Nowy Sącz, 25 kwietnia 2017 r.

KAN-NGO.0008.1.2017

Sprawozdanie
z realizacji programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzona była w oparciu o program
współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 (zwany dalej Programem),
który został przyjęty uchwałą nr XVII/187/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
17 listopada 2015 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 2016 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 176 z późn. zm.), 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 2016 r., poz. 1817 z późń.zm.), zwanej dalej ustawą, o ile
zadania te są zadaniami Miasta.

1

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.
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.
Zestawienie kwot środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych
w poszczególnych trybach ich zlecania, wraz z rozróżnieniem na kwoty dotacji
przyznanych, rozliczonych oraz kwotę środków zwróconych do budżetu miasta znajdą
Państwo w rozdziale IV- wskaźniki efektywności programu.
Zlecaniu podlegały zadania publiczne z zakresu jedenastu priorytetowych obszarów
współpracy. W poniższej tabeli zestawiono informacje dotyczące kwot dotacji
przyznanych, przekazanych i rozliczonych oraz kwoty zwrotów, w podziale na poszczególne
obszary współpracy:
L.p.

Obszar

Przyznana
dotacja

Przekazana
dotacja

Rozliczona
dotacja

Kwota
zwrotu

1

Oświata i wychowanie

90 000,00

90 000,00

90 000,00

0,00

2

Upowszechnianie
kultury

185 000,00

184 521,5

478,5

3

Ochrona zdrowia

150 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

4

Profilaktyka

332 600,00

332 600,00

332 600,00

0,00

5

Kultura fizyczna

35 000,00

35 000,00

35 000,00

0,00

6

Turystyka

60 000,00

60 000,00

59 683,00

317,00

7

Przeciwdziałanie
bezrobociu

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

8

Pomoc społeczna

243 946,00

185 946,00

185 898,82

47,18

9

Rozwój
przedsiębiorczości

9715, 00

9715, 00

9715, 00

0,00

10

Ekologia

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

11

Zarządzanie
kryzysowe

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

185 000,00

2

Razem

1 166 261,00

1 108 261,00

1 107 418,32

842,68

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:
a) Publikowanie ważnych informacji na stronach internetowych Miasta, zarówno
w zakresie działań podejmowanych przez samorząd, jak i przez organizacje;
b) Przekazywanie przez organizacje informacji o planowanych lub realizowanych
zadaniach sfery publicznej;
c) 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.
4. Przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Nowego Sącza wyróżniającej organizacji
pozarządowej,
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 z organizacjami działającymi na rzecz seniorów lub
zrzeszającymi środowiska senioralne.
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. Prowadzenie Biura Organizacji Pozarządowych. Udostępnienie organizacjom
pozarządowym dwóch pomieszczeń, w ramach których stworzono NGO możliwość:
1) prowadzenia spotkań i szkoleń,
2) korzystania z urządzeń biurowych,
3) upowszechniania materiałów informacyjnych dotyczących własnej działalności
(ulotki, plakaty),
4) dostępu do szafek organizacyjnych.
W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku z pomieszczeń Biura Organizacji
Pozarządowych skorzystało 41 organizacji.
10. Poradnictwo dla NGO’s.
Organizacje pozarządowe mogą skorzystać z usług doradczych oferowanych w BOP,
a w szczególności poradnictwa w zakresie:
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zakładania, funkcjonowania oraz rozwiazywania organizacji pozarządowych, ze
szczególnym uwzględnieniem przepisów ustaw: o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, prawa o stowarzyszeniach, o fundacjach,
o sporcie, oraz wydanych na ich skutek przepisów wykonawczych. Poradnictwo
nie obejmuje spraw wykraczających poza działalność pożytku publicznego,
spornych, reprezentacji przed sądami powszechnymi;



możliwości pozyskana środków finansowych na działalność
pozarządowych ze źródeł zewnętrznych, w tym wspólnotowych;



konstruowania wniosków ofertowych, sposobu realizacji zleconych zadań oraz
rozliczenia przekazanej dotacji;



nawiązywania kontaktów z zagranicą, w tym poszukiwania partnerów do
projektów o charakterze międzynarodowym w miastach partnerskich
i zaprzyjaźnionych Nowego Sącza;



organizacji wolontariatu oraz pozyskiwania wolontariuszy do współpracy
z organizacjami pozarządowymi.

