Nowy Sącz, dnia 31 marca 2014 r.
Znak sprawy: BPM.NGO.0008.1.2014

Sprawozdanie
z realizacji Programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego za rok 2013

Program współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013 –
zwany dalej Programem – został przyjęty uchwałą nr XXXVIII/388/2012 Rady Miasta
Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 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 2013 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
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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.

III.

Formy współpracy:

Współpraca Miasta z organizacjami miała charakter finansowy i pozafinansowy.

1.1 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

%

Ilość zleceń

%

Wspieranie

839 300,00 zł

91%

131

96%

Powierzanie

81 592,00 zł

9%

5

4%

920 892,00 zł

100%

136

100%

Kwota ogółem

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.

1.2 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.
3. Promowanie przez Miasto działalności organizacji i pomoc w tworzeniu ich dobrego
wizerunku.
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4. Przyznawanie raz w roku nagrody Prezydenta Miasta Nowego Sącza wyróżniającej się

5.

6.
7.
8.

9.

organizacji lub liderowi działalności pro publico bono. W roku sprawozdawczym
przyznane zostały dwie równorzędne nagrody.
Laureatami w roku 2013 zostali: Pani Józefa Smoleń, długoletnia prezes Polskiego
Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Powiatowy w Nowym Sączu – jako lider działalności
pro publico bono oraz Związek Sądeczan – jako wyróżniająca się organizacja
pozarządowa.
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 z organizacjami działającymi na rzecz seniorów lub
zrzeszającymi środowiska senioralne.
Udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Miastem, które ubiegają się
o dofinansowanie z innych źródeł.
Obejmowanie honorowym patronatem Prezydenta Miasta wybranych przedsięwzięć
realizowanych przez organizacje.
Pomoc w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej, w szczególności z miastami
partnerskimi.
Udzielono wsparcia w tym zakresie 5 podmiotom sektora pozarządowego:
1) Domowi Zakonnemu w Tuchowie,
2) Fundacji Pomocy Nauki i Kreatywności,
3) Stowarzyszeniu Krąg Współpracy Nowy Sącz-Schwerte,
4) Stowarzyszeniu Maryan Pragnienie Artysty,
5) Stowarzyszeniu Pancerny Skorpion.
Wspieranie sądeckich organizacji pożytku publicznego w realizacji kampanii
informacyjno-promocyjnej służącej skutecznemu pozyskiwaniu środków w ramach
mechanizmu 1 %:
W ramach akcji przeprowadzona została kampania plakatowa na terenie miasta,
informacje o sądeckich organizacjach pożytku publicznego zostały również
opublikowane w prasie lokalnej dystrybuowanej nieodpłatnie na terenie miasta
i regionu, ponadto na stronie internetowej miasta udostępniono program do rozliczania
podatku dochodowego dedykowany indywidualnie dla poszczególnych organizacji
pożytku publicznego mających swą siedzibę na terenie naszego Miasta.
Pozycja
w kraju

Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Nr KRS

Organizacja

98 0000020382 STOWARZYSZENIE "SURSUM CORDA"
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH
348 0000039177
"SĄDECKIE HOSPICJUM"
FUNDACJA POMOCY OSOBOM Z AUTYZMEM
836 0000006079
"MADA"
STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ
1080 0000016044 DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO
I UMYSŁOWO "NADZIEJA"
1159 0000028184 MAŁOPOLSKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE
1264 0000313330 STOWARZYSZENIE NOWOSĄDECKA WSPÓLNOTA
STOWARZYSZENIE "TĘCZA" PRZY SPECJALNYM
1930 0000213810 OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM
W NOWYM SĄCZU

Kwota
otrzymanych
środków
658 843,08 zł
146 467,58 zł
47 435,63 zł
33 908,96 zł
30 927,00 zł
27 937,30 zł
15 859,07 zł
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Pozycja
w kraju

