Nowy Sącz, dnia 30 kwietnia 2013 r.

Znak sprawy: BPM-NGO.0008.1.2013

Sprawozdanie
z realizacji Programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego za rok 2012

Program współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012 – zwany dalej
Programem – został przyjęty uchwałą nr XVIII/168/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
22 listopada 2011 r.
Głównym celem Programu było budowanie partnerstwa między administracją publiczną
i organizacjami w środowisku lokalnym, czemu służyło wspieranie organizacji w realizacji
ważnych celów społecznych.

I.

Zakres podmiotowy programu:

Realizowany w roku 2012 Program adresowany był 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;
4) spółdzielni socjalnych;
5) spółek akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów
sportowych będących spółkami działającymi na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późniejszymi zmianami), które
nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodów
na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między
swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

II.

Zakres przedmiotowy programu:

Miasto współpracowało z organizacjami w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4
ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami), zwanej
dalej ustawą, o ile zadania te są zadaniami Miasta.
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III.

Formy współpracy:

Współpraca Miasta z organizacjami miała charakter finansowy i pozafinansowy.

Współpraca o charakterze finansowym
Współpraca o charakterze wsparcia finansowego prowadzona była 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.
W poniższej tabeli zestawiono informacje dot. liczby i kwot dotacji przyznanych
organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych, z wyszczególnieniem
powyższych form zlecania:
Forma zlecenia

Przekazana
kwota

Wspieranie
1 330 755,00 zł
Powierzanie
226 354,00 zł
Kwota ogółem 1 557 109,00 zł

%

Ilość zleceń

85%
15%
100%

223
38
261

%
85%
15%
100%

Środki finansowe na realizację zadań publicznych były przyznawane:
1) w drodze otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych;
2) w trybie art. 19a ustawy z pominięciem otwartego konkursu ofert w przypadku
zadań o charakterze lokalnym realizowanych w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
których wysokość dofinansowania lub finansowania nie przekracza kwoty 10 000
złotych;
3) poprzez zakup potrzebnych usług w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).

Współpraca o charakterze pozafinansowym
Miasto wspierało 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 aktów prawa
miejscowego odnoszących się do zagadnień związanych z obszarem działalności
organizacji.
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3. Promowanie przez Miasto działalności organizacji i pomoc w tworzeniu ich dobrego
wizerunku.
4. Przyznawanie raz w roku nagrody Prezydenta Miasta Nowego Sącza wyróżniającej się
organizacji lub liderowi działalności pro publico bono. W roku sprawozdawczym
przyznane zostały dwie równorzędne nagrody. Laureatami zostali: Pani Anna Olesky,
prezes Stowarzyszenia Przyjaciele Serca i Życia – jako lider działalności pro publico
bono oraz Jednostka Poszukiwawczo-Ratownicza działająca przy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Biegonicach – jako wyróżniająca się organizacja pozarządowa.
5. Otwarte spotkania pomiędzy organizacjami a przedstawicielami samorządu w formie
konferencji i szkoleń. W roku sprawozdawczym odbyło się jedno spotkanie
konsultacyjne dotyczące projektu kolejnego rocznego programu współpracy, a także
spotkania informacyjne i szkoleniowe w formie indywidualnych konsultacji,
realizowane na zlecenie miasta w ramach obszaru współpracy: pobudzanie rozwoju
3. sektora.
6. Udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Miastem, które ubiegają się
o dofinansowanie z innych źródeł.
7. Obejmowanie honorowym patronatem Prezydenta Miasta wybranych przedsięwzięć
realizowanych przez organizacje.
8. Pomoc w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej, w szczególności z miastami
partnerskimi.
9. Wspieranie sądeckich organizacji pożytku publicznego w realizacji kampanii
informacyjno-promocyjnej służącej skutecznemu pozyskiwaniu środków w ramach
mechanizmu 1 %:
Lp

Organizacja

1 Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem "MADA"
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci
2 Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo
NADZIEJA
Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomii KLUB
3 SĄDECKICH AMAZONEK im. Heleny Włodarczyk w
Nowym Sączu
4 Stowarzyszenie SURSUM CORDA
5 Małopolskie Towarzystwo Oświatowe
6 Sądeckie Towarzystwo Muzyczne
7 Stowarzyszenie Chóru SCHERZO
8 Klub Sportowy DUNAJEC
Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie
9
Hospicjum
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich
10
Opiekunów SPOKOJNE JUTRO
11 Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe
Sądecko-Podhalański Okręgowy Związek
12
Żeglarski
Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. Św.
13
Brata Alberta
Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi
14
EUROPA DONNA w Nowym Sączu
15 Stowarzyszenie NASZE ZDROWIE

Pozyskana kwota
w tym z miasta
ogółem
45 474,60 zł
28 097,70 zł
40 680,74 zł

33 776,33 zł

4 668,18 zł

3 614,48 zł

786
21
2
9
7

282,15 zł
866,00 zł
142,00 zł
839,34 zł
110,40 zł

395
20
1
8
6

886,09 zł
214,10 zł
697,60 zł
480,83 zł
573,70 zł

122 333,72 zł

116 311,94 zł

2 818,60 zł

2 394,80 zł

11 244,74 zł

4 934,54 zł

2 260,20 zł

1 844,80 zł

5 040,40 zł

3 889,20 zł

4 543,88 zł

3 992,88 zł

827,40 zł

695,30 zł
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Lp

Organizacja
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział
Powiatowy w Nowym Sączu
Stowarzyszenie Przyjaciele Serca i Życia
Stowarzyszenie Sądeckie Forum Kobiet
Fundacja Rozwoju Dializoterapii i Nefrologii
Fundacja im. dra Jerzego Masiora w Nowym
Sączu
Stowarzyszenie TĘCZA przy Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym
Fundacja Młodzież – Edukacja - Przyszłość
Stowarzyszenie Sekcja Brydża Sportowego ALF Nowy Sącz
Fundacja KLENIE
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych przy Środowiskowym Domu
Samopomocy w Nowym Sączu JESTEŚMY
Stowarzyszenie PIAST Na Rzecz Aktywnego Trybu
Życia
Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota
Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki
WSPINKA

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Pozyskana kwota
w tym z miasta
ogółem
1 239,42 zł

