Uchwała Nr LV/588/2009
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 24 listopada 2009 r.
w sprawie: programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2010.
Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami),
art. 18 ust. 2 pkt. 10 i 15 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta
Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta postanawia, co następuje:
§1
Przyjmuje się program współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2010 stanowiący
Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
1. UpowaŜnia się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań finansowych
dla realizacji zadań określonych w Załączniku Nr 1 do uchwały, realizowanych w 2010 roku
do wysokości:
1) Oświata i Wychowanie - 135 000 złotych;
2) Upowszechnianie Kultury - 315 000 złotych;
3) Ochrona Zdrowia - 175 000 złotych;
4) Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie
narkomanii - 305 000 złotych;
5) Kultura Fizyczna - 200 000 złotych;
6) Turystyka - 95 000 złotych;
7) Współpraca Zagraniczna Miasta - 40 000 złotych;
8) Ekologia i Ochrona Środowiska - 10 000 złotych;
9) Przeciwdziałanie Bezrobociu - 47 000 złotych;
10) Pobudzanie rozwoju III sektora - 32 000 złotych;
11) Pomoc Społeczna - 60 000 złotych.
12) Zarządzanie kryzysowe - 17 000 złotych.
13) Poradnictwo społeczne - 10 000 złotych.

2. Kwota dotacji dla organizacji pozarządowych, o której mowa w § 2, nie moŜe być wyŜsza
od kwoty dotacji ujętej w uchwale budŜetowej na rok 2010.
3. Źródłem pokrycia zobowiązań, o których mowa w ust. 1 będą dochody Miasta za rok 2010.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Jerzy Wituszyński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LV/588/2009
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 24 listopada 2009 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY
miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2010
Intencją Miasta jest rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi w oparciu o zasady
pomocniczości, partnerstwa, efektywności, jawności przy zachowaniu suwerenności stron.
Głównym celem niniejszego programu jest budowanie partnerstwa między administracją
publiczną i organizacjami w środowisku lokalnym, czemu słuŜy wspieranie organizacji
w realizacji waŜnych celów społecznych.
Cele szczegółowe niniejszego programu obejmują:
a) umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw
i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych,
b) poprawę jakości Ŝycia mieszkańców Miasta, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb
społecznych,
c) integrację podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań
publicznych wymienionych w art. 4 ustawy o działalności poŜytku publicznego
i o wolontariacie,
d) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność poprzez umoŜliwienie organizacjom
pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą na realizację projektów
konkretnych zadań publicznych, które obecnie są realizowane przez samorząd.
Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi ma charakter stały i odbywa się
w oparciu o uchwalany corocznie program współpracy zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami).
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Ilekroć w programie jest mowa o:
a) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96 poz. 873
z późniejszymi zmianami);
b) mieście - rozumie się przez to miasto Nowy Sącz;
c) organizacji - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy;

d) konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2
ustawy;
e) dotacji - rozumie się przez to dotacje w rozumieniu art. 106 ust. 2 pkt. 1 lit. d oraz
art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U.
z 2005 r., Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami);
f) programie - rozumie się przez to program współpracy miasta Nowego Sącza
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
poŜytku publicznego na rok 2010.
§2
1. Program określa zakres i formy, a takŜe zadania priorytetowe w zakresie współpracy
Miasta z organizacjami.
2. Koordynatorem współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami jest pracownik
Biura Prezydenta Miasta zajmujący stanowisko ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi.
§3
Program adresowany jest do:
a) organizacji pozarządowych;
b) 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, jeŜeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie
działalności poŜytku publicznego;
c) stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego;
d) jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub przez nie
nadzorowanych;
e) spółdzielni socjalnych.
Rozdział II
Zakres i formy współpracy
§4
Miasto współpracuje z organizacjami w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4
ust. 1 ustawy, o ile zadania te są zadaniami Miasta.
§5
Współpraca Miasta z organizacjami moŜe mieć charakter finansowy i pozafinansowy.

