RAPORT
z konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy miasta
Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 prowadzonych w dniach
od 3 do 17 października 2016 roku.

NOWY SĄCZ, PAŹDZIERNIK 2016 r.

I.

INFORMACJE WSTĘPNE

Konsultacje społeczne dokumentu pod nazwą „Program współpracy miasta Nowego
Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2017” były prowadzone od 3 października do
17 października 2016 r. na podstawie Uchwały Nr LXVII/644/2014 Rady Miasta Nowego
Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
W tym czasie zbierane były uwagi i wnioski od przedstawicieli organizacji
pozarządowych, natomiast 17 października 2016 r. odbyło się spotkanie podsumowujące
konsultacje.
Celem konsultacji było zapoznanie członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie z projektem Programu współpracy miasta Nowego Sącza
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Konsultacje społeczne zostały zorganizowane przez Biuro Organizacji Pozarządowych
Kancelarii Urzędu Miasta Nowego Sącza.
II.

INFORMACJA PUBLICZNA

Prezydent Miasta Nowego Sącza przedstawił do konsultacji społecznych projekt, poprzez
opublikowanie go w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowego Sącza, na
stronie internetowej www.nowysacz.pl oraz stronie forum internetowego
www.konsultacje.nowysacz.pl .
Aby informacja o konsultacjach dotarła do jak największego grona odbiorców została
przesłana do ponad 300 przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także
zamieszczona w kwartalnym newsletterze Biura Organizacji Pozarządowych. Informacje
o
konsultowanym
dokumencie
były
także
zamieszczane
na
stronie
http://www.nowysacz.pl/organizacje-pozarzadowe.
III.

FORMY KONSULTACJI

Konsultacje Programu współpracy prowadzone były w następujących formach:
1. Konsultacji pisemnych poprzez wyrażenie opinii i złożenie uwag do projektu
konsultowanego aktu, za pomocą kart konsultacyjnych, które można było
odebrać w Biurze Organizacji Pozarządowych mieszczącym się przy ul.
Nawojowskiej 17a w Nowym Sączu.

1.1.Wnioski i uwagi wniesione za pomocą kart konsultacyjnych:
Wskazanie dotychczasowego zapisu
w Programie, który wymaga zmiany
(paragraf, ustęp, punkt)

Proponowane brzmienie zapisu lub
treść nowego przepisu, do którego
odnosi się uwaga

§ 11 ust. 2 obszar „Upowszechnianie
kultury”

§ 11 ust. 2
Dopisać punkt 6) w brzmieniu:
Działania mające na celu ograniczenie
zjawiska wykluczenia w życiu społecznokulturalnym

§ 11 ust. 4 obszar „Profilaktyka
i rozwiązywanie problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałanie
narkomanii”
8) Prowadzenie programów
profilaktycznych w oparciu
o wolontariat.

§ 11 ust. 4 pkt 8
Zmiana brzmienia punktu na:
8) Promocja i organizacja wolontariatu.

Wykreślenie tego zadania z obszaru
§ 11 ust. 8 obszar „Pomoc Społeczna”
„Pomoc Społeczna” i przeniesienie
7) Prowadzenie punktu nieodpłatnej
do odrębnego
obszaru współpracy
pomocy prawnej dla osób
dotyczącego tylko i wyłącznie „Pomocy
uprawnionych.
Prawnej”.
§ 11 ust. 10 obszar „Ekologia
i ochrona przyrody”

2. Konsultacji
pisemnych
za
http://konsultacje.nowysacz.pl,

Dopisać pkt.3 w brzmieniu „Działania na
rzecz ochrony środowiska przyrodniczego
Miasta Nowego Sącza, oraz jego
wykorzystania w edukacji ekologicznej
mieszkańców.”
pośrednictwem

forum

internetowego

2.1 Za pośrednictwem forum internetowego nie wpłynęły żadne wnioski ani uwagi
dotyczące konsultowanego dokumentu.
3. Spotkania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego 12 października
2016 r. w siedzibie Biura Organizacji Pozarządowych.
3.1 Spotkanie zorganizowano w siedzibie Biura Organizacji Pozarządowych przy
ulicy Nawojowskiej 17a. W spotkaniu wzięło udział 8 spośród 10 przedstawicieli
Rady. Spotkaniu przewodniczył Pan Jerzy Gwiżdż - Przewodniczący Rady.
Protokół z posiedzenia znajduje się w Biurze Organizacji Pozarządowych przy ul.
Nawojowskiej 17 a.