1 220,96 zł

1 753,00 zł
398,60 zł
6 575,00 zł

1 728,90 zł
345,80 zł
5 788,60 zł

5 296,15 zł

3 810,70 zł

18 908,19 zł

17 713,59 zł

2 827,98 zł

789,28 zł

2 425,10 zł

722,50 zł

4 182,21 zł

1 751,30 zł

6 435,30 zł

4 982,20 zł

1 853,61 zł

1 798,01 zł

69 815,55 zł

47 286,05 zł

3 400,90 zł

272,00 zł

1 192 243,36 zł
720 614,18 zł
Łączna kwota środków jakie pozyskały nowosądeckie organizacje pożytku publicznego
wzrosła, w porównaniu do poprzedniego roku sprawozdawczego, o blisko 84 tysiące
złotych, zaś kwota środków jakimi mieszkańcy naszego Miasta wsparli lokalne
organizacje pożytku publicznego wzrosła o blisko 130 tysięcy złotych.
10. Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, komórki organizacyjnej Urzędu Miasta
Nowego Sącza mającej na celu wspieranie techniczne, szkoleniowe i informacyjne oraz
wewnętrznej integracji III sektora. Cel niezrealizowany z uwagi na brak środków
finansowych.

IV.

Realizacja programu w poszczególnych obszarach współpracy:

Obszar „Oświata i wychowanie”
Zadaniami priorytetowymi w obszarze „Oświata i wychowanie” były:
1) Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
2) Wspieranie inicjatyw na rzecz edukacji ponadprogramowej, organizacja konkursów,
programów edukacyjnych, konferencji, seminariów z różnych dziedzin wiedzy.
3) Prowadzenie nieodpłatnych korepetycji, a także realizacja programów
wspierających rozwój intelektualny i emocjonalny uczniów z rodzin ubogich.
4) Prowadzenie warsztatów szkoleniowo- wypoczynkowych.
5) Upowszechnianie twórczości młodzieżowych zespołów artystycznych w kraju i za
granicą.
6) „MECENAT SĄDECKI” – wyróżnianie i promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych.
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W roku sprawozdawczym do realizacji zlecone zostały wyłącznie zadania 1-5. Wśród
spełniających kryteria formalne ofert realizacji zadania publicznego, jakie wpłynęły do tut.
Urzędu w roku 2012, nie było ofert dot. realizacji zadania 6, które kwalifikowałyby się do
przyznania środków finansowych.
W poniższej tabeli zestawiono liczby przyznanych dotacji w podziale na poszczególne
zadania priorytetowe oraz formy zlecania zadań publicznych:
L.p.

Zadanie

1 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
2
3
4
5

Dotacje
OGŁÓŁEM
10

Dotacje
KONKURS
7

Dotacje
GRANTY
3

18

12

6

2

2

0

9

7

2

1

1

0

Wspieranie inicjatyw na rzecz edukacji
ponadprogramowej, organizacja konkursów, programów
edukacyjnych, konferencji, seminariów z różnych
dziedzin wiedzy
Prowadzenie nieodpłatnych korepetycji, a także
realizacja programów wspierających rozwój
intelektualny i emocjonalny uczniów z rodzin ubogich
Prowadzenie warsztatów szkoleniowo-wypoczynkowych
Upowszechnianie twórczości młodzieżowych zespołów
artystycznych w kraju i za granicą

Największą aktywność organizacji pozarządowych zanotowano przy zadaniach dotyczących
zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży (wypoczynku zimowego lub letniego,
warsztatów szkoleniowo-wypoczynkowych i wszelkich inicjatyw na rzecz edukacji
ponadprogramowej).
W poniższej tabeli zestawiono kwoty dotacji wnioskowanej, przyznanej, przekazanej
i rozliczonej:
Wnioskowana
DOTACJA

Przyznana
DOTACJA

Przekazana
DOTACJA

Rozliczona
DOTACJA

Kwota
ZWROTU

527 974,20 zł

204 000,00 zł

195 000,00 zł

191 413,81 zł

3 590,04 zł

Podmioty aplikujące w roku 2012 o realizację zadań publicznych w obszarze „Oświata
i wychowanie” wnioskowały o kwotę dwuipółkrotnie większą od wysokości środków
przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta.
W roku sprawozdawczym dwie przyznane dotacje nie zostały przekazane wnioskodawcom,
z powodu ich rezygnacji z realizacji zadania, pozostali wnioskodawcy podjęli się realizacji
zleconych zadań, pomimo przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana.
98% przekazanych środków zostało rozliczonych, zaś 2% zwróconych do budżetu miasta
w związku z ich niewykorzystaniem lub rezygnacją zleceniobiorcy z realizacji zadania
publicznego już po zawarciu umowy.

Obszar „Upowszechnianie Kultury”
Zadaniami priorytetowymi w obszarze „Upowszechnianie kultury” były:
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1) Prowadzenie zespołów i upowszechnianie twórczości amatorskiego ruchu
artystycznego w kraju i za granicą.
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 i artystycznej
wśród dzieci i młodzieży.
W roku sprawozdawczym zlecono realizację wszystkich zadań priorytetowych. W poniższej
tabeli zestawiono liczby przyznanych dotacji w podziale na poszczególne zadania
priorytetowe oraz formy zlecania zadań publicznych:
DOTACJE
ogółem

DOTACJE
konkurs

DOTACJE
granty

1 amatorskiego ruchu artystycznego w kraju i za

11

11

0

2

3

3

0

3

3

0

12

11

1

5

5

0

L.p.

Zadanie
Prowadzenie zespołów i upowszechnianie twórczości

3
4
5

granicą
Promocja sztuki twórców profesjonalnych i
nieprofesjonalnych w kraju i za granicą
Realizacja wydawnictw promujących kulturę
Organizacja imprez kulturalnych, wystaw dla
mieszkańców Nowego Sącza
Upowszechnianie kultury poprzez promocję edukacji
muzycznej i artystycznej wśród dzieci i młodzieży

Środki przeznaczone na realizację zadań publicznych z obszaru „Upowszechnianie kultury”
z uwagi na ich charakter (w większości są to zadania długoterminowe) przekazywane były
głównie w drodze otwartego konkursu ofert.
W poniższej tabeli zestawiono kwoty dotacji wnioskowanej, przyznanej, przekazanej
i rozliczonej:
Wnioskowana
DOTACJA

469 210,00 zł

Przyznana
DOTACJA

210 000,00 zł

Przekazana
DOTACJA

Rozliczona
DOTACJA

210 000,00 zł

209 700,00 zł

Kwota
ZWROTU

300,00 zł

Podmioty aplikujące w roku 2012 o realizację zadań publicznych w obszarze
„Upowszechnianie kultury” wnioskowały o kwotę blisko dwuipółkrotnie większą od środków
przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta.
W roku sprawozdawczym wszystkie przyznane dotacje zostały przekazane wnioskodawcom,
którzy podjęli się realizacji zleconych zadań pomimo przyznania dotacji w wysokości
niższej niż wnioskowana.