Lp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Nr KRS

Organizacja

2764 0000045896 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE
STOWARZYSZENIE KOBIET DO WALKI Z RAKIEM
3211 0000089251
PIERSI EUROPA DONNA W NOWYM SĄCZU
FUNDACJA IM. DRA JERZEGO MASIORA
3316 0000211174
W NOWYM SĄCZU
3323 0000124849 FUNDACJA MEDYCZNA MALMED
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY ŚRODOWISKOWYM
3368 0000265991
DOMU SAMOPOMOCY W NOWYM SĄCZU
"JESTEŚMY"
3525 0000264918 FUNDACJA "KLENIE"
STOWARZYSZENIE KOBIET PO MASTEKTOMII
3632 0000017921 "KLUB SĄDECKICH AMAZONEK" IM. HELENY
WŁODARCZYK W NOWYM SĄCZU
STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI
3671 0000314065
ŚRODOWISK AKADEMICKICH "ORION"
FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU WSPINACZKI
3799 0000331588
"WSPINKA"
POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW
3892 0000155175
ODDZIAŁ POWIATOWY W NOWYM SĄCZU
4025 0000238898 FUNDACJA MŁODZIEŻ-EDUKACJA-PRZYSZŁOŚĆ
NOWOSĄDECKIE TOWARZYSTWO POMOCY IM.
4067 0000059484
ŚW. BRATA ALBERTA W NOWYM SĄCZU
4108 0000034211 KLUB SPORTOWY "DUNAJEC" W NOWYM SĄCZU
4267 0000032935 STOWARZYSZENIE CHÓRU "SCHERZO"
STOWARZYSZENIE SEKCJA BRYDŻA
4324 0000248267
SPORTOWEGO "ALF"
STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
4983 0000045565 I ICH OPIEKUNÓW "SPOKOJNE JUTRO" Z
SIEDZIBĄ W NOWYM SĄCZU
5357 0000163313 STOWARZYSZENIE "PRZYJACIELE SERCA I ŻYCIA"
5536 0000030181 SĄDECKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE
STOWARZYSZENIE "PIAST" NA RZECZ
5694 0000279695
AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA
6160 0000153178 STOWARZYSZENIE "NASZE ZDROWIE"
6573 0000170160 STOWARZYSZENIE SĄDECKIE FORUM KOBIET

Kwota
otrzymanych
środków
8 762,97 zł
6 660,82 zł
6 268,94 zł
6 250,70 zł
6 107,26 zł
5 571,00 zł
5 221,10 zł
5 108,50 zł
4 739,90 zł
4 534,96 zł
4 210,00 zł
4 120,90 zł
4 050,50 zł
3 728,50 zł
3 590,10 zł
2 411,30 zł
1 869,20 zł
1 650,70 zł
1 487,91 zł
970,61 zł
528,25 zł
1 049 222,74 zł

Łączna kwota środków jakie pozyskały nowosądeckie organizacje pożytku publicznego
zmniejszyła się, w porównaniu do poprzedniego roku sprawozdawczego, o około
140 tys. zł.
10. Wspieranie techniczne, szkoleniowe i informacyjne oraz integracji III sektora.

IV.

Realizacja programu w poszczególnych obszarach współpracy:

Obszar „Oświata i wychowanie”
Zadaniami priorytetowymi w obszarze „Oświata i wychowanie” były:
1) Wspieranie inicjatyw na rzecz edukacji ponadprogramowej, w tym organizacja
konkursów, programów edukacyjnych, konferencji z różnych dziedzin wiedzy.
2) Prowadzenie nieodpłatnych korepetycji adresowanych do uczniów z rodzin ubogich.
3) Prowadzenie warsztatów integracyjnych oraz szkoleniowo- wypoczynkowych.
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4) „MECENAT PREZYDENTA MIASTA” – program wyróżniania i promowania uczniów
szczególnie uzdolnionych.

W roku sprawozdawczym do realizacji zlecone zostały wyłącznie zadania 1-3.
Wśród spełniających kryteria formalne ofert realizacji zadania publicznego, jakie
wpłynęły do tut. Urzędu w roku 2013, nie było ofert dot. realizacji zadania 4, które
kwalifikowałyby się do przyznania środków finansowych.
W poniższej tabeli zestawiono liczby i kwoty przyznanych dotacji w podziale na
poszczególne zadania priorytetowe:
Nr

Przyznane dotacje
[liczbowo]

Zadanie

Przyznane dotacje
[kwotowo]

1

Wspieranie inicjatyw na rzecz edukacji
ponadprogramowej, organizacja konkursów,
programów edukacyjnych, konferencji,
seminariów z różnych dziedzin wiedzy

