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Wskaźniki przeglądu sprawozdań cząstkowych z realizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza ogółem w l. 2009-2013
LICZBA DOKUMENTÓW
O POSZCZEGÓLNYCH STATUSACH

JEDNOSTKI RAPORTUJĄCE:
Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie – Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
Liczba kart monitoringu ogółem za l. 2009-2013: 326 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu
Małopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Nowym Sączu
Liczba kart monitoringu za 2012 r. ogółem:
69
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
Liczba raportujących jednostek za 2009 r.:
42
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
w tym z Urzędu Miasta:
22
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
jednostki zewnętrzne
20
Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu
Liczba raportujących jednostek za 2010 r.:
42
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Nowym Sączu
w tym z Urzędu Miasta
22
NOVA Sp. z o.o. w Nowym Sączu
jednostki zewnętrzne
20
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Liczba raportujących jednostek za 2011 r.:
42
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu
w tym z Urzędu Miasta
22
Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Nowym Sączu
jednostki zewnętrzne
20
Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu
Liczba raportujących jednostek za 2012 r.:
42
Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Nowym Sączu
Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. w Nowym Sączu
w tym z Urzędu Miasta
22
TAURON S.A. Oddział w Krakowie – Rejon Dystrybucji w Nowym Sączu
jednostki zewnętrzne
20
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie - Oddział w Nowym Sączu
Liczba raportujących jednostek za 2013 r.:
41
Wyższa Szkoła Biznesu – NLU w Nowym Sączu
w tym z Urzędu Miasta
22
Urząd Miasta Nowego Sącza, w tym – Biuro Prezydenta Miasta, Biuro Obsługi Rady Miasta, Komenda Straży Miejskiej, Pełnomocnik Prezydenta ds. Społecznych,
Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych, Pełnomocnik Prezydenta ds. Systemów Zarządzania Jakością, Zespół Rzecznika Prasowego, Wydział Analiz
jednostki zewnętrzne
19
Budżetu Miasta, Wydział Architektury i Budownictwa, Wydział ds. Przedsiębiorczości, Wydział Edukacji, Wydział Geodezji i Mienia, Wydział Gospodarki Komunalnej,
Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Komunikacji i Transportu, Wydział Księgowości Budżetowej Wydział Kultury i Sportu, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział
Organizacyjny, Wydział Rozwoju Miasta, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Wymiaru i Księgowości Podatków, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony
REALIZACJA CELÓW OPERACYNYCH
Ludności, Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej, Urząd Stanu Cywilnego, Zespół Kontroli Wewnętrznej.
rok Plan Wykonanie % wykonania
LICZBA JEDNOSTEK RAPORTUJĄCYCH
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26
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Spis Treści
SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA I ŚRODOWISKOWA MIASTA
PROGRAMY SEKTOROWE OBOWIĄZUJĄCE W 2013 R.

7-25
29

PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE W OBSZARCH CELÓW STRATEGII

30-37
38-96

OBSZAR ROZWOJU GOSPODARCZEGO
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INWESTYCJE

CEL OPERACYJNY I-1

38-45

INFRASTRUKTURA NOWYCH TECHNOLOGII

CEL OPERACYJNY I-2

45

INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

CEL OPERACYJNY I-3

46-47

INFRASTRUKTURA TELEINFORMATYCZNA

CEL OPERACYJNY I-6.3

46-47

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

CEL OPERACYJNY I-4

48-49

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

CEL OPERACYJNY I-5

50-51

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

CEL OPERACYJNY I-6

52-57

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

CEL OPERACYJNY I-6.1

58-61

Infrastruktura energetyczna

CEL OPERACYJNY I-6.2

62-67

Infrastruktura drogowa

CEL OPERACYJNY I-6.4

68-74

Infrastruktura transportowa

CEL OPERACYJNY I-6.5

75-84

Infrastruktura mieszkaniowa

CEL OPERACYJNY I-6.6

85-89

INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA

CEL OPERACYJNY I-7

90-96

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO
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CEL OPERACYJNY II-1.1

97-126

CEL OPERACYJNY II-1.2

127-146

INFRASTRUKTURA KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO

CEL OPERACYJNY II-2

147-163

INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA

CEL OPERACYJNY II-3

164-167

INFRASTRUKTURA SPORTU I REKREACJI

CEL OPERACYJNY II-4

167-174

INFRASTRUKTURA PROFILAKTYKI I OCHRONA ZDROWIA

CEL OPERACYJNY II-5

175-192

CEL OPERACYJNY II-6.1

193-217

CEL OPERACYJNY II-6.2

218-292

INFRASTRUKTURA EDUKACJI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

INFRASTRUKTURA SOCJALNA

OBSZAR ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

233-290

INFRASTRUKTURA SAMORZĄDOWA

CEL OPERACYJNY III-1

233-242

INFRASTRUKTURA OBYWATELSKA

CEL OPERACYJNY III-2

243-256

INFRASTRUKTURA BEZPIECZEŃSTWA

CEL OPERACYJNY III-3

257-284

WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA, PONADLOKALNA
I MIĘDZYNARODOWA