Obszar „Ochrona Zdrowia”
Zadaniami priorytetowymi w obszarze „Ochrona zdrowia” były:
1) Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz działań mających na celu
poprawę funkcjonowania osób chorych i niepełnosprawnych.
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2) Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie,
rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego
funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz rozwijają umiejętności sprawnego
komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniem, słuchu, mowy, z autyzmem
i z niepełnosprawnością intelektualną.
3) Świadczenia opieki paliatywnej oraz pomoc medyczna dla bezdomnych i ubogich.
4) Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.
5) Wspieranie wszelkich inicjatyw w zakresie poprawy zdrowia publicznego,
kształtowania właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych poprzez prowadzenie
działalności edukacyjnej i organizowanie badań profilaktycznych.
6) Organizowanie wypoczynku dla dzieci niepełnosprawnych.
W roku sprawozdawczym zlecono realizację wszystkich zadań priorytetowych. W poniższej
tabeli zestawiono liczby dotacji w podziale na poszczególne zadania priorytetowe oraz
formy zlecania zadań publicznych:
L.p.
1
2

3
4
5

6

Zadanie
Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz
działań mających na celu poprawę funkcjonowania osób
chorych i niepełnosprawnych
Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które
mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie
umiejętności niezbędnych do samodzielnego
funkcjonowania osób niepełnosprawnych…
Świadczenia opieki paliatywnej oraz pomoc medyczna dla
bezdomnych i ubogich
Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa

DOTACJE
ogółem
6

DOTACJE
konkurs
6

DOTACJE
granty
0

9

6

3

4

4

0

3
6

1
6

2
0

3

2

1

Wspieranie wszelkich inicjatyw w zakresie poprawy
zdrowia publicznego, kształtowanie właściwych postaw i
zachowań prozdrowotnych poprzez prowadzenie
działalności edukacyjnej i organizowanie badań
profilaktycznych
Organizacja wypoczynku dla dzieci niepełnosprawnych

Największą aktywność organizacji pozarządowych niezmiennie notuje się przy zadaniach
dotyczących prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W poniższej tabeli
zestawiono kwoty dotacji wnioskowanej, przyznanej, przekazanej i rozliczonej:
Wnioskowana
DOTACJA

385 645,00 zł

Przyznana
DOTACJA

222 000,00 zł

Przekazana
DOTACJA

222 000,00 zł

Rozliczona
DOTACJA

222 000,00 zł

Kwota
ZWROTU

0,00 zł

Podmioty aplikujące w roku 2012 o realizację zadań publicznych w obszarze „Ochrona
zdrowia” wnioskowały o kwotę ponad półtorakrotnie większą od środków przeznaczonych
na ten cel w budżecie miasta.
W roku sprawozdawczym wszystkie przyznane dotacje zostały przekazane wnioskodawcom,
którzy podjęli się realizacji zleconych zadań pomimo przyznania dotacji w wysokości
niższej niż wnioskowana. Przekazane środki finansowe zostały rozliczone w całości.
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Obszar „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałanie narkomanii”
Zadaniami priorytetowymi w obszarze „Profilaktyka
alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii” były:

i

rozwiązywanie

problemów

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 i przemocy, 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
i
profilaktycznych
w
świetlicach
socjoterapeutycznych i środowiskowych.
7) Podejmowanie działań pomocowych, akcji, konkursów i imprez okolicznościowych
mających na celu ograniczenie zjawisk patologicznych.
8) Pobudzanie aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie
poprzez wspieranie zatrudnienia socjalnego.
9) Prowadzenie programów profilaktycznych w oparciu o wolontariat.
W roku sprawozdawczym zlecono realizację wszystkich zadań priorytetowych. W poniższej
tabeli zestawiono liczby dotacji w podziale na poszczególne zadania priorytetowe oraz
formy zlecania zadań publicznych:
L.p.
1
2
3
4

5
6
7

Zadanie
Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku
dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
Prowadzenie zajęć terapii indywidualnej
i grupowej dla osób uzależnionych
Edukacja publiczna o tematyce uzależnień
i przemocy, realizacja programów edukacyjnoterapeutycznych
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 uzależnieniami
Organizacja zajęć terapeutycznych
i profilaktycznych w świetlicach
socjoterapeutycznych i środowiskowych
Podejmowanie działań pomocowych, akcji,
konkursów i imprez okolicznościowych
mających na celu ograniczenie zjawisk
patologicznych

Dotacje
OGŁÓŁEM
16

Dotacje
KONKURS
16

Dotacje
GRANTY
0

4

1

3

1

1

0

4

2

2

6

6

0

5

4

1

8

8

0
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L.p.
8

Zadanie
Pobudzanie aktywności społecznej i zawodowej
osób wykluczonych społecznie poprzez
wspieranie zatrudnienia socjalnego
Prowadzenie programów profilaktycznych
w oparciu o wolontariat

9

Dotacje
OGŁÓŁEM
1

Dotacje
KONKURS
1

Dotacje
GRANTY
0

2

2

0

Największą aktywność organizacji pozarządowych zanotowano przy zadaniach dotyczących
organizacji wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży oraz podejmowania
wszelkiego rodzaju działań pomocowych mających na celu ograniczenie zjawisk
patologicznych.
W poniższej tabeli zestawiono kwoty dotacji wnioskowanej, przyznanej, przekazanej
i rozliczonej:
Wnioskowana
DOTACJA

989 959,56 zł

Przyznana
DOTACJA

375 000,00 zł

Przekazana
DOTACJA

Rozliczona
DOTACJA

358 500,00 zł

Kwota
ZWROTU

358 440,52 zł

59,48 zł

Podmioty aplikujące w roku 2012 o realizację zadań publicznych w obszarze „Profilaktyka
i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii” wnioskowały
o kwotę blisko dwuipółkrotnie większą od środków przeznaczonych na ten cel w budżecie
miasta.
W roku sprawozdawczym dwie dotacje nie zostały przekazane z uwagi na rezygnację
wnioskodawcy z realizacji zadania publicznego lub brak możliwości formalno-prawnych do
zawarcia umowy. Pozostałe przyznane dotacje zostały przekazane wnioskodawcom, którzy
podjęli się realizacji zleconych zadań pomimo przyznania dotacji w wysokości niższej niż
wnioskowana. Przekazane środki finansowe zostały rozliczone.