§6
1. Współpraca o charakterze wsparcia finansowego moŜe być prowadzona 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.
2. Dotacje, o których mowa w ust. 1 nie mogą być wykorzystywane na:
1) zadania i zakupy inwestycyjne;
2) pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji starającej się o przyznanie dotacji
(za wyjątkiem kosztów wynikających bezpośrednio z wykonywanego zadania);
3) remonty budynków.
3. Środki finansowe na realizację zadań publicznych będą przyznawane w drodze:
1) otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, ogłaszanych przez
Prezydenta Miasta, który zatwierdza wyniki;
2) zakupu potrzebnych usług w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 223,
poz. 1655).
4. Konkurs, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1, rozstrzygany jest przez Komisje Konkursowe
powoływane do tego celu przez Prezydenta Miasta odrębnie dla kaŜdego obszaru
współpracy.
§7
Miasto wspiera organizacje takŜe poprzez róŜnorodne 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 waŜnych 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 uchwał odnoszących
się do zagadnień związanych z obszarem działalności organizacji.
3. Promowanie przez Miasto działalności organizacji i pomoc w tworzeniu ich dobrego
wizerunku.
4. Przyznawanie raz w roku nagrody Prezydenta Miasta Nowego Sącza wyróŜniającej się
organizacji lub liderowi działalności pro publico bono.

5. Otwarte spotkania pomiędzy organizacjami a przedstawicielami samorządu w formie
konferencji i szkoleń, które odbywać się będą nie rzadziej niŜ dwa razy do roku, z czego
jedno spotkanie dotyczyć będzie omówienia projektu programu na rok następny.
6. Udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Miastem, które ubiegają się
o dofinansowanie z innych źródeł.
7. Pomoc w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej, w szczególności z miastami
partnerskimi.
8. Wspieranie sądeckich organizacji poŜytku publicznego w realizacji kampanii
informacyjno - promocyjnej słuŜącej skutecznemu pozyskiwaniu środków w ramach
mechanizmu 1 %.
9. Wspieranie techniczne, szkoleniowe i informacyjne oraz wewnętrznej integracji III
sektora.
Rozdział III
Zadania priorytetowe
§8
Zadaniami priorytetowymi w zakresie współpracy Miasta z organizacjami są:
1. Z obszaru „Oświata i Wychowanie”:
1) Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieŜy.
2) Wspieranie inicjatyw na rzecz edukacji ponadprogramowej, organizacja konkursów,
programów edukacyjnych, konferencji, seminariów z róŜnych dziedzin wiedzy.
3) Prowadzenie nieodpłatnych korepetycji, a takŜe realizacja programów wspierających
rozwój intelektualny i emocjonalny uczniów z rodzin ubogich.
4) Prowadzenie warsztatów szkoleniowo - wypoczynkowych.
5) Upowszechnianie twórczości młodzieŜowych zespołów artystycznych w kraju i za
granicą.
6) „MECENAT SĄDECKI” - wyróŜnianie i promowanie uczniów szczególnie
uzdolnionych.
2. Z obszaru „Upowszechnianie Kultury”:
1) Prowadzenie zespołów i upowszechnianie
artystycznego w kraju i za granicą.
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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 wśród dzieci
i młodzieŜy.
3. Z obszaru „Ochrona Zdrowia”:
1) Prowadzenie rehabilitacji osób 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) 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.
4. Z obszaru „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie
narkomanii”:
1) Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy zagroŜonej
uzaleŜnieniami.
2) Prowadzenie zajęć terapii indywidualnej i grupowej dla osób uzaleŜnionych.
3) Edukacja publiczna o tematyce uzaleŜnień i przemocy, realizacja programów
edukacyjno - terapeutycznych.
4) Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz
ofiarom przestępstw będących następstwem naduŜywania alkoholu.
5) Prowadzenie zajęć warsztatowych oraz rekreacyjno - sportowych dla dzieci
i młodzieŜy ze środowisk zagroŜonych uzaleŜnieniami.
6) Organizacja
zajęć
terapeutycznych
socjoterapeutycznych i środowiskowych.
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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.
5. Z obszaru „Kultura Fizyczna”:
1) Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej poprzez organizację zajęć z zakresu
kultury fizycznej oraz rekreacyjnych imprez okazjonalnych.
6. Z obszaru „Turystyka”:
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.