6

33 300,00 zł

2

Prowadzenie nieodpłatnych korepetycji
adresowanych do uczniów z rodzin ubogich

2

10 000,00 zł

3

Prowadzenie warsztatów integracyjnych
oraz szkoleniowo- wypoczynkowych

10

51 700,00 zł

Największą aktywność organizacji pozarządowych zanotowano przy zadaniach
dotyczących zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży: warsztatów
szkoleniowo-wypoczynkowych i wszelkich inicjatyw na rzecz edukacji
ponadprogramowej.
Środki przeznaczone na realizację zadań publicznych z obszaru „Oświaty
i wychowania” przekazywane były wyłącznie w drodze otwartego konkursu ofert.
W poniższej tabeli zestawiono kwoty dotacji przyznanej, przekazanej i rozliczonej:
Przyznana dotacja

Przekazana dotacja

Rozliczona dotacja

Zwrot środków

95 000,00 zł

95 000,00 zł

86 549,15 zł

8 454,00 zł

W roku sprawozdawczym wszystkie podmioty aplikujące o realizację zadań
publicznych w obszarze „Oświata i wychowanie”, którym przyznano dotację
podjęły się realizacji zleconych zadań, pomimo przyznania dotacji w wysokości
niższej niż wnioskowana.
Jeden ze zleceniobiorców, po podpisaniu umowy poinformował tut. Urząd o braku
możliwości realizacji zleconego zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia
w chwili zawierania umowy i zwrócił 8 000,00 zł dotacji wraz z karą umowną
(400,00 zł) oraz należnymi odsetkami. Dwóch zleceniobiorców na etapie rozliczania
dotacji zwróciło niewykorzystane środki (łącznie: 454,00 zł) wraz z należnymi
odsetkami.
Na kwotę rozliczonej dotacji składają się również odsetki bankowe – dwóch
zleceniobiorców zadeklarowało oprocentowanie rachunków bankowych organizacji
i rozliczyło odsetki bankowe (łącznie: 3,15 zł).

Obszar „Upowszechnianie Kultury”
Zadaniami priorytetowymi w obszarze „Upowszechnianie kultury” były:
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1) Prowadzenie zespołów i upowszechnianie
artystycznego w kraju i za granicą.

twórczości

amatorskiego

ruchu

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 i kwoty przyznanych dotacji w podziale na
poszczególne zadania priorytetowe:
Nr

Przyznane dotacje
[liczbowo]

Zadanie

Przyznane dotacje
[kwotowo]

1

Prowadzenie zespołów i upowszechnianie
twórczości amatorskiego ruchu
artystycznego w kraju i za granicą

4

76 000,00 zł

2

Promocja sztuki twórców profesjonalnych i
nieprofesjonalnych w kraju i za granicą

1

3 500,00 zł

3

Realizacja wydawnictw promujących kulturę

3

15 000,00 zł

4

Organizacja imprez kulturalnych, wystaw dla
mieszkańców Nowego Sącza

10

66 500,00 zł

5

Upowszechnianie kultury poprzez promocję
edukacji muzycznej i artystycznej wśród
dzieci i młodzieży

4

19 000,00 zł

Największą aktywność organizacji pozarządowych zanotowano przy zadaniu
obejmującym organizację imprez kulturalnych, wystaw dla mieszkańców Nowego
Sącza.
Środki przeznaczone na realizację zadań publicznych z obszaru „Upowszechnianie
kultury” z uwagi na ich charakter (w większości są to zadania długoterminowe)
przekazywane były wyłącznie w drodze otwartego konkursu ofert.
W poniższej tabeli zestawiono kwoty dotacji przyznanej, przekazanej i rozliczonej:
Przyznana dotacja

Przekazana dotacja

Rozliczona dotacja

Zwrot środków

180 000,00 zł

176 000,00 zł

166 497,69 zł

9 502,31 zł

W roku sprawozdawczym jedna z przyznanych dotacji nie została przekazana
z uwagi na rezygnację wnioskodawcy, z powodu przyznania dotacji w kwocie
niższej niż wnioskowana. Pozostali wnioskodawcy podjęli się realizacji zleconych
zadań.
Dwa spośród zleconych zadań nie zostały zrealizowane, przy czym jeden ze
Zleceniobiorców poinformował tut. Urząd o braku możliwości realizacji zadania
w przewidzianym umową terminie, co skutkowało rozwiązaniem umowy za
porozumieniem stron i zwrotem przekazanych środków (5 000,00 zł), zaś drugi ze
Zleceniobiorców poinformował o braku możliwości realizacji zleconego zadania po
terminie wskazanym w umowie, co skutkowało zwrotem przekazanych środków
(4 500,00 zł) wraz z karą umowną (225,00 zł).
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Ponadto jeden Zleceniobiorca na etapie rozliczania dotacji zwrócił niewykorzystane
środki (2,31 zł).