Obszar „Kultura Fizyczna”
W obszarze „Kultura fizyczna” priorytetowym było jedno zadanie publiczne:
1) Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej poprzez organizację zajęć z zakresu
kultury fizycznej oraz rekreacyjnych imprez okazjonalnych na terenie miasta
Nowego Sącza.
W poniższej tabeli zestawiono liczby przyznanych dotacji w podziale na poszczególne
formy zlecania zadań publicznych:
L.p.
1

Zadanie
Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej poprzez
organizację zajęć z zakresu kultury fizycznej oraz
rekreacyjnych imprez okazjonalnych na terenie miasta
Nowego Sącza

Dotacje
OGŁÓŁEM

Dotacje
KONKURS

Dotacje
GRANTY

40

32

8
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W poniższej tabeli zestawiono kwoty dotacji wnioskowanej, przyznanej, przekazanej
i rozliczonej:
Wnioskowana
DOTACJA

488 280,00 zł

Przyznana
DOTACJA

180 000,00 zł

Przekazana
DOTACJA

Rozliczona
DOTACJA

180 000,00 zł

Kwota
ZWROTU

179 999,06 zł

0,94 zł

Podmioty aplikujące w roku 2012 o realizację zadań publicznych w obszarze „Kultura
fizyczna” wnioskowały o kwotę dwuipółkrotnie większą od środków przeznaczonych na ten
cel w budżecie miasta.
W roku sprawozdawczym wszystkie przyznane dotacje zostały przekazane wnioskodawcom,
którzy podjęli się realizacji zleconych zadań pomimo przyznania dotacji w wysokości
niższej niż wnioskowana. Przekazane środki finansowe zostały rozliczone.

Obszar „Turystyka”
Zadaniami priorytetowymi w obszarze „Turystyka” były:
1) Upowszechnianie krajoznawstwa poprzez organizację imprez turystycznych dla
mieszkańców miasta Nowego Sącza.
2) Upowszechnianie krajoznawstwa poprzez wydawnictwa turystyczne.
3) Upowszechnianie krajoznawstwa poprzez organizację festiwali, koncertów oraz
konkursów dla mieszkańców miasta Nowego Sącza.
4) „NOWOSĄDECKIM SZLAKIEM” – utrzymanie, renowacja, tworzenie, wytyczanie
infrastruktury szlaków turystycznych w Nowym Sączu, oznakowanie atrakcji
turystycznych i infrastruktury turystycznej miasta Nowego Sącza, oznakowanie dróg
dojazdowych do atrakcji turystycznych.
W roku sprawozdawczym zlecono realizację wszystkich zadań priorytetowych. W poniższej
tabeli zestawiono liczby dotacji w podziale na poszczególne zadania priorytetowe oraz
formy zlecania zadań publicznych:
L.p.
1
2
3
4

Zadanie
Upowszechnianie krajoznawstwa poprzez organizację
imprez turystycznych dla mieszkańców miasta Nowego
Sącza
Upowszechnianie krajoznawstwa poprzez wydawnictwa
turystyczne
Upowszechnianie krajoznawstwa poprzez organizację
festiwali, koncertów oraz konkursów dla mieszkańców
miasta Nowego Sącza
NOWOSĄDECKIM SZLAKIEM - utrzymanie, renowacja,
tworzenie, wyznaczanie infrastruktury szlaków
turystycznych miasta Nowego Sącza, oznakowanie dróg
dojazdowych do atrakcji turystycznych

Dotacje
OGŁÓŁEM
20

Dotacje
KONKURS
15

Dotacje
GRANTY
5

1

0

1

4

2

2

1

1

0

Największą aktywność organizacji pozarządowych zanotowano przy realizacji zadania dot.
organizacji imprez turystycznych dla mieszkańców Nowego Sącza.
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W poniższej tabeli zestawiono kwoty dotacji wnioskowanej, przyznanej, przekazanej
i rozliczonej:
Wnioskowana
DOTACJA

225 543,40 zł

Przyznana
DOTACJA

Przekazana
DOTACJA

80 000,00 zł

80 000,00 zł

Rozliczona
DOTACJA

Kwota
ZWROTU

80 000,00 zł

0,00 zł

Podmioty aplikujące w roku 2012 o realizację zadań publicznych w obszarze „Turystyka”
wnioskowały o kwotę blisko trzykrotnie większą od środków przeznaczonych na ten cel
w budżecie miasta.
W roku sprawozdawczym wszystkie przyznane dotacje zostały przekazane wnioskodawcom,
którzy podjęli się realizacji zleconych zadań, pomimo przyznania dotacji w wysokości
niższej niż wnioskowana. Całość przekazanych środków została rozliczona.

Obszar „Współpraca zagraniczna miasta”
Zadaniami priorytetowymi w obszarze „Współpraca zagraniczna miasta” były:
1) Realizacja zadań upowszechniających współpracę z miastami i regionami, z którymi
Nowy Sącz nawiązał kontakty zagraniczne służące wymianie doświadczeń.
2) Realizacja zadań promujących miasto Nowy Sącz za granicą.
3) Międzynarodowe Spotkanie Miast Partnerskich w Nowym Sączu.
W roku sprawozdawczym zlecone do realizacji zostało wyłącznie zadanie 1. Wśród
spełniających kryteria formalne ofert realizacji zadania publicznego, jakie wpłynęły do tut.
Urzędu w roku 2012, nie było ofert dot. realizacji zadań 2 i 3, które kwalifikowałyby się do
przyznania środków finansowych.
W poniższej tabeli zestawiono liczby przyznanych dotacji:
L.p.

Zadanie
1

Realizacja zadań upowszechniających współpracę z miastami i regionami,
z którymi Nowy Sącz nawiązał kontakty zagraniczne służące wymianie
doświadczeń

DOTACJE ogółem
2

Środki przeznaczone na realizację zadań publicznych z obszaru „Współpraca zagraniczna
miasta”, z uwagi na ich charakter (zadania krótkoterminowe i niskobudżetowe)
przekazywane były wyłącznie z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie małych
grantów.
W poniższej tabeli zestawiono kwoty dotacji wnioskowanej, przyznanej, przekazanej
i rozliczonej:
Wnioskowana
DOTACJA

18 550,00 zł

Przyznana
DOTACJA

15 000,00 zł

Przekazana
DOTACJA

15 000,00 zł

Rozliczona
DOTACJA

14 300,00 zł

Kwota
ZWROTU

700,00 zł
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Podmioty aplikujące w roku 2012 o realizację zadań publicznych w obszarze „Współpraca
zagraniczna miasta” wnioskowały o kwotę niespełna 25% większą od środków
przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta.
W roku sprawozdawczym wszystkie przyznane dotacje zostały przekazane wnioskodawcom,
którzy podjęli się realizacji zleconych zadań pomimo przyznania dotacji w wysokości
niższej niż wnioskowana. Zwrot środków wynikał z oszczędności poczynionych podczas
realizacji jednego ze zleconych zadań.