Wnioski i uwagi wniesione na spotkaniu z Miejską Rada Działalności Pożytku
Publicznego:
Wskazanie
dotychczasowego
Proponowane brzmienie zapisu lub treść
zapisu w Programie, który
nowego przepisu, do którego odnosi się
wymaga
zmiany
(paragraf,
uwaga
ustęp, punkt)
§ 11 ust. 6 obszar „Turystyka”
1) Organizacja
wycieczek
krajoznawczych
dla
mieszkańców
miasta
Nowego Sącza;
2) Działania popularyzujące
atrakcyjność
turystyczną
miasta Nowego Sącza.
§ 10 ust. 4 Przyznawanie raz
w roku nagrody Prezydenta Miasta
Nowego Sącza wyróżniającej się
organizacji
lub
liderowi
działalności pro publico bono.

§ 11 ust. 6 dodanie nowego punktu
dotyczącego
promocji
Miasta
oraz
współpracy miasta Nowego Sącza z miastami
partnerskimi.

§ 10 ust. 4 Zmiana na brzmienie
„Przyznawanie raz w roku nagrody
Prezydenta
Miasta
Nowego
Sącza
wyróżniającej się organizacji, liderowi
działalności pro publico bono.”

Ponadto złożono wniosek, aby oferty realizacji zadań publicznych mogły być
udostępniane członkom komisji konkursowych przed posiedzeniem Komisji.
4. Otwartego spotkania z udziałem członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego, organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które
odbyło się 17 października 2016 r., w sali reprezentacyjnej im. Stanisława
Małachowskiego, w budynku sądeckiego Ratusza o godz. 15.00.
4.1 W ramach konsultacji projektu uchwały zorganizowano otwarte spotkanie
konsultacyjne z przedstawicielami NGO, podczas którego zaprezentowano
przedmiot konsultacji – projekt Programu współpracy miasta Nowego Sącza
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2017. O spotkaniu konsultacyjnym
informowano
mieszkańców
m.in.
za
pośrednictwem
http://www.nowysacz.pl/organizacje-pozarzadowe
newsletteru
BOP
oraz
informacji do mediów.
W spotkaniu wzięło udział ogółem 28 przedstawicieli następujących organizacji
pozarządowych:
1) Sądeckie Towarzystwo Muzyczne- 2 osoby,
2) Stowarzyszenie Humaneo,
3) Stowarzyszenie „Przyjaciele Serca i Życia”- 2 osoby,
4) Stowarzyszenie na rzecz badań i dokumentacji kultury „A posteriori”,
5) Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku- 3 osoby,
6) PTTK Oddział Beskid- 3 osoby,

7) Stowarzyszenie „ADeeM”,
8) Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „KANA”- 2 osoby,
9) Polski Związek Emerytów i Rencistów,
10) Centrum Edukacji Międzykulturowej- 2 osoby,
11) Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem MADA,
12) Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
13) Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego,
14) Stowarzyszenie Kobiet do Walki z rakiem Piersi „Europa Donna”,
15) Nowosądecka Izba Turystyczna,
16) Fundacja „Ostoja”,
17) Stowarzyszenie Sursum Corda,
18) Fundacja Promocji Nauki i Kreatywności,
19) Klub Aktywnych Mam-2 osoby.
Lista obecności załącznik nr 1 do raportu.
Urząd Miasta Nowego Sącza reprezentowali:
1) Wiceprezydent Miasta Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż,
2) Kierownik Kancelarii Małgorzata Grybel,
3) Przedstawiciele wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta
odpowiedzialni za współpracę z organizacjami pozarządowymi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Nowego

Sącza

Alina Marek – Dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych,
Grzegorz Chochla – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej,
Malik Monika – Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji,
Piotr Wilczewski – Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
Urszula Górka – Wydział Kultury, Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej,
Karolina Tokarska – Wydział Gospodarki Komunalnej.