CEL OPERACYJNY III-4

285-289

PROMOCJA MIASTA

CEL OPERACYJNY III-5

290

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK
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WSTĘP
Prezentowany dokument zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych i operacyjnych w układzie opisowo-wskaźnikowym, wynikających ze Strategii
Rozwoju Nowego Sącza 2020 przyjętej Uchwałą Nr XXXVIII/443/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2008 r. Sprawozdanie obejmuje okres od
1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Dodatkowo, w celu zobrazowania dynamiki w zakresie realizacji celów szczegółowych, dodano w niektórych wypadkach dane za lata
2007-2013, a niekiedy również dane z roku 2014, o ile mają znaczenie dla realizacji celów operacyjnych w 2013 r. Układ taki umożliwia porównanie zachodzących
zjawisk w perspektywie czasowej oraz obserwację trendów.
Raport sporządzony został na podstawie sprawozdań cząstkowych opracowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Nowego Sącza, miejskie
jednostki organizacyjne, miejskie spółki kodeksu handlowego oraz inne podmioty wg listy zamieszczonej w Raporcie. Prace nad Raportem koordynował i ostatecznej
redakcji Raportu dokonał Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Zarządzania Strategicznego we współpracy z kierownikami poszczególnych jednostek
przygotowujących sprawozdania cząstkowe. Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Nowego Sącza.
Należy pamiętać, że - odwołując się do terminologii i metodyki wymagań normy ISO 9001:2008 - niniejszy Raport stanowi obszerny opis stanu na
WEJŚCIU wieloletniego procesu realizacji celów strategicznych i operacyjnych, które na WYJŚCIU wspomnianego procesu mają zostać zwieńczone
przybliżeniem realizacji zawartej w Strategii WIZJI Nowego Sącza w 2020 roku i latach następnych
Punktem wyjścia dla opracowywania raportów z realizacji Strategii za kolejne lata, w tym za 2013 r. zgodnie z modelem ciągłego doskonalenia stał się raport
z realizacji Strategii za 2009 r. kiedy to dokonano inwentaryzacji kluczowych wskaźników w obszarach poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych.
Podstawą monitorowania efektywności wdrażania zapisów Strategii w 2013 r. były wspomniane wskaźniki będące podstawowym instrumentem realizacji
wytyczonych w niej celów. Kluczowe wskaźniki zostały zidentyfikowane na etapie prac nad sprawozdaniami cząstkowymi z realizacji Strategii przez jednostki
współuczestniczące w opracowaniu Raportu i są zawarte w poszczególnych partiach opisowych tego dokumentu wzbogaconych o dziesiątki tabel i wykresów, często
w układzie porównawczym z danymi za lata minione. Oczekiwane pułapy wyników zostały określone w Budżecie Miasta w postaci planowanych wydatków
i dochodów, a następnie zestawione z ich faktycznym wykonaniem.
Sprawozdania cząstkowe sporządzane były przy pomocy formularzy kart monitoringu realizacji Strategii z odpowiednio dobranymi kryteriami dopuszczającymi
jednak funkcjonalną elastyczność form przekazu w przekonaniu, że zbyt daleko posunięta standaryzacja w tym zakresie nie uwzględniająca bogactwa
i różnorodności działań realizowanych przez poszczególne jednostki mogłaby doprowadzić do redukcji lub wypaczenia opisów aktywności i efektywności. Taka forma
prezentacji działań w obszarach poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych obowiązującej Strategii uznana została za metodologicznie użyteczną, bo
prowadzącą w efekcie do pełniejszego zaprezentowania osiąganych wyników na wszystkich polach rozwoju Miasta, często o nieporównywalnym nawzajem profilu,
a współtworzących bogaty konglomerat funkcjonalny Miasta. Należy nadmienić, że w Raporcie wykorzystane zostały jedynie najważniejsze informacje ze
sprawozdań cząstkowych, a to ze względu na konieczność zachowania dyscypliny formalnej i objętościowej wielostronicowego dokumentu końcowego.
Na podstawie danych ze sprawozdań cząstkowych zaprezentowanych w niniejszym Raporcie w zestawieniu z danymi ze Sprawozdania
z wykonania Budżetu Miasta za 2013 r. i sprawozdań jednostek pozostających poza strukturami samorządowymi Nowego Sącza można stwierdzić,
że w 2013 r. podjęta została realizacja wszystkich wskazanych w Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020 celów strategicznych i operacyjnych,
a całość opisanych w Raporcie działań była zgodna z priorytetami nadrzędnych dokumentów strategicznych Unii Europejskiej, krajowych
i województwa małopolskiego.
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I. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA I ŚRODOWISKOWA MIASTA
Odzwierciedleniem stopnia realizacji celów strategicznych i operacyjnych założonych w Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020 jest sytuacja społeczno-gospodarcza
miasta w 2013 r. Poniżej przywoływane są najważniejsze dane o Mieście z uwzględnieniem zagadnień demograficznych, gospodarczych, rynku pracy i środowiska
naturalnego.

I.1. Demografia*
Wg stanu na dzień 31.12.2013 r. w Nowym Sączu zameldowanych było na pobyt stały 82 877osób.
Liczba osób zameldowanych w Nowym Sączu wg stanu na dzień 31.12 w kolejnych latach:
2009

2010

2011

2012

2013

83 832

83 680

83 458

83 273

82 877

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich
Wg Urzędu Statystycznego w Krakowie najwięcej mieszkańców w Nowym Sączu odnotowano w roku 2005 - 84,7 tys.
Gęstość zaludnienia w 2013 r. wyniosła w Nowym Sączu 1436 osób/km2.
Współczynnik feminizacji wynosił w 2013 r. 110 (43 422 kobiety, 39 435 mężczyzn).
Współczynnik feminizacji w poszczególnych latach.
2010

2011

2012

2013

109,61

109,69

110

110,16

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich
Charakterystyczne są zmiany liczby ludności według ekonomicznych grup wieku. W 2013 r. ludność w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) – 15597 osób
– stanowiła 18,82% ogółu ludności. Udział ludności w wieku produkcyjnym (18-59/64), wyniósł 63,13% (52319 osób), a udział populacji w wieku
poprodukcyjnym (60/65 lat i więcej) 18,05% (14961 osób).

*

Na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Krakowie, Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich
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Dla porównania w 2012 r. ludność w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) – 15850 osób – stanowiła 19,03% ogółu ludności. Udział ludności w wieku
produkcyjnym (18-59/64), wyniósł 63,56% (52926 osób), a udział populacji w wieku poprodukcyjnym (60/65 lat i więcej) 17,41% (14497 osób).
Dla porównania w 2011 r. ludność w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) – 16006 osób – stanowiła 19,18% ogółu ludności. Udział ludności w wieku
produkcyjnym (18-59/64), wyniósł 64,02% (53431 osób), a udział populacji w wieku poprodukcyjnym (60/65 lat i więcej) 16,80% (14021 osób).
Dla porównania w 2010 r. ludność w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) – 16 372 osoby stanowiła 19,4 % ogółu ludności. Udział ludności w wieku
produkcyjnym (18-59/64 lata), 64,5% (54 531 osoby). Udział populacji w wieku poprodukcyjnym (60/65 lat i więcej) wyniósł 16,1% (13 634 osoby).
Zestawione wyżej wyniki świadczą o postępującym procesie starzenia się społeczeństwa.
Tabela I.1.1.1 Ekonomiczne grupy wieku w 2013 r.