Obszar „Ekologia i ochrona środowiska”
Zadaniami priorytetowymi w obszarze „Ekologia i ochrona środowiska” były:
1) Upowszechnianie ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego.
2) Wspieranie wszelkich inicjatyw proekologicznych – organizowanie konkursów,
warsztatów, kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz innych imprez o charakterze
ekologicznym.
3) Promowanie zachowań przyjaznych środowisku.
4) Prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt bezdomnych i wolno żyjących na
terenie miasta Nowego Sącza.
W roku sprawozdawczym zlecone zostało wyłącznie zadanie 2. Przyznano jedną dotację nie
wyczerpującą środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta. Wśród spełniających
kryteria formalne ofert realizacji zadania publicznego, jakie wpłynęły do tut. Urzędu
w roku 2012, nie było ofert dot. realizacji pozostałych zadań, które kwalifikowałyby się do
przyznania środków finansowych.
W poniższej tabeli zestawiono kwoty dotacji wnioskowanej, przyznanej, przekazanej
i rozliczonej:
Wnioskowana
DOTACJA

2 809,00 zł

Przyznana
DOTACJA

2 809,00 zł

Przekazana
DOTACJA

2 809,00 zł

Rozliczona
DOTACJA

2 809,00 zł

Kwota
ZWROTU

0,00 zł

Środki przeznaczone na realizację zadań publicznych z obszaru „Ekologia i ochrona
środowiska”, z uwagi na ich charakter (zadania krótkoterminowe i niskobudżetowe)
przekazywane były wyłącznie z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie małych
grantów. W roku sprawozdawczym przyznana dotacja została przekazane wnioskodawcy,
a przekazane środki finansowe zostały rozliczone w całości.

Obszar „Przeciwdziałanie bezrobociu”
Zadaniami priorytetowymi w obszarze „Przeciwdziałanie bezrobociu” były:
1) Prowadzenie kursów zawodowych podnoszących oraz zmieniających kwalifikacje
zawodowe osób pozostających długotrwale bez pracy w zakresie kwalifikacji
aktualnie poszukiwanych na rynku pracy.
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2) Realizowanie indywidualnych programów reintegracji społecznej dla osób
wykluczonych społecznie z powodu długotrwałego bezrobocia.
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.
W roku sprawozdawczym zlecone zostały zadania 1 i 2. Wśród spełniających kryteria
formalne ofert realizacji zadania publicznego, jakie wpłynęły do tut. Urzędu w roku 2012,
nie było ofert dot. realizacji zadania 3 i 4, które kwalifikowałyby się do przyznania
środków finansowych.
W poniższej tabeli zestawiono liczby przyznanych dotacji w podziale na poszczególne
formy zlecania zadań publicznych:
L.p.
1

2

Zadanie

Dotacje
OGŁÓŁEM

Dotacje
KONKURS

Dotacje
GRANTY

1

1

0

2

1

1

Prowadzenie kursów zawodowych podnoszących oraz
zmieniających kwalifikacje zawodowe osób
pozostających długotrwale bez pracy w zakresie
kwalifikacji aktualnie poszukiwanych na rynku pracy
Realizowanie indywidualnych programów reintegracji
społecznej dla osób wykluczonych społecznie z powodu
długotrwałego bezrobocia

W poniższej tabeli zestawiono kwoty dotacji wnioskowanej, przyznanej, przekazanej
i rozliczonej:
Wnioskowana
DOTACJA

53 955,00 zł

Przyznana
DOTACJA

40 000,00 zł

Przekazana
DOTACJA

40 000,00 zł

Rozliczona
DOTACJA

40 000,00 zł

Kwota
ZWROTU

0,00 zł

Podmioty aplikujące w roku 2012 o realizację zadań publicznych w obszarze
„Przeciwdziałanie bezrobociu” wnioskowały o kwotę o 35% większą od środków
przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta.
W roku sprawozdawczym wszystkie przyznane dotacje zostały przekazane wnioskodawcom,
którzy podjęli się realizacji zleconych zadań, pomimo przyznania dotacji w wysokości
niższej niż wnioskowana. Całość środków została rozliczona.

Obszar „Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych”
Zadaniami priorytetowymi w obszarze „Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób
niepełnosprawnych” były:
1) Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.
2) Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego
wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych –
aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.
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3) Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób
niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych
w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze
szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób
niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich
aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej,
podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad
nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.
4) Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie
informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu
rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych.
5) Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do
samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych;
b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób
z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną;
c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością
intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.
6) Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób
niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:
a) doradztwo zawodowe;
b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej;
c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy,
mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania
w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
7) Zakup, szkolenie i utrzymanie w trakcie szkolenia psów przewodników dla osób
niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością ruchową.
8) Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy
przewodników.
9) Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych,
sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających
ich aktywność w tych dziedzinach.
10) Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia
społecznego i zawodowego.
11) Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych
i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.
12) Opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw
zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych
i elektronicznych:
a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,
b) kierowanych do osób niepełnosprawnych, w tym publikowanych drukiem
powiększonym, pismem Braille’a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania.
Zadania publiczne realizowane w obszarze „Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób
niepełnosprawnych” finansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, a ich zakres oraz formę i sposób rozdysponowywania/przekazywania
środków finansowych określają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
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zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r.
Nr 127, poz. 721 z późniejszymi zmianami).

W roku sprawozdawczym zlecone zostały zadania 1 i 2. Wśród spełniających kryteria
formalne ofert realizacji zadania publicznego, jakie wpłynęły do tut. Urzędu w roku 2012,
nie było ofert dot. realizacji pozostałych zadań, które kwalifikowałyby się do przyznania
środków finansowych.
W poniższej tabeli zestawiono liczby przyznanych dotacji w podziale na poszczególne
zadania publiczne:
L.p.