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.
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) Prowadzenie działalności edukacyjnej i organizowanie badań profilaktycznych.
6) Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

W roku sprawozdawczym zlecono realizację wszystkich zadań priorytetowych.
W poniższej tabeli zestawiono liczby oraz kwoty przyznanych dotacji w podziale na
poszczególne zadania priorytetowe:
Nr

Zadanie

Przyznane dotacje
[liczbowo]

Przyznane dotacje
[kwotowo]

1

Prowadzenie rehabilitacji osób
niepełnosprawnych oraz działań mających na
celu poprawę funkcjonowania osób chorych i
niepełnosprawnych

7

87 000,00 zł

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

10 100,00 zł

3

Świadczenia opieki paliatywnej oraz pomoc
medyczna dla bezdomnych i ubogich

2

31 400,00 zł

4

Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa

1

2 500,00 zł

5

Prowadzenie działalności edukacyjnej
i organizowanie badań profilaktycznych

4

22 000,00 zł

6

Organizowanie wypoczynku dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej

1

7 000,00 zł

Największą aktywność organizacji pozarządowych w tym obszarze współpracy
niezmiennie od lat notuje się przy zadaniach dotyczących prowadzenia rehabilitacji
osób niepełnosprawnych.
Środki przeznaczone na realizację zadań publicznych z obszaru „Ochrona zdrowia”
przekazywane były wyłącznie w drodze otwartego konkursu ofert. W poniższej
tabeli zestawiono kwoty dotacji przyznanej, przekazanej i rozliczonej:
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Przyznana dotacja

Przekazana dotacja

Rozliczona dotacja

Zwrot środków

160 000,00 zł

153 600,00 zł

153 600,00 zł

- zł

W roku sprawozdawczym jedna z przyznanych dotacji nie została przekazana
wnioskodawcy, z uwagi na fakt, iż zaprzestał on działalności w zakresie objętym
ofertą. Pozostali wnioskodawcy podjęli się realizacji zleconych zadań pomimo
przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana. Przekazane środki
finansowe zostały rozliczone w całości.

Obszar „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałanie narkomanii”
Zadaniami priorytetowymi w obszarze „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii” były:
1) Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonej
uzależnieniami.
2) Realizacja programów edukacyjno – terapeutycznych.
3) Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz
ofiarom przestępstw będących następstwem nadużywania alkoholu.
4) Prowadzenie zajęć warsztatowych oraz rekreacyjno–sportowych
i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami.

dla

5) Organizacja
zajęć
terapeutycznych
socjoterapeutycznych i środowiskowych.

świetlicach

i

profilaktycznych

w

dzieci

6) Podejmowanie działań pomocowych, akcji, konkursów i imprez okolicznościowych
mających na celu ograniczenie zjawisk patologicznych.
7) Pobudzanie aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie
poprzez wspieranie zatrudnienia socjalnego.
8) Prowadzenie programów profilaktycznych w oparciu o wolontariat.

W roku sprawozdawczym nie zlecono realizacji wyłącznie zadania z zakresu
prowadzenia programów profilaktycznych w oparciu o wolontariat. Wśród
spełniających kryteria formalne ofert realizacji zadania publicznego, jakie
wpłynęły do tut. Urzędu w roku 2013, nie było ofert dot. realizacji zadania 8, które
kwalifikowałyby się do przyznania środków finansowych. W poniższej tabeli
zestawiono liczby i kwoty dotacji w podziale na poszczególne zadania
priorytetowe:
Nr

Zadanie

1

Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla
dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami

2
3

Przyznane
dotacje
[liczbowo]

Przyznane
dotacje
[kwotowo]
16

84 500,00 zł

Realizacja programów edukacyjno – terapeutycznych

6

35 000,00 zł

Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują
problemy alkoholowe oraz ofiarom przestępstw
będących następstwem nadużywania alkoholu

3

36 000,00 zł
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Przyznane
dotacje
[liczbowo]