Dane wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
Wiek

Mężczyzn

0-2

Kobiet

Ogółem

1310

1305

2615

3

520

492

1012

4-5

972

940

1912

6

429

436

865

7

423

445

868

8 - 12

2058

1911

3969

13 - 15

1327

1258

2585

16 - 17

905

870

1775

18

462

526

988

19 - 65

26805

19 - 60

26805
25578

> 65

4224

> 60
Ogółem

39435

25578
4224

9681

9681

43442

82877

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich
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Wg danych Wydziału Spraw Obywatelskich w 2013 r. zameldowało się na pobyt stały z innej gminy 734 osoby, a wymeldowało z pobytu stałego 1198 osób w
tym 72 osoby za granicę.
Dla porównania w 2012 r. zameldowało się na pobyt stały z innej gminy 664 osoby, a wymeldowało z pobytu stałego 1207 osób w tym 45 osoby za granicę.
W 2011 r. zameldowały się na pobyt stały z innej gminy 682 osoby (w 2010 r. 672 osoby), a wymeldowało z pobytu stałego 1326 osób, w tym 66 osoby za
granicę (w 2010 r. 1348 osób w tym 43 osoby za granicę).
Tabela I.1.1 Liczba przyjętych formularzy meldunkowych w poszczególnych latach:

Zameldowania na pobyt

czasowy ponad 3 m-ce

z pobytu stałego

w tym

rok 2009

1 896

1 121

rok 2010

2 040

rok 2011
rok 2012
rok 2013

cudzoziemców

ogółem

za granicę
(emigracja)

z pobytu
czasowego
ponad
3 m-ce

143

1 104

51

226

10

25

133

766

1 081

139

1 348

43

192

10

38

151

1 011

360

860

123

1 326

66

216

19

70

97

817

1 167

311

740

116

1 207

45

159

5

66

110

905

1 299

363

834

102

1 198

72

101

11

x

65

963

w tym
cudzoziem ogółem
ców

polaków
stały
pobyt
w
N.Sączu

766

9

1 140

997

1 360

672

8

1 602

382

2 093

1 397

686

10

1 343

1 825

1 152

664

9
3

ogółem

=f+g

1 947
1 210
734
Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich

pobyt
czasowy
za
granicą

polaków
z terenu

polaków

z innej
gminy
razem

w tym

Liczba
zawiadomień
czasowej
nieobecności
w miejscu
pobyt stałego

cudzoziemców

stały

w tym
z ulicy na
ulicę
(przemeldo
wanie)

Liczba
osób,
które
zgłosiły

Wymeldowania

Liczba
zameldowń
na pobyt
czasowy
do 3 m-cy
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Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich
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Na stan i strukturę ludności decydujący wpływ mają zjawiska demograficzne, określane jako ruch naturalny. Zalicza się do nich małżeństwa, rozwody
i separacje, a także przede wszystkim - urodzenia i zgony.
Wg danych Wydziału Spraw Obywatelskich w 2013 r. liczba zawartych małżeństw wyniosła 714. Dla porównania w 2012 r. liczba zawartych małżeństw wyniosła
786, w 2011 r. - 735 (w 2010 r. 900). W 2013 r. orzeczono 165 rozwodów, dla porównania w 2012 r. - 211 rozwodów, w 2011 r. - 174 rozwody (w 2010 r.
209).
W 2013 r. urodziło się 855 dzieci. Dla porównania w 2012 r. urodziło się 675 dzieci, w 2011 r. - 856 dzieci (w 2010 r. 1017). W 2013 r. zmarło 771 osób. Dla
porównania w 2012 r. zmarło 714 osób, w 2011 r. - 629 osób. (w 2010 r. 660). W 2013 r. w Nowym Sączu odnotowano najwyższy współczynnik przyrostu
naturalnego spośród małopolskich miast na prawach powiatu o wartości +0, 92‰ (dla porównania w 2012 r. +2,1‰), natomiast w powiecie nowosądeckim
+4.79‰ (dla porównania w 2012 r. +5,2‰).

UWAGA: Wszystkie powyższe zdarzenia rejestrowane były w ewidencji ludności dla mieszkańców zameldowanych w Nowym Sączu, ich
przywoływane liczby różnią się od liczb Urzędu Stanu Cywilnego. Akty zarejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego dotyczą również osób nie
zameldowanych na pobyt stały na terenie Miasta Nowego Sącza, albowiem rejestracja stanu cywilnego dokonuje się w USC wg właściwości
miejscowej tj. miejsca urodzenia, zawarcia związku małżeńskiego, zgonu.
I.2. Aktywność gospodarcza
I.2.1. Podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON†
W Nowym Sączu na koniec 2013r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 9511 podmiotów gospodarki narodowej, co oznacza wzrost liczby podmiotów
w stosunku do 2012 roku o 57, a w odniesieniu do 2011r. wzrost o 218. W Nowym Sączu dominują podmioty sektora prywatnego, skupia on 9298 podmiotów, tj.
98,8% ogólnej ich liczby, pozostałą część stanowią podmioty sektora publicznego - 213 podmiotów. Na przestrzeni lat 2012/2013 nastąpił wzrost liczby podmiotów
w sektorze prywatnym o 61, natomiast w sektorze publicznym zanotowano spadek o 4 podmioty. W 2013 roku najwięcej firm (72,0%) stanowiło własność osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Znaczną grupę wśród podmiotów gospodarczych stanowiły również spółki cywilne (8,5%). W przedstawianym
okresie w Nowym Sączu funkcjonowało 783 spółek handlowych, w tym 74 spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to o 75 więcej niż w roku poprzednim.
W strukturze firm według przewidywanej liczby pracujących zgłoszonej do rejestru REGON obserwowana jest wyraźna dominacja mikroprzedsiębiorstw, tj. firm
najmniejszych, zatrudniających mniej niż 10 pracowników. Według danych GUS w 2013r. 94,5% spośród nowosądeckich firm stanowili mikroprzedsiębiorcy,
podczas gdy udział firm o liczbie pracujących 10-49 osób wyniósł 4,1%, a jednostek średnich i dużych (50 osób i więcej) - 1,4%. W porównaniu ze stanem w końcu
2012r. odnotowano wzrost liczby najmniejszych przedsiębiorstw – o 64 podmioty.
W Nowym Sączu zaznacza się bardzo duży stopień specjalizacji firm w działalności handlowej. Rozpatrując łączną liczbę zarejestrowanych podmiotów dominowały
następujące sekcje PKD: handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 2483 podmiotów (26,1% ich ogółu), działalność
profesjonalna, naukowa i techniczna – 1101 (11,6%), budownictwo – 967 (10,2%), przetwórstwo przemysłowe – 764 (8,0%), opieka zdrowotna i pomoc
społeczna – 605 (6,4%), transport i gospodarka magazynowa – 568 (6,0%).
W 2013r. wykazano dodatni bilans pomiędzy podmiotami nowo zarejestrowanymi, a wyrejestrowanymi w systemie REGON. W badanym okresie wpisano do rejestru
800 nowych podmiotów, tj. o 174 podmiotów mniej niż w roku 2012. W ciągu omawianego roku wyrejestrowano z rejestru 726 podmiotów, tj. o 61 mniej niż rok
wcześniej.