Liczba
DOTACJI
4

Zadanie

1 Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek
Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz

2 zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo

1

i społecznie te osoby.

W poniższej tabeli zestawiono kwoty dotacji wnioskowanej, przyznanej, przekazanej
i rozliczonej:
Wnioskowana
DOTACJA

110 596,70 zł

Przyznana
DOTACJA

100 000,00 zł

Przekazana
DOTACJA

80 000,00 zł

Rozliczona
DOTACJA

80 000,00 zł

Kwota
ZWROTU

0,00 zł

Podmioty aplikujące w roku 2012 o realizację zadań publicznych w obszarze
„Przeciwdziałanie bezrobociu” wnioskowały o kwotę około 10% większą od środków
przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta.
Jedna z przyznanych dotacji nie została przekazana wnioskodawcy, z uwagi na brak
możliwości dofinansowania ze środków PFRON pochodzących z dotacji, zakupów
o charakterze inwestycyjnym. Pozostałe przyznane dotacje zostały przekazane
wnioskodawcom, którzy podjęli się realizacji zleconych zadań pomimo przyznania dotacji
w wysokości niższej niż wnioskowana. Całość przekazanych środków została rozliczona.

Obszar „Pobudzanie rozwoju III sektora”
Zadaniami priorytetowymi w obszarze „Pobudzanie rozwoju III sektora” były:
1) Organizacja Forum Organizacji Pozarządowych.
2) Organizacja akcji informacyjnej „ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM – oddaj swój wolny
czas innym”.
3) Organizacja akcji informacyjno-promocyjnej służącej skutecznemu pozyskiwaniu
środków z mechanizmu 1% pod hasłem „1% podatku dla sądeckich organizacji
pożytku publicznego – ZOSTAW SWOJE PIENIĄDZE W MIEŚCIE”.
4) Organizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych.
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W roku sprawozdawczym zlecono realizację wszystkich zadań priorytetowych. W poniższej
tabeli zestawiono liczby przyznanych dotacji w podziale na poszczególne zadania
priorytetowe:
L.p.

Dotacje
OGŁÓŁEM
2

Zadanie

1 Organizacja Forum Organizacji Pozarządowych
Organizacja akcji informacyjnej: ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM - oddaj swój wolny czas

2 innym

1

Organizacja akcji informacyjno-promocyjnej służącej skutecznemu pozyskiwaniu

3 środków z mechanizmu 1% pod hasłem: 1% podatku dla sądeckich organizacji pożytku

1

publicznego - ZOSTAW SWOJE PIENIĄDZE W MIEŚCIE

4 Organizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych

3

Największa liczba dotacji została przyznana na organizację szkoleń dla przedstawicieli
sektora pozarządowego. Środki przeznaczone na realizację zadań publicznych z obszaru
„Pobudzanie rozwoju 3. sektora”, z uwagi na ich charakter (zadania krótkoterminowe
i niskobudżetowe) przekazywane były wyłącznie z pominięciem otwartego konkursu ofert,
w trybie małych grantów.
W poniższej tabeli zestawiono kwoty dotacji wnioskowanej, przyznanej, przekazanej
i rozliczonej:
Wnioskowana
DOTACJA

61 760,50 zł

Przyznana
DOTACJA

37 000,00 zł

Przekazana
DOTACJA

Rozliczona
DOTACJA

21 500,00 zł

29 168,82 zł

Kwota
ZWROTU

277,72 zł

Podmioty aplikujące w roku 2012 o realizację zadań publicznych w obszarze „Pobudzanie
rozwoju 3. sektora” wnioskowały o kwotę blisko dwukrotnie większą od środków
przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta.
W roku sprawozdawczym dwie spośród przyznanych dotacji nie zostały przekazane, z uwagi
na rezygnację przez wnioskodawcę z realizacji zadania, pozostałe dotacje zostały
przekazane wnioskodawcom, którzy podjęli się realizacji zleconych zadań pomimo
przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana. Przekazane środki zostały
rozliczone prawidłowo, a niewykorzystane – zostały zwrócone do budżetu miasta.

Obszar „Pomoc społeczna”
Zadaniami priorytetowymi w obszarze „Pomoc społeczna” były:
1) „DOM OBRONY ŻYCIA” – pomoc dla kobiet w ciąży w trudnej sytuacji życiowej oraz
niepełnoletnim matkom.
2) Wspieranie działań na rzecz rodzicielstwa zastępczego.
3) Wspieranie poradnictwa rodzinnego.
4) Aktywizacja osób bezdomnych.
5) Aktywizacja osób w wieku emerytalnym.
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6) Podnoszenie kwalifikacji personelu medyczno-opiekuńczego oraz terapeutycznorehabilitacyjnego w domach pomocy społecznej poprzez organizowanie szkoleń
z udziałem profesjonalnej kadry nauczycielskiej.
7) Działania na rzecz podnoszenia standardu usług bytowych, opiekuńczych
i wspierających w jednostkach pomocy społecznej.
8) Współpraca z Bankiem Żywności.
W roku sprawozdawczym zlecone zostały zadania 1-5 oraz 8. Wśród spełniających kryteria
formalne ofert realizacji zadania publicznego, jakie wpłynęły do tut. Urzędu w roku 2012,
nie było ofert dot. realizacji pozostałych zadań, które kwalifikowałyby się do przyznania
środków finansowych.
W poniższej tabeli zestawiono liczby przyznanych dotacji w podziale na poszczególne
formy zlecania zadań publicznych:
L.p.
1
2
3
4
5
8

Zadanie

Dotacje
OGŁÓŁEM

Dotacje
KONKURS

Dotacje
GRANTY

2

2

0

1

1

0

3
1
2
3

3
0
2
3

0
1
0
0

DOM OBRONY ŻYCIA - pomoc dla kobiet w ciąży w
trudnej sytuacji życiowej oraz niepełnoletnim
Wspieranie działań na rzecz rodzicielstwa
zastępczego
Wspieranie poradnictwa rodzinnego
Aktywizacja osób bezdomnych

Aktywizacja osób w wieku emerytalnym
Współpraca z Bankiem Żywności

Największa liczba dotacji została przyznana na wspieranie poradnictwa rodzinnego oraz
współpracę z Bankiem Żywności w/z pozyskiwania jedzenia dla osób potrzebujących.
W poniższej tabeli zestawiono kwoty dotacji wnioskowanej, przyznanej, przekazanej
i rozliczonej:
Wnioskowana
DOTACJA

131 669,00 zł

Przyznana
DOTACJA

71 300,00 zł

Przekazana
DOTACJA

71 300,00 zł

Rozliczona
DOTACJA

70 069,13 zł

Kwota
ZWROTU

1 231,48 zł

Podmioty aplikujące w roku 2012 o realizację zadań publicznych w obszarze „Pomoc
społeczna” wnioskowały o kwotę około 85% większą od środków przeznaczonych na ten cel
w budżecie miasta.
W roku sprawozdawczym wszystkie przyznane dotacje zostały przekazane wnioskodawcom,
którzy podjęli się realizacji zleconych zadań pomimo przyznania dotacji w wysokości
niższej niż wnioskowana. Przekazane środki zostały rozliczone prawidłowo,
a niewykorzystane – zostały zwrócone do budżetu miasta.