Przyznane
dotacje
[kwotowo]

Nr

Zadanie

4

Prowadzenie zajęć warsztatowych oraz rekreacyjno–
sportowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk
zagrożonych uzależnieniami

3

11 000,00 zł

5

Organizacja zajęć terapeutycznych i profilaktycznych w
świetlicach socjoterapeutycznych i środowiskowych

3

32 000,00 zł

6

Podejmowanie działań pomocowych, akcji, konkursów i
imprez
okolicznościowych
mających
na
celu
ograniczenie zjawisk patologicznych

8

57 500,00 zł

7

Pobudzanie aktywności społecznej i zawodowej osób
wykluczonych
społecznie
poprzez
wspieranie
zatrudnienia socjalnego

1

20 000,00 zł

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.
Środki przeznaczone na realizację zadań publicznych z obszaru „Profilaktyka
i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii”
przekazywane były w drodze otwartego konkursu ofert oraz w trybie uproszczonym
tzw. małych grantów. W poniższej tabeli zestawiono kwoty dotacji przyznanej,
przekazanej i rozliczonej:
Tryb

Przyznana
dotacja

Przekazana
dotacja

Rozliczona
dotacja

Zwrot
środków

Otwarty konkurs
ofert

210 000,00 zł

209 000,00 zł

208 996,15 zł

4,00 zł

Małe granty

66 000,00 zł

66 000,00 zł

61 000,01 zł

5 000,00 zł

SUMA

276 000,00 zł

275 000,00 zł

269 996,16 zł

5 004,00 zł

W roku sprawozdawczym wszystkie podmioty, którym przyznano dotację na
realizację zadań publicznych w obszarze „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii” podjęły się realizacji zleconych
zadań, pomimo przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana, przy czym
w przypadku jednej dotacji umowa na realizację zleconego zadania została
zawarta na mniejszą kwotę, niż została przyznana, z uwagi na takie oszacowanie
kosztów przez Zleceniobiorcę w korekcie kosztorysu. Jeden ze Zleceniobiorców
zwrócił otrzymaną dotację w całości (5 000,00 zł), w związku ze zgromadzeniem
wystarczającej kwoty środków na realizację zadania od sponsorów. W roku
sprawozdawczym zanotowano również jeden przypadek zwrotu (na etapie
rozliczania dotacji) niewykorzystanych środków (4,00 zł).
Na kwotę rozliczonej dotacji składają się również odsetki bankowe – jeden
zleceniobiorca rozliczający dwie dotacje zadeklarował oprocentowanie rachunku
bankowego organizacji i rozliczył odsetki bankowe (łącznie: 0,16 zł).

Strona 9 z 15

Obszar „Kultura Fizyczna”
W obszarze „Kultura fizyczna” priorytetowym było jedno zadanie publiczne:
1) Organizacja imprez z zakresu kultury fizycznej na terenie miasta Nowego Sącza.

Na realizację wyżej wymienionego zadania przyznano 18 dotacji na łączną kwotę
50 000,00 zł.
Środki przeznaczone na realizację zadań publicznych z obszaru „Kultury fizycznej”
przekazywane były wyłącznie w drodze otwartego konkursu ofert. W poniższej
tabeli zestawiono kwoty dotacji przyznanej, przekazanej i rozliczonej:
Przyznana dotacja

Przekazana dotacja

Rozliczona dotacja

Zwrot środków

50 000,00 zł

50 000,00 zł

50 000,00 zł

- zł

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 „Turystyka”
Zadaniami priorytetowymi w obszarze „Turystyka” były:
1) Organizacja wycieczek krajoznawczych dla mieszkańców miasta Nowego Sącza.

Na realizację wyżej wymienionego zadania przyznano 13 dotacji na łączną kwotę
60 000,00 zł.
Środki przeznaczone na realizację zadań publicznych z obszaru „Turystyki”
przekazywane były wyłącznie w drodze otwartego konkursu ofert. W poniższej
tabeli zestawiono kwoty dotacji przyznanej, przekazanej i rozliczonej:
Przyznana dotacja

Przekazana dotacja

Rozliczona dotacja

Zwrot środków

60 000,00 zł

60 000,00 zł

59 733,51 zł

266,49 zł

W roku sprawozdawczym wszystkie przyznane dotacje zostały przekazane
wnioskodawcom, którzy podjęli się realizacji zleconych zadań, pomimo przyznania
dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana. Jeden zleceniobiorca na etapie
rozliczania dotacji zwrócił niewykorzystane środki (266,49 zł).