†

Na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Krakowie i Wydziału ds. Przedsiębiorczości
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Tabela I.2.1.1. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg wybranych form organizacyjno – prawnych
(stan na 31.XII)
FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA

Liczba podmiotów
2011
9293

2012
9454

2013
9511

Wskaźnik zmian 2013/2012
100,6

Spółki handlowe

668

708

783

110,6

Spółki cywilne

808

801

806

100,6

34
6916
376

33
6902
390

32
6851
403

97,0
99,3
103,3

491

620

636

102,6

Ogółem

Spółdzielnie
Osoby fizyczne prowadzące działalność
Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne
Pozostałe
Źródło: Wydział ds. Przedsiębiorczości

Wykres I.2.1.1.

Źródło: Opracowanie Wydział ds. Przedsiębiorczości na podstawie danych z GUS
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Tabela I.2.1.2. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg przewidywanej liczby
pracujących (stan na 31.XII)
Liczba podmiotów
LICZBA PRACUJĄCYCH
2011
2012
2013
Wskaźnik zmian 2013/2012
Ogółem

9293

9454

9511

100,6

9 i mniej

8719

8924

8988

100,7

10 – 49

442

394

390

99,0

50 – 249

117

122

118

96,7

15

14

11

78,6

250 i więcej
Źródło: Wydział ds. Przedsiębiorczości

Tabela I.2.1.3. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg wybranych sekcji PKD (stan na 31.XII)
Liczba podmiotów
SEKCJA PKD
2011

2012

2013

Wskaźnik
zmian
2013/2012

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo

744

747

764

102,3

Przemysł, w tym przetwórstwo przemysłowe

947

963

967

100,4

2508

2494

2483

99,6

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

254

239

230

96,2

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

605

588

568

96,6

Transport i gospodarka magazynowa

389

372

372

100,0

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

346

359

374

104,2

1049

1080

1101

101,9

744

747

764

102,3

Budownictwo

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Źródło: Wydział ds. Przedsiębiorczości
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Tabela I.2.1.4. Podmioty gospodarki narodowej nowo zarejestrowane i wyrejestrowane w rejestrze REGON
Liczba podmiotów

PODMIOTY GOSPODARCZE
2011

2012

2013

Wskaźnik zmian 2013/2012

Nowozarejestrowane

949

974

800

82,1

Wyrejestrowane

972

787

726

92,2

Źródło: Wydział ds. Przedsiębiorczości

Na terenie Nowego Sącza i okolicy działają firmy, których marka rozpoznawalna jest na rynkach międzynarodowych. Prowadzą one działalność gospodarczą w
różnych dziedzinach np.: nowych technologii (Comp S.A. - Centrum Technologii Sprzedaży, BCS Polska Sp. z o.o.), produkcji i naprawy taboru szynowego (NEWAG
S.A.), produkcji wyrobów z węgla i grafitu (SGL Carbon Polska S.A.), produkcji kompleksowych systemów odstawy urobku węgla (NOWOMAG S.A.), budownictwa
(Fakro Sp. z o.o., Fabryka Okien DAKO Sp. z o.o., WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A., Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A., PPHU ERBET Sp. z o.o., PPHU
CENTRUM Sp. z o.o.), produkcji spożywczej (Przetwórnia Owoców i Warzyw PROSPONA Sp. z o.o., P.P.L. KORAL Józef Koral Sp.j., HUZAR Sp. z o.o.), produkcji i
przetwórstwa wyrobów z kurczaka (Konspol Holding Sp. z o.o.).
I.2.2. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

‡

Od 01.07.2011r. ewidencja działalności gospodarczej prowadzona jest przez Ministerstwo Gospodarki w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG). Od tego czasu osoby fizyczne mogą dokonać wpisu do CEIDG za pośrednictwem dowolnego urzędu gminy lub samodzielnie przez internet.
Tabela poniżej przedstawia rodzaj oraz ilość wpisów dokonanych w 2013 roku za pośrednictwem Wydziału ds. Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza.
Tabela I.2.2.1. Ilość wpisów dokonanych w 2013 r.
Rodzaj wpisu:

do CEIDG za pośrednictwem UMNS

Nowe wpisy

786
w tym: 6 firm prowadzonych przez cudzoziemców
(3 firmy obywateli Włoch, 1 firma obywatela Wielkiej Brytanii, 1 firma obywatela Ukrainy,
1 firma obywatela Chorwacji)

Wykreślenia

718

Zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej

808

Wznowienia prowadzonej działalności gospodarczej

443

Zmiana danych we wpisie

2343

Źródło: Wydział ds. Przedsiębiorczości

‡

Wydział ds. Przedsiębiorczości
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I.3.Rynek pracy§
I.3.1. Aktywność zawodowa (UWAGA - dane Urzędu Statystycznego w Krakowie za 2012 r.)
Sytuacja na rynku pracy w Nowym Sączu w 2012 r. nie odbiegała od notowanej w roku poprzednim. Za sprawą sektora prywatnego nieznacznie wzrosła liczba osób
pracujących. W końcu 2012 r. w mieście pracowało 30,3 tys. osób, tj. 4,3% ogółu pracujących w województwie małopolskim. Było to o 0,1% więcej niż w końcu
2011 r. (przed rokiem notowano wzrost o 0,5%). W sektorze prywatnym pracowało 20,0 tys. osób, tj. 66,0% ogółu, a w sektorze publicznym – pozostałe 10,3 tys.
osób (34,0%). W ujęciu rocznym w sektorze prywatnym odnotowano wzrost liczby pracujących o 1,1% (rok wcześniej o 2,2%), podczas gdy w sektorze publicznym
wystąpił spadek o 1,8% (przed rokiem spadek o 2,6%).
Wykres 1.3.1 Pracujący w Nowym Sączu (stan w dniu 31 XII 2011 r.)