Obszar „Zarządzanie kryzysowe”
Zadaniami priorytetowymi w obszarze „Zarządzanie kryzysowe” były:
Strona | 17

1) Upowszechnianie i wspieranie wszelkich inicjatyw edukacyjnych związanych
z szeroko rozumianą problematyką występowania zagrożeń i ochrony przed nimi.
2) Podejmowanie działań mających na celu niesienie pomocy osobom poszkodowanym
w wyniku różnych zdarzeń kryzysowych.
3) Organizowanie różnych form i sposobów wspierania działań zapobiegawczoratowniczych prowadzonych przez wyspecjalizowane służby systemu zarządzania
kryzysowego.
W roku sprawozdawczym zlecone zostało wyłącznie zadanie 1. Wśród spełniających
kryteria formalne ofert realizacji zadania publicznego, jakie wpłynęły do tut. Urzędu
w roku 2012, nie było ofert dot. realizacji pozostałych zadań, które kwalifikowałyby się do
przyznania środków finansowych.
W poniższej tabeli zestawiono liczby przyznanych dotacji w podziale na poszczególne
zadania publiczne:
L.p.

Suma
DOTACJI

Zadanie
Upowszechnianie i wspieranie wszelkich inicjatyw edukacyjnych związanych z szeroko

2

1 rozumianą problematyką występowania zagrożeń i ochrony przed nimi

Środki przeznaczone na realizację zadań publicznych z obszaru „Zarządzanie kryzysowe”,
z uwagi na ich charakter (zadania krótkoterminowe i niskobudżetowe) przekazywane były
wyłącznie z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie małych grantów.
W poniższej tabeli zestawiono kwoty dotacji wnioskowanej, przyznanej, przekazanej
i rozliczonej:
Wnioskowana
DOTACJA

18 284,00 zł

Przyznana
DOTACJA

10 000,00 zł

Przekazana
DOTACJA

10 000,00 zł

Rozliczona
DOTACJA

Kwota
ZWROTU

10 000,00 zł

0,00 zł

Podmioty aplikujące w roku 2012 o realizację zadań publicznych w obszarze „Zarządzanie
kryzysowe” wnioskowały o blisko dwukrotność środków przeznaczonych na ten cel
w budżecie miasta.
W roku sprawozdawczym wszystkie przyznane dotacje zostały przekazane wnioskodawcom,
którzy podjęli się realizacji zleconych zadań pomimo przyznania dotacji w wysokości
niższej niż wnioskowana. Przekazane środki finansowe zostały rozliczone w całości.

Obszar „Poradnictwo społeczne”
Zadaniami priorytetowymi w obszarze „Poradnictwo społeczne” były:
1) Prowadzenie poradnictwa o charakterze społecznym, w tym konsumenckiego.
2) Opracowanie i upowszechnianie konsumenckich programów edukacyjnych.
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W roku sprawozdawczym zlecone do realizacji zostało wyłącznie zadanie 1. Wśród
spełniających kryteria formalne ofert realizacji zadania publicznego, jakie wpłynęły do tut.
Urzędu w roku 2012, nie było ofert dot. realizacji zadania 2.
W poniższej tabeli zestawiono liczby przyznanych dotacji w podziale na poszczególne
zadania publiczne:
L.p.
Zadanie
DOTACJE suma
1 Prowadzenie poradnictwa o charakterze społecznym, w tym konsumenckiego
2
Środki przeznaczone na zlecanie realizacji zadań publicznych z obszaru „Poradnictwo
społeczne” z uwagi na ich charakter (zadania całoroczne) przekazywane były wyłącznie
w trybie otwartego konkursu ofert.
W poniższej tabeli zestawiono kwoty dotacji wnioskowanej, przyznanej, przekazanej
i rozliczonej:
Wnioskowana
DOTACJA

12 010,00 zł

Przyznana
DOTACJA

10 000,00 zł

Przekazana
DOTACJA

10 000,00 zł

Rozliczona
DOTACJA

9 999,95 zł

Kwota
ZWROTU

0,05 zł

Podmioty aplikujące w roku 2012 o realizację zadań publicznych w obszarze „Poradnictwo
społeczne” wnioskowały o kwotę zbliżoną od środków przeznaczonych na ten cel
w budżecie miasta.
W roku sprawozdawczym wszystkie przyznane dotacje zostały przekazane wnioskodawcom,
którzy podjęli się realizacji zleconych zadań pomimo przyznania dotacji w wysokości
niższej niż wnioskowana. Przekazane środki zostały rozliczone prawidłowo,
a niewykorzystane – zostały zwrócone do budżetu miasta.

V.

Wskaźniki efektywności programu:

1) Wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację
zadań publicznych na rzecz mieszkańców Nowego Sącza z rozróżnieniem trybów
przekazania dotacji.
W poniższej tabeli zestawiono kwoty środków przeznaczonych na realizacji zadań
publicznych w poszczególnych obszarach współpracy, wraz z rozróżnieniem na kwoty dotacji
przyznanych, przekazanych, rozliczonych oraz kwotę środków zwróconych do budżetu
miasta:

Lp.

Obszar współpracy
Oświata i

1 wychowanie
Upowszechnianie

2 kultury
3 Ochrona zdrowia

Przyznana
DOTACJA

Przekazana
DOTACJA

Rozliczona
DOTACJA

Kwota
ZWROTU

204 000,00 zł

195 000,00 zł

191 413,81 zł

3 590,04 zł

210 000,00 zł

210 000,00 zł

209 700,00 zł

300,00 zł

222 000,00 zł

222 000,00 zł

222 000,00 zł

0,00 zł
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Lp.