organizacji

11. Nowosądeckie Forum Organizacji Pozarządowych.
4 kwietnia odbyło się Nowosądeckie Forum Organizacji Pozarządowych, w którym
uczestniczyło ponad 80 liderów organizacji pozarządowych z terenu Miasta Nowego
Sącza. Podczas konferencji prezydent Ryszard Nowak wręczył nagrodę specjalną statuetkę dla wyróżniającej się organizacji pozarządowej - Sądeckiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Matematycznego, obchodzącego jubileusz 40-lecia
działalności. Nagrodę odebrał prof. Tadeusz Rams – Prezes Zarządu Towarzystwa.
Gościem specjalnym Nowosądeckiego Forum była dr Agnieszka Rymsza, doradca
Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, która przedstawiła
Narodowy Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Marcin Gołąbek ze
Stowarzyszenia Wzmacniacz.org zaprezentował uczestnikom jak wykorzystać
Internet oraz media społecznościowe do działań w swojej organizacji. Jarosław
Kiełbasa – specjalista ds. księgowości - przedstawił szereg informacji, jak
przygotować organizację do tych istotnych zmian oraz dostosować jej wewnętrzne
dokumenty i procedury. Marcin Kałużny – prezes Stowarzyszenia SURSUM CORDA
omówił również ideę rozwoju wolontariatu, jako formy zaangażowania i rozwoju
społeczeństwa oraz korzyści płynące z zaangażowania wolontariuszy w działalność
organizacji pozarządowej, jak również dobre praktyki Stowarzyszenia SURSUM
CORDA w tym zakresie.
12. Organizację wystawy prezentującej działalność sądeckich NGO’s.
Jednym z elementów zorganizowanego w sądeckim ratuszu Nowosądeckiego Forum
była wystawa działalności sądeckich Organizacji Pozarządowych. Dziewiętnaście
organizacji pozarządowych zaprezentowało swoja działalność w postaci
dokumentacji fotograficznej.
13. Szkolenia.
Zorganizowane zostało szkolenie dla przedstawicieli trzeciego sektora pt. „Nowe
druki ofert, umów i sprawozdań w zakresie zlecania organizacjom pozarządowym
zadań publicznych". W szkoleniu wzięło udział 45 przedstawicieli NGO. Szkolenie
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poprowadzili pracownicy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego.
14. Opracowanie i dystrybucja Newslettera BOP.
Newsletter ukazuje się raz na kwartał. Prezentowane są w nim informacje
o istotnych kwestiach związanych z formalnoprawnym funkcjonowaniem NGO,
ważnych terminach oraz trwających konkursach grantowych. Organizacje
pozarządowe relacjonują w nim wydarzenia związane ze swoją działalnością
statutową - osiągnięcia, efekty zrealizowanych projektów, opisy ciekawych ludzi,
pomysłów i inicjatyw.
15. Wspieranie sądeckich organizacji pożytku publicznego w realizacji kampanii
informacyjno-promocyjnej służącej skutecznemu pozyskiwaniu środków w ramach
mechanizmu 1 %.




Lp.
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.
Łącznie
nowosądeckie
organizacje
pożytku
publicznego
pozyskały
1 496 476,86 zł. Kwota ta jest wyższa w porównaniu z poprzednim okresem
sprawozdawczym, o ponad 211 tys. złotych. W tabeli przedstawiono
szczegółowe dane dotyczące pozyskanych przez organizacje pożytku
publicznego środków z tytułu 1%.

Pozycja
w kraju
142

2

360

3

408

4

453

5

469

6

666

7

727

8

809

9

832

10

969

KRS

Nazwa Organizacji

Kwota

0000006079

FUNDACJA POMOCY OSOBOM Z AUTYZMEM
"MADA"

133 546,81

0000016044

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I
PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
RUCHOWO I UMYSŁOWO "NADZIEJA"

0000017921

NOWOSĄDECKIE STOWARZYSZENIE
AMAZONEK IM. HELENY WŁODARCZYK

0000020382

STOWARZYSZENIE "SURSUM CORDA"

0000020842

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ
REGIONALNEGO ZESPOŁU "LACHY"

3 401,50

0000028184

MAŁOPOLSKIE TOWARZYSTWO
OŚWIATOWE

2 3847,30

0000030181

SĄDECKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE

0000032935

STOWARZYSZENIE CHÓRU "SCHERZO"

0000034211

KLUB SPORTOWY "DUNAJEC" W NOWYM
SĄCZU

0000039177

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH
"SĄDECKIE HOSPICJUM"

34 016,54

5 986,43
1 020 688,59

723,60
2 153,40
7 402,10
157 727,50
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11

1131

12

1143

13

1293

14

1518

15

2146

16

2553

17

2824

18

3290

19

3319

20

3459

21

3584

22

4203

23

4266

24

5013

25

5236

26

5571

27

5583

0000045565

STOWARZYSZENIE OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW
"SPOKOJNE JUTRO" Z SIEDZIBĄ W NOWYM
SĄCZU

0000045896

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
OŚWIATOWE

3 726,90

0000051381

SĄDECKO-PODHALAŃSKI OKRĘGOWY
ZWIĄZEK ŻEGLARSKI

2 497,83

0000059484

NOWOSĄDECKIE TOWARZYSTWO POMOCY
IM. ŚW. BRATA ALBERTA W NOWYM SĄCZU

6 531,92

0000089251

STOWARZYSZENIE KOBIET DO WALKI Z
RAKIEM PIERSI EUROPA DONNA W NOWYM
SĄCZU

0000110630

STOWARZYSZENIE RODZICIELSTWA
ZASTĘPCZEGO "BETLEJEM" W NOWYM
SĄCZU

0000124849

FUNDACJA MEDYCZNA MALMED

0000153178

STOWARZYSZENIE "NASZE ZDROWIE"

0000155175

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW
ODDZIAŁ POWIATOWY W NOWYM SĄCZU