Źródło: Urząd Statystyczny w Krakowie

W podziale według płci większość pracujących stanowili mężczyźni - 53,7%.Ich liczba w końcu 2012 r. wyniosła 16,3 tys. Pracujących kobiet było 14,0 tys.,
tj. o 1,4% więcej w skali roku, natomiast liczba pracujących mężczyzn spadła o 1,0%.Według sektorów ekonomicznych i sekcji PKD, w sektorze przemysłowym
(obejmującym przemysł i budownictwo) pracowało 10,1 tys. osób (1/3 ogółu pracujących) - 7,6 tys. osób w przemyśle i 2,5 tys. osób w budownictwie.
W sekcjach handel; naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja pracowało
9,2 tys. osób (30,3% ogółu pracujących); w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych oraz w edukacji - łącznie
6,6 tys. osób (czyli 21,8% ogółu).W sekcjach działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz obsługa rynku nieruchomości pracowało 1,0 tys. osób, tj. 3,3% ogółu
pracujących. Przeciętne zatrudnienie w 2012 r. było wyższe w stosunku do 2011 r. o 0,5% i wyniosło 25,5 tys. osób. W sektorze prywatnym wzrosło o 1,9% do
16,9 tys. osób,a w sektorze publicznym obniżyło się o 2,2% - do 8,7 tys. Według sekcji PKD, w przemyśle i budownictwie przeciętne zatrudnienie
wyniosło 9,9 tys. osób i było niższe niż w poprzednim roku o 2,3%. Łącznie w sekcjach handel; naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka
magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja wyniosło ono 5,7 tys. osób i było o 5,8% wyższe, a w sekcjach działalność finansowa
i ubezpieczeniowa oraz obsługa rynku nieruchomości - 0,6 tys. osób, tj. o 2,8% mniej niż w 2011 r.

§

Według faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności, bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz pracujących w gospodarstwach indywidualnych w
rolnictwie.
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I.3.2. Bezrobocie

Wykres I.3.2.1 Stopa bezrobocia w% (wg stanu na 31.12.2013r.

Unia Europejska
Miasto Nowy Sącz
Powiat Nowosądecki

20
15
10

Województwo
Małopolskie
Kraj

17,8
10,9 10,8

11,6 13,4

5
0

Źródło: Sądecki Urząd Pracy

Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2013 roku dla Miasta Nowego Sącza wyniosła 10,8% i była niższa o 0,2% od stopy odnotowanej w analogicznym
okresie 2012r, która wynosiła 11,0%. Stopa bezrobocia w Nowym Sączu była niższa od stopy odnotowanej w krajach UE, kraju, województwie małopolskim
i sąsiednim Powiecie Nowosądeckim.
Liczba bezrobotnych w Mieście Nowy Sącz według stanu na 31.12.2013 r. wynosiła 4 833 osób, i w porównaniu z grudniem 2012 r. zmalała o 95 osób,
tj. o 1,9%.
W 2013 r. w Sądeckim Urzędzie Pracy zarejestrowano 6 222 osoby, a wyrejestrowano 6 317 osób, tak więc odpływ bezrobotnych z rejestru przewyższał ich
napływ. Ponad ¾ ogółu rejestrujących się w 2013 r. stanowiły osoby poprzednio pracujące (83,2%), ale nadal wysoki udział, bo 16,8% noworejestrowanych
stanowiły osoby dotychczas niepracujące.
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Wykres I.3.2.2.

Źródło: Sądecki Urząd Pracy

Charakterystyczne cechy bezrobocia na rynku pracy w Nowym Sączu na koniec 2013 roku:
↬ Zmniejszyła się liczba osób zarejestrowanych w SUP o 1,9%, tj. o 95 osób;
↬ 50,8% stanowią kobiety zarejestrowane w SUP i jest to spadek o 0,1% w stosunku do 2012 roku;
↬ Osoby pozostające bez pracy powyżej roku stanowią 34,4% ogółu bezrobotnych w porównaniu do roku ubiegłego jest to wzrost o 3,4%;
↬ 43,5% bezrobotnych posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i poniżej, co w porównaniu z rokiem ubiegłym (43,2%) stanowi wzrost o 0,3% tej
grupy w ogólnej strukturze;
↬ Bez zmian został udział osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym, na koniec roku 2013 wynosi 17,0%;
↬ W większości zarejestrowani bezrobotni to osoby poprzednio pracujące – 83,2%;
↬ Długotrwale bezrobotni stanowią 50,4%, ich udział wzrósł o 4,6 % w stosunku do roku 2012 (45,8%);
↬ 17,4% stanowią osoby do 25 roku życia, a osoby powyżej 50 roku życia stanowią 21,6%. W analogicznym okresie roku ubiegłego obie grupy stanowiły
odpowiednio 20%;
↬ Zmniejszyła się liczba osób/rodzin objętych bezrobociem rodzinnym. Liczba rodzin spadła o 37, co z kolei spowodowało spadek ilości osób objętych
bezrobociem rodzinnym o 78.
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Tabela I.3.2.1 Podstawowe stany i struktury bezrobotnych na dzień 31.12.2013r.

Bezrobotni
zarejestrowani w 2013

Bezrobotni zarejestrowani
w tym z prawem do
ogółem
zasiłku
wg. stanu na dzień 31.12.2013 r.

Bezrobotni, którzy
podjęli pracę w 2013

Wyszczególnienie

Ogółem
poprzednio pracujące
z tego
osoby

w tym zwolnione z
przyczyn dotyczących
zakładu pracy
dotychczas
niepracujące

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

razem

kobiety

1

6 222

2 928

3 126

1 541

4 833

2 457

584

273

5 048

2 345

2 691

1 298

4 022

2 009

584

273

382

257

152

134

59

251

172

117

78

106

1 174

582

435

243

811

448

0

0

0

Źródło: Sądecki Urząd Pracy
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Wykres I.3.2.2.

Struktura osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
stan na 31.12.2012 r.

Wyszczególnione kategorie

liczba
zarejestrowanych
osób bezrobotnych

stan na 31.12.2013 r.