4) Pracownicy Kancelarii: Samodzielne stanowisko ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi: Mariola Pękala- Piekarska i Paulina Podwika.
Wszystkie wnioski, uwagi mieszkańców były zapisywane tak, aby każdy głos w
dyskusji znalazł odzwierciedlenie w materiałach przekazywanych Radzie Miasta
Nowego Sącza. Protokół ze spotkania znajduje się w Biurze Organizacji
Pozarządowych przy ul. Nawojowskiej 17 a.
Wnioski i uwagi wniesione na spotkaniu konsultacyjnym:
Wskazanie
dotychczasowego
Proponowane brzmienie zapisu lub treść
zapisu w Programie, który
nowego przepisu, do którego odnosi się
wymaga
zmiany
(paragraf,
uwaga
ustęp, punkt)
§ 14 ust. 3 w konkursie, o którym
mowa w ust. 1 pkt. 1 mogą
uczestniczyć
organizacje
pozarządowe
oraz
podmioty

§ 14 ust. 3
w ust. 1
organizacje
wymienione

w konkursie, o którym mowa
pkt. 1 mogą uczestniczyć
pozarządowe oraz podmioty
w art. 3 ust. 3 ustawy, przy

wymienione w art. 3 ust. 3 czym jeden podmiot może aplikować do
ustawy, przy czym jeden podmiot każdego obszaru współpracy z maksymalnie
może aplikować do maksymalnie jedną ofertą realizacji zadania publicznego.
trzech obszarów współpracy,
występując
do
pojedynczego
obszaru
współpracy
z maksymalnie
jedną
ofertą
realizacji zadania publicznego.

§ 14 ust. 3 jw.

§ 14 ust. 3 w konkursie, o którym mowa
w ust. 1 pkt. 1 mogą uczestniczyć
organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, przy
czym jeden podmiot może aplikować do
maksymalnie trzech obszarów współpracy
występując do pojedynczego obszaru
współpracy z maksymalnie jedną ofertą
realizacji
zadania
publicznego
(z
wyłączeniem
obszaru
„Wzmocnienie
sektora pozarządowego”).

Ponadto złożony został wniosek, aby informacje o tym, że wydziały dysponują
środkami finansowymi niewykorzystanymi w konkursach były podawane
do publicznej wiadomości.
IV.

WYNIKI KONSULTACJI

W czasie trwania konsultacji społecznych oraz podczas otwartego spotkania
konsultacyjnego przedstawiciele organizacji pozarządowych zgłaszali wnioski i uwagi,
dotyczące propozycji zmian projektu programu współpracy miasta Nowego Sącza
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego.
Na ich podstawie wprowadzono jeden obszar współpracy: „Udzielanie nieodpłatnej
pomocy prawnej” przy jednoczesnym wykreśleniu zadania katalogowego „Prowadzenie
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób uprawnionych” z obszaru „Pomoc
społeczna”.
Zmianie uległa również:
- treść § 10 ust. 4 „Przyznawanie raz w roku nagrody Prezydenta Miasta Nowego Sącza
wyróżniającej się organizacji, liderowi działalności pro publico bono.”,
- treść § 14 ust. 3 w konkursie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 mogą uczestniczyć
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, przy czym
jeden podmiot może aplikować do maksymalnie trzech obszarów współpracy występując
do pojedynczego obszaru współpracy z maksymalnie jedną ofertą realizacji zadania
publicznego(z wyłączeniem obszaru „Wzmocnienie sektora pozarządowego”).

Szczegółowy wykaz wniosków i uwag a także wyników rozpatrzenia znajduje się w
załączniku nr 2 do niniejszego Raportu.
Podsumowując, konsultowany projekt Programu współpracy miasta Nowego Sącza
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2017 spotkał się z pozytywnym odbiorem jego przyszłych
beneficjentów.

Komisja konsultacyjna w składzie:
Małgorzata Grybel
Mariola Pękala-Piekarska
Paulina Podwika