7. Z obszaru „Współpraca Zagraniczna Miasta”:
1) Realizacja zadań upowszechniających współpracę z miastami i regionami, z którymi
Nowy Sącz nawiązał kontakty zagraniczne słuŜące wymianie doświadczeń.
2) Realizacja zadań promujących miasto Nowy Sącz za granicą.
3) Międzynarodowe Spotkanie Miast Partnerskich w Nowym Sączu.
8. Z obszaru „Ekologia i Ochrona Środowiska”:
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 Ŝyjących na
terenie miasta Nowego Sącza.
9. Z obszaru „Przeciwdziałanie Bezrobociu”:
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
wykluczonych społecznie z powodu długotrwałego bezrobocia.
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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.
10. Z obszaru „Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych”:
1) Wspieranie programów terapeutycznych Warsztatów Terapii Zajęciowej
zmierzających do rozwijania umiejętności wykonywania czynności Ŝycia codziennego
oraz poprawy psychofizycznych sprawności osób niepełnosprawnych.
2) Wspieranie programów szkoleniowych dla osób niepełnosprawnych umoŜliwiających
podjęcie zatrudnienia.
3) Poprawa jakości Ŝycia osób niepełnosprawnych i aktywizacja poprzez wyrównywanie
szans w dostępie do edukacji, pracy, szerokiej oferty usług i świadczeń oraz dóbr
kultury i sztuki.
11. Z obszaru „Pobudzanie rozwoju III sektora”:
1) Prowadzenie profesjonalnego punktu doradczego dla organizacji pozarządowych.
2) Organizacja Forum Organizacji Pozarządowych.
3) Organizacja akcji informacyjnej „ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM - oddaj swój
wolny czas innym”.
4) Organizacja akcji informacyjno – promocyjnej słuŜącej skutecznemu pozyskiwaniu
środków z mechanizmu 1 % pod hasłem „1 % podatku dla sądeckich organizacji
poŜytku publicznego - ZOSTAW SWOJE PIENIĄDZE W MIEŚCIE”.

5) Organizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych.
12. Z obszaru „Pomoc Społeczna”:
1) „DOM OBRONY śYCIA” - pomoc dla kobiet w ciąŜy w trudnej sytuacji Ŝyciowej
oraz niepełnoletnim.
2) Wspieranie działań na rzecz rodzicielstwa zastępczego.
3) Wspieranie poradnictwa rodzinnego.
4) Aktywizacja osób bezdomnych.
5) Podnoszenie kwalifikacji personelu medyczno-opiekuńczego oraz terapeutycznorehabilitacyjnego w domach pomocy społecznej poprzez organizowanie szkoleń
z udziałem profesjonalnej kadry nauczycielskiej.
6) Działania na rzecz podnoszenia standardu usług
i wspierających w jednostkach pomocy społecznej.
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7) Współpraca z Bankiem śywności.
13. Z obszaru „Zarządzanie kryzysowe”:
1) Upowszechnianie i wspieranie wszelkich inicjatyw edukacyjnych związanych
z szeroko rozumianą problematyką występowania zagroŜeń i ochrony przed nimi.
2) Podejmowanie działań mających na celu niesienie pomocy osobom poszkodowanym
w wyniku róŜnych zdarzeń kryzysowych.
3) Organizowanie róŜnych form i sposobów wspierania działań zapobiegawczoratowniczych prowadzonych przez wyspecjalizowane słuŜby systemu zarządzania
kryzysowego.
14. Z obszaru „Poradnictwo społeczne”:
1) Prowadzenie poradnictwa o charakterze społecznym, w tym konsumenckiego.
2) Opracowanie i upowszechnianie konsumenckich programów edukacyjnych.
§9
Dopuszcza się moŜliwość dofinansowania zadań publicznych o duŜym znaczeniu dla
społeczności lokalnej, nie ujętych w § 8, które zostały zgłoszone w trybie art. 12 ustawy, jeśli
na ten cel zostały zabezpieczone środki finansowe.
§ 10
Zadania wieloletnie o charakterze priorytetowym będą realizowane w oparciu o uchwałę
upowaŜniającą Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań przekraczających rok
budŜetowy.

Rozdział IV
Ocena realizacji programu
§ 11
1. Wskaźnikami efektywności
w szczególności:

programu

będą

uzyskane

informacje

dotyczące

1) Wysokości środków finansowych przeznaczonych z budŜetu Miasta na realizację tych
zadań.
2) Łącznej wielkości środków finansowych zaangaŜowanych przez organizacje
w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców.
2. Prezydent Miasta składa Radzie Miasta sprawozdanie z realizacji programu w terminie do
31 marca 2011 roku.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Jerzy Wituszyński