% udział w
stosunku do
ogólnej liczby
bezrobotnych

liczba
zarejestrowanych
osób bezrobotnych

% udział w
stosunku do
ogólnej liczby
bezrobotnych

% wzrost/spadek
w stosunku do
31.12.2012 r.

do 25 roku życia

4928
988

20,0

4833
843

17,4

-1,9
-2,6

długotrwale bezrobotne

2257

45,8

2435

50,4

4,6

kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

577

11,7

592

12,2

0,5

powyżej 50 roku życia

984

20,0

1044

21,6

1,6

bez kwalifikacji zawodowych

1279

25,9

1239

25,6

-0,3

bez doświadczenia zawodowego

1181

24,0

1102

22,8

-1,2

bez wykształcenia średniego

2129

43,2

2103

43,5

0,3

372

7,5

356

7,4

-0,1

91

1,8

105

2,2

0,4

370

7,5

368

7,6

0,1

samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku
życia
które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły
zatrudnienia
niepełnosprawni

oraz
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

385

7,8

323

6,7

-1,1

w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia

149

3,0

129

2,7

-0,3

Źródło: Sądecki Urząd Pracy

Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl

19

Dokument Systemu Zarządzania Jakością

Nr:

I-G3-1

Grupa procesów zarządzania strategicznego
Proces monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020

Obserwując zmiany w wybranych grupach osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy można zauważyć, że:
•

do najliczniejszych grup obecnie należą osoby: długotrwale bezrobotne (50,4%), bez wykształcenia średniego (43,5%), bez kwalifikacji zawodowych
(25,6%), bez doświadczenia zawodowego (22,8%), powyżej 50 roku życia (21,6%),

•

równocześnie; odnotowano spadek udziału niektórych grup w ogólnej liczbie osób bezrobotnych w stosunku do grudnia 2012 r.: bez kwalifikacji
zawodowych (o 0,3 p.p.), bez doświadczenia zawodowego (o 1,2 p.p.), do 25 roku życia (o 2,6 p.p.), osoby samotnie wychowujących co najmniej jedno
dziecko do 18 roku życia (o 0,1 p.p.), oraz wzrost udziału innych grup: długotrwale bezrobotnych (o 4,6 p.p.), powyżej 50 roku życia (o 1,6 p.p), bez
wykształcenia średniego (o 0,3 p.p.), kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka (0,5 p.p.), osoby, które po odbyciu kary pozbawienia
wolności nie podjęły zatrudnienia (0,4 p.p.), niepełnosprawni (0,1 p.p.).

Jak wynika z powyższej analizy, do najliczniejszych grup od kilku lat należą długotrwale bezrobotni oraz osoby bez wykształcenia średniego. Grupami, na
które należy także zwrócić szczególną uwagę w procesie aktywizacji są osoby bez kwalifikacji zawodowych, długotrwale zarejestrowani oraz osoby
powyżej 50 roku życia. Udział tych grup w ogólnej liczbie osób bezrobotnych w stosunku do grudnia 2012 r. zmienił się o odpowiednio -0,3 p.p., +4,6 p.p. oraz
+1,6 p.p..
Wskaźnik płynności rynku pracy określa procentowy stosunek liczby bezrobotnych podejmujących pracę do liczby zarejestrowanych w miesiącu
sprawozdawczym.Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się wskaźnika płynności rynku pracy w ostatnich czterech latach.

Wykres I.3.3

Źródło: Sądecki Urząd Pracy
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I.4. Stan środowiska naturalnego
I.4.1. Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych.
W układzie hydrograficznym obszar Miasta Nowego Sącza obejmuje zlewnię rzeki Dunajec i jej dopływów. Wody Dunajca są zarówno źródłem wody pitnej jak
i odbiornikiem ścieków. Charakter zlewni sprawia, że głównymi źródłami zanieczyszczeń wód Dunajca są, odprowadzane sieciami kanalizacji lub w sposób
niezorganizowany, ścieki bytowo-gospodarcze i komunalne, ścieki przemysłowe i spływy obszarowe. W 2013 roku z terenu miasta Nowego Sącza odprowadzono
ogółem 9,19 mln m3 ścieków, z czego 8,94 mln m3 to ścieki komunalne, stanowiące 97,3 % ogólnej ilości, 0,25 mln m3 to ścieki przemysłowe, które stanowią
2,7 %. ( Źródło danych: rodzaje i ilości zrzuconych ścieków uzyskano z wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska za rok 2013 przesłanych do
Delegatury w Nowym Sączu przez podmioty gospodarcze i gminy.
Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód.
Ocena wykazała, że wszystkie monitorowane jcwp silnie zmienione osiągnęły dobry potencjał ekologiczny. Naturalna część wód Poprad od Łomniczanki do
ujścia osiągnęła umiarkowany stan a jcwp Biczyczanka słaby stan. O ocenie decydowały przede wszystkim elementy biologiczne w nieznacznym stopniu elementy
fizykochemiczne.

Klasa elementów
hydromorfologicznych

Klasa elementów
fizykochemicznych

Klasa elementów
fizykochemicznych - specyficzne
zanieczyszczenia syntetyczne i
niesyntetyczne

6

7

23

24

70

117

118

269

271

272

273

1

Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku

PLRW20001521419937

Dunajec - Jazowsko

15

T

I

II

I

I

DOBRY

DOBRY

TAK

TAK

DOBRY

2

Poprad od Łomniczanki do ujścia

PLRW200015214299

Poprad - Stary Sącz

15

N

III

I

I

PSD

UMIARKOWANY

DOBRY

TAK

NIE

ZŁY

12

T

II

II

II

NIE

NIE DOTYCZY

L
p

Nazwa ocenianej jcw

1

2

Kod ocenianej jcw

3

PLRW200012214349

Nazwa
reprezentatywnego
punktu pomiarowokontrolnego

5

Łubinka - ujście Nowy
Sącz
Kamienica - ujście, Nowy
Sącz

Typ abiotyczny

Klasa elementów biologicznych

Silnie zmieniona lub sztuczna jcw (T/N)

Tabela. I.4.1. Klasyfikacja elementów jakości wód w jednolitych częściach wód

STAN / POTENCJAŁ
EKOLOGICZNY

STAN
CHEMICZNY

Czy jcw
występuje
na obszarze
chronionym
? (TAK/NIE)

Czy we
wszystkich ppk
MOC
stwierdzono
spełnienie
wymagań
dodatkowych?
(TAK/NIE/NIE
DOTYCZY)

STAN

3

Łubinka

4

Kamienica od Kamionki do ujścia

PLRW2000142143299

14

T

II

II

I

II

DOBRY

DOBRY

TAK

TAK

DOBRY

5

Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów

PLRW20001521439

Dunajec - Kurów

15

T

II

I

I

II

DOBRY

DOBRY

TAK

TAK

DOBRY

6

Biczyczanka

PLRW200012214352

Biczyczanka - Nowy Sącz

12

N

IV

I

PSD

TAK

NIE

ZŁY

DOBRY

SŁABY
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Klasyfikacja stanu chemicznego jednolitych części wód.
Stan chemiczny ocenia się na podstawie substancji priorytetowych, niebezpiecznych dla środowiska wodnego. Zgodnie z programem na lata 2013-2015 ocenę
stanu chemicznego wykonano na 4 spośród 6 monitorowanych jcwp. Na wszystkich częściach wód stwierdzono dobry stan chemiczny.