Obszar współpracy

Profilaktyka i
rozwiązywanie
problemów
4 alkoholowych oraz
przeciwdziałanie
narkomanii
5 Kultura fizyczna

6 Turystyka
7
8
9
10
11
12
13
14

Współpraca
zagraniczna miasta
Ekologia i ochrona
środowiska
Przeciwdziałanie
bezrobociu
Pobudzanie rozwoju
3. sektora
Pomoc społeczna
Zarządzanie
kryzysowe
Poradnictwo
społeczne
Rehabilitacja
społeczna i
zawodowa osób
niepełnosprawnych

Przyznana
DOTACJA

Przekazana
DOTACJA

Rozliczona
DOTACJA

Kwota
ZWROTU

375 000,00 zł

358 500,00 zł

358 440,52 zł

59,48 zł

180 000,00 zł
80 000,00 zł

180 000,00 zł
80 000,00 zł

179 999,06 zł
80 000,00 zł

0,94 zł
0,00 zł

15 000,00 zł

15 000,00 zł

14 300,00 zł

700,00 zł

2 809,00 zł

2 809,00 zł

2 809,00 zł

- zł

40 000,00 zł

40 000,00 zł

40 000,00 zł

0,00 zł

37 000,00 zł

21 500,00 zł

29 168,82 zł

277,72 zł

71 300,00 zł

71 300,00 zł

70 069,13 zł

1 231,48 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

0,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

9 999,95 zł

0,05 zł

100 000,00 zł

80 000,00 zł

80 000,00 zł

0,00 zł

1 557 109,00 zł 1 496 109,00 zł 1 497 900,29 zł 6 159,71 zł
W poniższej tabeli zestawiono kwoty środków przeznaczonych na realizacji zadań
publicznych w poszczególnych trybach ich zlecania, wraz z rozróżnieniem na kwoty dotacji
przyznanych, przekazanych, rozliczonych oraz kwotę środków zwróconych do budżetu
miasta:
Obszar
współpracy
Otwarte
1 konkursy ofert
Tryb małych
2 grantów

Lp.

2) Łącznej

Przyznana
DOTACJA

Przekazana
DOTACJA

Rozliczona
DOTACJA

Kwota
ZWROTU

1 280 255,00 zł

1 234 755,00 zł

1 229 636,96 zł

5 122,50 zł

276 854,00 zł

261 354,00 zł

268 263,33 zł

1 037,21 zł

1 557 109,00 zł

1 496 109,00 zł

1 497 900,29 zł

6 159,71 zł

wielkości środków
w realizację tych zadań.

finansowych

zaangażowanych

przez

organizacje

W roku sprawozdawczym łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych przez
organizacje pozarządowe w realizacje zleconych im zadań publicznych wyniosła
1 643 278,83 zł.

3) Liczby organizacji, które zwróciły się o wsparcie lub powierzenie realizacji zadań
publicznych.
W roku sprawozdawczym z o wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych zwróciło
się 121 oferentów.
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4) Liczby złożonych ofert realizacji zadania publicznego.
W roku sprawozdawczym do tut. Urzędu wpłynęło ogółem 377 ofert realizacji zadania
publicznego.

5) Liczby skonsultowanych z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego.
W roku sprawozdawczym konsultacjom społecznym poddany został projekt uchwały
w sprawie rocznego programu współpracy.

6) Liczby organizacji biorących udział w konsultacjach.
W roku sprawozdawczym w konsultacjach społecznych rocznego programu współpracy wzięli
udział przedstawiciele 30 organizacji pozarządowych.

VI.

Współpraca poza programowa:

Istotnym jest, iż współpraca z podmiotami sektora społecznego prowadzona jest nie tylko
w oparciu o przedmiotowy program.

Dotacje celowe
Dotacje celowe na zadania z zakresu sportu kwalifikowanego przyznawane były w trybie
ustalonym uchwałą Nr LXXVII Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Miasta Nowego Sącza
w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
Tym trybem w roku sprawozdawczym przekazano 47 dotacji na łączną kwotę 3 151 000,00
zł (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100).
Na poniższym wykresie zestawiono dotacje celowe przekazane podmiotom sektora
pozarządowego z budżetu miasta, w ujęciu procentowym:

32%
Pożytek publiczny
Wspieranie sportu

68%
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Dotacje podmiotowe
Dotacje podmiotowe przekazywane były podmiotom sektora pozarządowego na zasadach
określonych w odrębnych przepisach prawnych, w tym ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
W roku sprawozdawczym tym trybem przekazano 5 podmiotom sektora pozarządowego
łączną kwotę środków budżetowych: 7 180 268,64 zł (słownie: siedem milionów sto
osiemdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych 64/100).

Zakup usług
Zakup potrzebnych usług dokonywany był w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z późniejszymi zmianami).
W ciągu roku sprawozdawczego, tym trybem zakupiono 72 usługi od 39 podmiotów
zaliczanych do sektora społecznego na łączną kwotę 638 825,19 zł (słownie: sześćset
trzydzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych 19/100).

VII.

Podsumowanie:

Program współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami pożytku publicznego na 2012 rok, został zrealizowany zgodnie z założeniami
oraz uchwałą nr XVIII/168/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r.
W roku 2012 organizacje pozarządowe uzyskały z budżetu miasta Nowego Sącza wsparcie
finansowe w niemałej wysokości – 12 466 202,83 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta
sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwa złote 83/100) – co stanowi 3,29% budżetu miasta
ogółem.
W poniższej tabeli zestawiono sumy środków finansowych przekazanych z budżetu miasta
Nowego Sącza organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym
działalność pożytku publicznego wraz z ich udziałem procentowym w całości budżetu
Miasta.
SUMA
Dotacje celowe

4 647 109,00 zł
Otwarte konkursy ofert
1 234 755,00 zł
Małe granty
261 354,00 zł
Wspieranie sportu
3 151 000,00 zł
Dotacje podmiotowe
7 180 268,64 zł
Zamówienia publiczne
638 825,19 zł
Suma wsparcia: 12 466 202,83 zł

%
BUDŻETU
1,23%
0,33%
0,07%
0,83%
1,89%
0,17%
3,29%

Strona | 22

Współpraca międzysektorowa prowadzona jest w Nowym Sączu w szerokim zakresie,
a wysokość wsparcia finansowego udzielanego organizacjom stanowi odsetek budżetu
porównywalny z dużo większymi od Nowego Sącza miastami, w tym z Gdynią – która jako
wzorcowa wskazywana jest zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i ekspertów
z dziedziny współpracy międzysektorowej.
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