Załącznik nr 2 do Raportu

Wnioski, uwagi i opinie zgłoszone w ramach konsultacji z organizacjami pozarządowymi
do 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.
Organizacja/osoba
zgłaszająca

Stowarzyszenie
Sursum Corda
Marcin Kałużny

Stowarzyszenie
Sursum Corda
Marcin Kałużny

Stowarzyszenie
Sursum Corda
Marcin Kałużny

Wskazanie dotychczasowego zapisu
w Programie, który wymaga zmiany
(paragraf, ustęp, punkt)

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

Wyniki rozpatrzenia - wyjaśnienia
/informacje o zmianach

Propozycja
nieuwzględniona.
Oferta
kulturalna dla sądeczan z roku na rok jest
nie tylko ciekawsza, ale coraz większa.
Dostęp do wysokiej, elitarnej kultury dla
sądeczan, oferowanej w ośrodkach poza
§ 11 ust. 2
Nowym Sączem, z pewnością zasługuje
§ 11 ust. 2 obszar „Upowszechnianie Dopisać punkt 6) w brzmieniu:
na poparcie i akceptację. Z uwagi jednak
Działania mające na celu ograniczenie
kultury”
na
ograniczone
możliwości,
głównie
zjawiska wykluczenia w życiu społecznofinansowe, wsparcie czynnego uczestnictwa
kulturalnym
w „kulturze”, poprzez m.in. wyjazdy
na spektakle teatralne, do filharmonii,
opery, etc. w obszarze: „upowszechnianie
kultury”, niestety nie jest możliwe do
realizacji, zwłaszcza w przyszłym roku.
§ 11 ust. 4 obszar „Profilaktyka i
§ 11 ust. 4 pkt 8)
rozwiązywanie problemów alkoholowych
Zmiana brzmienia punktu na:
oraz przeciwdziałanie narkomanii”
8)
Prowadzenie
programów
8) Promocja i organizacja wolontariatu.
profilaktycznych w oparciu o wolontariat.

Propozycja nieuwzględniona. Zadania, które
wpisane są w obszar: Profilaktyka(…)
realizować
mają
Gminne
Programy
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Sama promocja i organizacja
wolontariatu nie gwarantuje realizacji zadań
z zakresu profilaktyki uzależnień.

Propozycja uwzględniona. W związku
z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r.
§ 11 ust. 8 obszar „Pomoc Społeczna”
Wykreślenie tego zadania z obszaru
7) Prowadzenie punktu nieodpłatnej „pomoc
społeczna”
i
przeniesienie o nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. 2015
pomocy prawnej dla osób uprawnionych.
do odrębnego konkursu ofert dotyczącego poz. 1255), wprowadzono zmiany w ustawie
tylko i wyłącznie „pomocy prawnej”.
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U.2016.0.239), zmiana polega na
dodaniu kolejnego zadania w sferze zadań
publicznych (art. 4 ust 1 pkt. 1b).
Prawidłowym jest utworzenie nowego
obszaru „Udzielanie nieodpłatnej pomocy
prawnej”.
Stowarzyszenie
Sursum Corda
Marcin Kałużny
§ 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.

Liga Ochrony
Przyrody
Tadeusz Ogorzałek

Stowarzyszenie A
posteriori
Anna ZemekWłodek

§ 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
pojedynczego
obszaru
współpracy
z
maksymalnie jedna ofertą.

Propozycja nieuwzględniona. Wprowadzenie
do projektu Programu zapisu mówiącego,
że organizacje mogą aplikować do konkursów
w trzech obszarach, zwiększy szanse
na pozyskanie przez organizacje większych
środków
finansowych,
które
pozwolą
na
realizacje
zaplanowanego
zadania
na odpowiednim poziomie. Aplikowanie
wniosków do większej liczby obszarów może
powodować
rozproszenie
środków.
Przyznawanie niewielkich kwot większej
liczbie organizacji nie gwarantuje realizacji
zadań zapisanych w programie współpracy
dla danego obszaru i nie gwarantuje
większego
wsparcia
finansowego
dla
organizacji. Powoduje jedynie, zwiększenie
nakładów
i
pracy
związanej
z przygotowaniem i rozliczeniem ofert.

Propozycja
nieuwzględniona.
Zapis
w programie nie może zostać zmieniony
Dopisać pkt. „Działania na rzecz ochrony
z uwagi na celowość przeznaczonych
§ 11 ust. 10 obszar „Ekologia i ochrona środowiska przyrodniczego Miasta Nowego
środków, zgodnie z zapisem art. 6 r ust. 2
przyrody.”
Sącza, oraz jego wykorzystania w edukacji
pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
ekologicznej mieszkańców.”
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz.250 z późn.zm.)
Propozycja
nieuwzględniona.
Punkt
§ 11 ust. 6 dodanie nowego punktu/zadania
dotyczący promocji miasta znajduje się
dotyczącego
promocji
Miasta
oraz
w § 11 ust. 6 pkt 2. Ponadto obszar
Organizacja
wycieczek
współpracy miasta Nowego Sącza z
„Współpraca
zagraniczna
Miasta”
był
krajoznawczych dla mieszkańców
miastami partnerskimi.
miasta Nowego Sącza;
w poprzednich latach zawarty w Programie
Działania
popularyzujące
współpracy, jednak ze względu na niewielkie

§ 11 ust. 6 obszar „Turystyka”:
1)
2)

atrakcyjność
turystyczną
Nowego Sącza.
Stowarzyszenie A
posteriori
Anna ZemekWłodek

miasta

zainteresowanie organizacji tym obszarem
został usunięty.

§ 10 ust. 4 Przyznawanie raz w roku
nagrody Prezydenta Miasta Nowego Sącza
wyróżniającej się organizacji lub liderowi
działalności pro publico bono.

§ 10 ust. 4 Przyznawanie raz w roku Uwzględniono
propozycję
nagrody Prezydenta Miasta Nowego Sącza w zaproponowanej formie.
wyróżniającej się organizacji, liderowi
działalności pro publico bono.

zapisu

Katolickie Centrum
Edukacji Młodzieży § 14 ust. 3 w konkursie, o którym mowa
KANA
w ust. 1 pkt. 1 mogą uczestniczyć
organizacje pozarządowe oraz podmioty
Grzegorz Tabasz 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.

§ 14 ust. 3 w konkursie, o którym mowa Uwzględniono
propozycję
w ust. 1 pkt. 1 mogą uczestniczyć w zaproponowanej formie.
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”).

zapisu

Stowarzyszenie
A posteriori
Anna Zemek
Włodek
Stowarzyszenie A
posteriori
Anna Zemek
Włodek

wniosek, aby oferty realizacji zadań
Członkowie komisji konkursowych mieli i mają możliwość wglądu do złożonych ofert
publicznych mogły być udostępniane
u pracownika merytorycznego po wcześniejszym umówieniu się przed posiedzeniem
członkom Komisji konkursowych przed
komisji.
posiedzeniem Komisji.

wniosek, aby informacje o tym, że
wydziały
dysponują
środkami Informacje o ogłoszonych konkursach dodatkowych, uzupełniających, małych grantach
finansowymi
niewykorzystanymi
w są na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza w
konkursach były podawane do publicznej zakładce Organizacje Pozarządowe.
wiadomości.