Rysunek I.4.1. Ocena stanu jednolitych części wód.

Stan wód jednolitych części wód.
Zgodnie z Wojewódzkim Programem Monitoringu Środowiska na lata 2013-2015 stan jcwp określono w 5 częściach wód. Na jednolitych częściach wód Poprad
od Łomniczanki do ujścia i Biczyczanka stwierdzono zły stan. Pozostałe jcwp osiągnęły dobry stan wód.

Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl

22

Dokument Systemu Zarządzania Jakością

Nr:

I-G3-1

Grupa procesów zarządzania strategicznego
Proces monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020

Nazwa ocenianej jcw

1

2

Kod ocenianej jcw

Nazwa punktu
pomiarowo-kontrolnego

Silnie zmieniona lub sztuczna jcw (T/N)

Lp

Typ abiotyczny

Klasyfikacja stanu ekologicznego i chemicznego rzek w ppk monitoringu obszarów chronionych

STAN /
POTENCJAŁ
EKOLOGICZNY W
PPK
MONITORINGU
OBSZARÓW
CHRONIONYCH

4

5

6

7

8

9

10

11

15

T

DOBRY

DOBRY

T

T

DOBRY

3

Ocena spełnienia wymogów dla obszaru
chronionego

STAN CHEMICZNY W
PPK MONITORINGU
OBSZARÓW
CHRONIONYCH

Obszary chronione
będące jednolitymi
częściami wód,
przeznaczonymi do
poboru wody na
potrzeby
zaopatrzenia
ludności w wodę
przeznaczoną do
spożycia

Obszary chronione
wrażliwe na
eutrofizację
wywołaną
zanieczyszczeniami
pochodzącymi ze
źródeł komunalnych

STAN W PPK
MONITORINGU
OBSZARÓW
CHRONIONYCH

1

Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku

PLRW20001521419937

Dunajec – Jazowsko

2

Poprad od Łomniczanki do ujścia

PLRW200015214299

Poprad – Stary Sącz

15

N

UMIARKOWANY

DOBRY

N

ZŁY

3

Kamienica od Kamionki do ujścia

PLRW2000142143299

Kamienica – ujście, Nowy Sącz

14

T

DOBRY

DOBRY

T

DOBRY

4

Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów

PLRW20001521439

Dunajec – Kurów

15

T

DOBRY

DOBRY

T

DOBRY

5

Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Rożnów

PLRW20001521439

Dunajec – Świniarsko

15

T

DOBRY

DOBRY

T

DOBRY

6

Biczyczanka

PLRW200012214352

Biczyczanka – Nowy Sącz

12

N

SŁABY

N

ZŁY

T

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

Ocena jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.
Według oceny wykonanej w 2013 roku jakość wód Dunajca w ppk Jazowsko w zakresie wskaźników fizykochemicznych i bakteriologicznych odpowiadała
Kategorii A2, natomiast w ppk Świniarsko w zakresie wskaźników fizykochemicznych odpowiadała Kategorii A2, bakteriologicznych Kategorii A3. Wody
Dunajca w badanych ppk spełniają wymagania dla obszarów chronionych będących jednolitymi częściami wód, przeznaczonymi do poboru wody na potrzeby
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.
Ocena obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych
Spośród 6 ocenianych jcwp pod kątem obszarów chronionych wrażliwych
na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł
komunalnych na dwóch stwierdzono przekroczenia wartości granicznych tj.
Poprad od Łomniczanki do ujścia i Biczyczanka. W JCW na Dunajcu i Kamienicy
nie stwierdzono eutrofizacji pochodzenia komunalnego.
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I.4.2. Ocena jakości powietrza atmosferycznego
Strefa małopolska, do której należy miasto Nowy Sącz w 2013 roku pod kątem ochrony zdrowia ludzi została zakwalifikowana do klasy C**. Przekroczenia
dotyczyły wskaźników: pył zawieszony PM10 (zarówno poziom średnioroczny, jak i 24-godzinny), pył zawieszony PM 2,5 (poziom średnioroczny) oraz benzo(α)piren
(poziom średnioroczny). Stężenia pozostałych sklasyfikowanych wskaźników nie przekraczały wartości dopuszczalnych ani docelowych (klasa A1).
Tabela. I.4.2. Klasyfikacja strefy z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia
Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy
Nazwa strefy

Kod strefy
SO2

NO2

PM10

strefa
C
PL1203
A
A
małopolska
Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

Pb

C6H6

CO

O3

As

Cd

Ni

BaP

PM2,5

A

A

A

A

A

A

A

C

C

Na terenie Nowego Sącza w 2013 roku wystąpiły przekroczenia stężenia średniorocznego pyłu PM 2,5, którego wartość wyniosła 36,1 µg/m3 (wartość
dopuszczalna powiększona o margines tolerancji wynosi 26 µg/m3).
W przypadku pyłu PM10 w 2013 roku przekroczenie stężeń 24 – godzinnych wystąpiło: 101 razy (lokalizacja stacji pomiarowej przy ul. Nadbrzeżnej) przy czym
dopuszczalna ilości dni z przekroczeniami wynosi 35 w ciągu roku.
W roku 2013 wystąpiło również przekroczenie docelowego średniorocznego poziomu benzo(α)pirenu. Obliczona średnia roczna wartość benzo(α)pirenu
pomierzonego w Nowym Sączu wyniosła 11,6 [ng/m3] przy docelowej wartości na rok 2013 wynoszącej 1 [ng/m3].