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.
2) Realizowanie indywidualnych programów reintegracji społecznej dla osób
wykluczonych społecznie z powodu długotrwałego bezrobocia.
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W roku sprawozdawczym zlecone zostało wyłącznie zadanie 2. Wśród spełniających
kryteria formalne ofert realizacji zadania publicznego, jakie wpłynęły do tut.
Urzędu w roku 2013, nie było ofert dot. realizacji zadania 1, które kwalifikowałyby
się do przyznania środków finansowych.
Na realizowanie indywidualnych programów reintegracji społecznej dla osób
wykluczonych społecznie z powodu długotrwałego bezrobocia przyznano jedną
dotację na kwotę 30 000,00 zł.
Środki przeznaczone na realizację zadań publicznych z obszaru „Przeciwdziałania
bezrobociu” przekazywane były wyłącznie w drodze otwartego konkursu ofert.
W poniższej tabeli zestawiono kwoty dotacji przyznanej, przekazanej i rozliczonej:
Przyznana dotacja

Przekazana dotacja

Rozliczona dotacja

Zwrot środków

30 000,00 zł

30 000,00 zł

30 000,00 zł

0,00 zł

W roku sprawozdawczym przyznana dotacje została przekazane wnioskodawcy,
który podjął się realizacji zleconego zadania, 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 akcji informacyjnej „ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM – oddaj swój wolny
czas innym”.
2) Organizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych na temat:
a. Pozyskiwania na realizację projektów środków ze źródeł zewnętrznych
(innych niż dotacje z budżetu Miasta),
b. Konstruowania wniosku ofertowego, dokumentowania realizacji zadania oraz
prawidłowego rozliczenia dotacji i sprawozdawczości z realizacji zadania.

W roku sprawozdawczym zlecone zostało wyłącznie zadanie 1. Wśród spełniających
kryteria formalne ofert realizacji zadania publicznego, jakie wpłynęły do tut.
Urzędu w roku 2013, nie było ofert dot. realizacji zadania 2, które kwalifikowałyby
się do przyznania środków finansowych.
Na organizację akcji informacyjnej „ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM – oddaj swój wolny
czas innym” przyznano 2 dotacje na łączną kwotę 6 000,00 zł.
Z uwagi na ich charakter zadań w tym obszarze (zadania krótkoterminowe
i niskobudżetowe) dotacje przekazywane były wyłącznie z pominięciem otwartego
konkursu ofert, w trybie małych grantów.
W poniższej tabeli zestawiono kwoty dotacji przyznanej, przekazanej i rozliczonej:
Przyznana dotacja

Przekazana dotacja

Rozliczona dotacja

Zwrot środków

6 000,00 zł

6 000,00 zł

5 840,00 zł

160,00 zł

W roku sprawozdawczym wszystkie przyznane dotacje zostały przekazane
wnioskodawcom, którzy podjęli się realizacji zleconych zadań, pomimo przyznania
dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana. Jeden zleceniobiorca na etapie
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rozliczania dotacji zwrócił niewykorzystane środki (160,00 zł) wraz z należnymi
odsetkami.

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 w formie ośrodka wsparcia.
6) Współpraca z Bankiem Żywności.

W roku sprawozdawczym zlecone zostały wszystkie zadania priorytetowe.
W poniższej tabeli zestawiono liczby i kwoty przyznanych dotacji w podziale na
poszczególne zadania priorytetowe:
Nr

Przyznane
dotacje
[liczbowo]

Zadanie

Przyznane dotacje
[kwotowo]

1

„DOM OBRONY ŻYCIA” – pomoc dla kobiet w ciąży
w trudnej sytuacji życiowej oraz niepełnoletnim
matkom

1

9 300,00 zł

2

Wspieranie działań na rzecz rodzicielstwa
zastępczego

1

3 000,00 zł

3

Wspieranie poradnictwa rodzinnego

1

1 700,00 zł

4

Aktywizacja osób bezdomnych

1

11 000,00 zł

5

Aktywizacja osób w wieku emerytalnym w formie
ośrodka wsparcia

1

45 292,00 zł

6

Współpraca z Bankiem Żywności

1

5 000,00 zł

Środki przeznaczone na realizację zadań publicznych z obszaru „Pomoc społeczna”
przekazywane były w drodze otwartego konkursu ofert oraz w trybie uproszczonym
tzw. małych grantów. W poniższej tabeli zestawiono kwoty dotacji przyznanej,
przekazanej i rozliczonej:
Tryb

