast partnerskich
w kraju i zagranicą.
Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta odpowiedzialną merytorycznie za obszar
współpracy „Współpraca z Miastami Partnerskimi” jest Referat Integracji Europejskiej,
Współpracy z Zagranicą i Promocji Miasta w Wydziale Spraw Społecznych.
8) EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
a) Upowszechnianie ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego.
b) Wspieranie wszelkich inicjatyw proekologicznych, edukacja ekologiczna.
c) Działania w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i zagrożeniom środowiska.
d) Prowadzenie informacji o środowisku.
Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta odpowiedzialną merytorycznie za obszar
współpracy „Ekologia i ochrona środowiska” jest Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska.