2 263,49

0000163313

STOWARZYSZENIE "PRZYJACIELE SERCA I
ŻYCIA"

931,40

0000170160

STOWARZYSZENIE SĄDECKIE FORUM
KOBIET

177,10

0000211174

FUNDACJA IM. DRA JERZEGO MASIORA W
NOWYM SĄCZU

3 904,70

0000213810

STOWARZYSZENIE "TĘCZA" PRZY
SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNOWYCHOWAWCZYM W NOWYM SĄCZU

0000238898

FUNDACJA MŁODZIEŻ-EDUKACJAPRZYSZŁOŚĆ

883,40

0000248267

STOWARZYSZENIE SEKCJA BRYDŻA
SPORTOWEGO "ALF"

4 520,90

0000264918

FUNDACJA "KLENIE"

0000265991

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY
ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W
NOWYM SĄCZU "JESTEŚMY"

3 352,66

6 829,06

5 532,96

5 456,20
743,20

7 618,62

3 427,80

6 179,14
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28

5860

29

6472

30

6495

31

6873

32

7099

33

7520

34

7904

35

8164

36

8167

0000279695

STOWARZYSZENIE "PIAST" NA RZECZ
AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA

1 037,19

0000313330

STOWARZYSZENIE NOWOSĄDECKA
WSPÓLNOTA

9 400,60

0000314065

STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI
ŚRODOWISK AKADEMICKICH "ORION"

2 070,20

0000331588

FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU
WSPINACZKI "WSPINKA"

7 073,50

0000343564

POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE
ODDZIAŁ "BESKID" W NOWYM SĄCZU

2 043,64

0000375906

SĄDECKA FUNDACJA NA RZECZ
WSPIERANIA PROFILAKTYKI, TERAPII I
REHABILITACJI ZABURZEŃ WIEKU
ROZWOJOWEGO "O KAŻDE DZIECKO"

0000420018

STOWARZYSZENIE POMOCY ZWIERZĘTOM
MAM GŁOS

0000558633

SĄDECKI KLUB BOKSERSKI "GOLDEN TEAM"

0000561760

MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY "AKADEMIA PIŁKARSKA 2012"
IM.WIESŁAWA SPIEGLA

RAZEM:

IV.

7 157,30

12 931,68

153,80

537,90

1 496 476,86 zł

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 realizację
zadań publicznych w poszczególnych trybach ich zlecania, wraz z rozróżnieniem
na kwoty dotacji przyznanych, przekazanych, rozliczonych oraz kwotę środków
zwróconych do budżetu miasta:

Lp.

Obszar współpracy

Przyznana
DOTACJA

Przekazana
DOTACJA

Rozliczona
DOTACJA

Kwota ZWROTU
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Lp.

Obszar współpracy

Przyznana
DOTACJA

Przekazana
DOTACJA

Rozliczona
DOTACJA

Kwota ZWROTU

1

Otwarte konkursy
ofert

1 088 546,00

1 030 546,00

1 029 703,32

842,68

2

Tryb małych
grantów

77 715,00

77 715,00

77 715,00

0,00

1 166 261,00

1 108 261,00

1 107 418,32

842,68

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 774 911,45 zł.
3) Wskaźnik liczby organizacji, które otrzymały wsparcie lub powierzono im realizację
zadań publicznych.
 W roku sprawozdawczym wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych
otrzymało 89 oferentów.
4) Wskaźnik liczby złożonych ofert realizacji zadania publicznego.
 W roku sprawozdawczym do tut. Urzędu wpłynęło ogółem 180 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 miasta Nowego Sącza
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2017.
6) Wskaźnik liczby organizacji biorących udział w konsultacjach.
 W roku sprawozdawczym w konsultacjach społecznych rocznego programu
współpracy wzięło udział 28 przedstawicieli 19 organizacji pozarządowych.
V.

Współpraca pozaprogramowa:

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 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
3.800.000,- zł (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy złotych) w dwóch otwartych
konkursach ofert. Wpłynęły łącznie 82 wnioski. Przekazano 76 dotacji, które objęły
dofinansowaniem 41 stowarzyszeń kultury fizycznej.
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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 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.).
W roku sprawozdawczym tym trybem przekazano 6 podmiotom sektora pozarządowego
łączną kwotę środków budżetowych: 9 360 376,97 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta
sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 97/100).
VI. Podsumowanie
Program współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami pożytku publicznego na 2016 rok, został zrealizowany zgodnie z założeniami
oraz uchwałą nr XVII/187/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r.
W roku 2016 organizacje pozarządowe uzyskały z budżetu miasta Nowego Sącza wsparcie
finansowe w niemałej wysokości – 14 268 637,97 zł (słownie: czternaście milionów
dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych 97/100)–
co stanowi 2,85 % 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.

Dotacje celowe
Pożytek publiczny

SUMA

% BUDŻETU

4 908 261,00zł

1,06 %

1 108 261,00

zł

0,24 %

Wspieranie sportu

3 800 000,00 zł

0,82 %

Dotacje podmiotowe

9 360 376,97 zł

2,02 %

Suma wsparcia:

14 268 637,97zł

3,08 %

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.
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