Przyznana
dotacja

Przekazana
dotacja

Rozliczona
dotacja

Zwrot
środków

Otwarty konkurs
ofert

67 292,00 zł

67 292,00 zł

58 005,65 zł

9 286,35 zł

Małe granty

8 000,00 zł

8 000,00 zł

8 000,00 zł

0,00 zł

SUMA

75 292,00 zł

75 292,00 zł

66 005,65 zł

9 286,35 zł

W roku sprawozdawczym wszystkie przyznane dotacje zostały przekazane
wnioskodawcom, którzy podjęli się realizacji zleconych zadań pomimo przyznania
dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana. Dwóch zleceniobiorców na etapie
rozliczania dotacji zwróciło niewykorzystane środki (łącznie: 9 286,35 zł) wraz
z należnymi odsetkami.
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V.

Wskaźniki efektywności programu:

1) Wskaźnik 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 trybach ich zlecania, wraz z rozróżnieniem na kwoty
dotacji przyznanych, przekazanych, rozliczonych oraz kwotę środków zwróconych
do budżetu miasta:
Obszar
współpracy

Lp.

Otwarte konkursy

1 ofert
Tryb

2 grantów

małych

Przyznana
DOTACJA

Przekazana
DOTACJA

Rozliczona
DOTACJA

Kwota
ZWROTU

852 292,00 zł

840 892,00 zł

813 382,15 zł

27 510,00 zł

80 000,00 zł

80 000,00 zł

74 840,01 zł

5 160,00 zł

932 292,00 zł

920 892,00 zł

888 222,16 zł

32 670,00 zł

2) Wskaźnik łącznej wielkości środków finansowych zaangażowanych przez organizacje
w realizację tych zadań.
W roku sprawozdawczym łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych
przez organizacje pozarządowe w realizacje zleconych im zadań publicznych
wyniosła 1 083 873,19 zł.
3) Wskaźnik 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 113 oferentów.
4) Wskaźnik liczby złożonych ofert realizacji zadania publicznego.
W roku sprawozdawczym do tut. Urzędu wpłynęło ogółem 209 ofert realizacji
zadania publicznego.
5) Wskaźnik liczby skonsultowanych z organizacjami projektów aktów prawa
miejscowego.
W roku sprawozdawczym konsultacjom społecznym poddany został projekt uchwały
w sprawie rocznego programu współpracy.
6) Wskaźnik 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.

1.3 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
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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 37 dotacji na łączną kwotę
2 855 000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych
00/100).
Na poniższym wykresie zestawiono dotacje celowe przekazane podmiotom sektora
pozarządowego z budżetu miasta, w ujęciu procentowym:

1.4 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) i ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz.1380).
W roku sprawozdawczym tym trybem przekazano 7 podmiotom sektora
pozarządowego łączną kwotę środków budżetowych: 8 107 161,08 zł (słownie:
osiem milionów sto siedem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych 8/100).

VII.

Podsumowanie:

Program współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami pożytku publicznego na 2013 rok, został zrealizowany zgodnie
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z założeniami oraz uchwałą nr XXXVIII/388/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
27 listopada 2012 r.
W roku 2013 organizacje pozarządowe uzyskały z budżetu miasta Nowego Sącza
wsparcie finansowe w niemałej wysokości – 11 883 053,08 zł (słownie: jedenaście
milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt trzy złote 8/100) – co
stanowi 3,08% 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

%
BUDŻETU

3 775 892,00 zł

0,98%

Pożytek publiczny

920 892,00 zł

0,24%

Wspieranie sportu

2 855 000,00 zł

0,74%

Dotacje podmiotowe

8 107 161,08 zł

2,10%

Suma wsparcia: 11 883 053,08 zł

3,08%

Dotacje celowe

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,
np. z Gdynią – która jako wzorcowa wskazywana jest zarówno przez organizacje
pozarządowe, jak i ekspertów z dziedziny współpracy międzysektorowej.
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