I.4.3. Ocena stanu klimatu akustycznego
Badania hałasu komunikacyjnego przeprowadzone w 2013 roku w punkcie pomiarowym zlokalizowanym na terenie miasta Nowy Sącz przy alejach Majora H.
Sucharskiego nie wykazały przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu drogowego. Badania dotyczyły wskaźników długookresowych (LDWN średni poziom
dzienno – wieczorno – nocny oraz LN średni poziom nocny). Średnia wartość poziomu dźwięku LDWN wyniosła 61,2 dB (przy wartości dopuszczalnej 68 dB),
natomiast dla pory nocy tj. godz. 22.00-6.00 49,1 dB (przy wartości dopuszczalnej 59 dB).
W tym punkcie pomiarowym podobne badania przeprowadzono w roku 2008, gdzie zanotowano przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu drogowego. W roku
2012 nastąpiła nowelizacja rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, jednocześnie je podnosząc.

**
Klasa A – poziom nie przekraczający wartości dopuszczalnej; Klasa B – poziom powyżej wartości dopuszczalnej lecz nie przekraczający wartości dopuszczalnej powiększonej o
margines tolerancji, wymagane działania - określenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych; Klasa C – poziom powyżej wartości dopuszczalnej powiększonej o margines
tolerancji i poziomów docelowych; wymagane działania: określenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych oraz wartości dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji i
opracowanie programu ochrony powietrza POP.
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Wykres I.4.3. Rozkład wartości równoważnego poziomu dźwięku w ppk zlokalizowanym w Nowym Sączu, ul. Krakowska
70
65

64,5
61,2

[dB]

60

56,1
55

LDWN
49,1

50

LN

45
40
pora dnia 6.00-22.00

pora nocy 22.00-6.00

2008

2013

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Oznaczenia:
dopuszczalny długookresowy średni poziom hałasu wyrażony wskaźnikiem LDWN pochodzący od dróg lub linii kolejowych dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
oraz zabudowy zagrodowej, rekreacyjno-wypoczynkowej i mieszkaniowo-usługowej wynoszący 68 dB (przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom w roku).
W roku 2008 poziom ten wynosił 60 dB.
dopuszczalny długookresowy średni poziom hałasu wyrażony wskaźnikiem LN pochodzący od dróg lub linii kolejowych dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego oraz
zabudowy zagrodowej, rekreacyjno-wypoczynkowej i mieszkaniowo-usługowej wynoszący 59 dB (przedział czasu odniesienia równy wszystkim porom nocy w roku).
W roku 2008 poziom ten wynosił 50 dB.

I.4.4. Ocena poziomów pól elektromagnetycznych
Badania poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzone na terenie miasta Nowego Sącza w roku 2013 wykazały, że w punktach pomiarowych, wartość
składowej elektrycznej Ep pól elektromagnetycznych kształtuje się znacznie poniżej wartości dopuszczalnej wynoszącej 7 V/m.
Badania prowadzono w punktach zlokalizowanych w Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej – wartość średnia 0,12 V/m; ul. Zabełeckiej – wartość średnia 0,08 V/m; ul.
Bohaterów Orła Białego – wartość średnia 0,19 V/m.
.
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II. OBSZARY I CELE OPERACYJNE
OBSZAR ROZWOJU GOSPODARCZEGO

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
I INWESTYCJE

CEL OPERACYJNY I-1

Tworzenie mechanizmów wsparcia i warunków do rozwoju przedsiębiorczości i pozyskiwania inwestycji tworzących
nowe miejsca pracy.

INFRASTRUKTURA
NOWYCH TECHNOLOGII

CEL OPERACYJNY I-2

Wspieranie współpracy nauki z gospodarką w zakresie badań, innowacji i rozwoju nowych technologii.

INFRASTRUKTURA
SPOŁECZEŃSTWA
INFORMACYJNEGO

CEL OPERACYJNY I-3

Tworzenie warunków do korzystania z zastosowań teleinformatyki, multimediów i Internetu, co zagwarantuje udział
mieszkańców w procesie integracji z globalnym społeczeństwem informacyjnym.

GOSPODARKA
PRZESTRZENNA

CEL OPERACYJNY I-4

Racjonalne kształtowanie przestrzeni Miasta w celu stworzenia warunków dla rozwoju gospodarczego, zapewnienia
wysokich standardów życia - z uwzględnieniem ochrony wartości kulturowych i walorów przyrodniczych.

GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚCIAMI

CEL OPERACYJNY I-5

Wspomaganie rozwoju Miasta poprzez zintegrowane zarządzanie miejskimi zasobami nieruchomości gruntowych i
lokali użytkowych.

INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

CEL OPERACYJNY I-6

Poprawa stanu infrastruktury technicznej i jakości usług komunalnych.

Infrastruktura
wodno-kanalizacyjna

CEL OPERACYJNY I-6.1

Rozwijanie systemu poboru i dostarczania wody, oraz odbioru i oczyszczania ścieków.

Infrastruktura
energetyczna

CEL OPERACYJNY I-6.2

Tworzenie warunków do rozwijania systemów zaopatrzenia w energię cieplną, gazową i elektryczną na terenie
całego Miasta.

Infrastruktura
teleinformatyczna

CEL OPERACYJNY I-6.3

Podnoszenie konkurencyjności Miasta i jego szans rozwojowych z wykorzystaniem teleinformatyki.

Infrastruktura drogowa

CEL OPERACYJNY I-6.4

Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta i połączeń międzyosiedlowych.
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Infrastruktura
transportowa

CEL OPERACYJNY I-6.5

Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze mieszkańców.

Infrastruktura
mieszkaniowa

CEL OPERACYJNY I-6.6

Tworzenie warunków do poprawy stanu istniejących zasobów mieszkaniowych i dla rozwoju nowego budownictwa
mieszkaniowego, w tym społecznego – czynszowego, a także komunalnego i socjalnego.

INFRASTRUKTURA
OCHRONY ŚRODOWISKA

CEL OPERACYJNY I-7

Zapewnienie i rozwój infrastruktury ochrony środowiska.

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO

CEL OPERACYJNY II-1.1

Poszerzenie zakresu i dostępności kształcenia wysokiej jakości dla wszystkich grup wiekowych - dzieci, młodzieży i
dorosłych na bazie dostosowanej do potrzeb edukacyjnych infrastruktury i zaplecza dydaktycznego.

CEL OPERACYJNY II-1.2

Dostosowywanie oferty edukacyjnej do aktualnych i prognozowanych potrzeb rynku pracy, w tym doskonalenie
zawodowe nauczycieli i współpraca z uczelniami wyższymi.

INFRASTRUKTURA
KULTURY
I OCHRONY
DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO

CEL OPERACYJNY II-2

Tworzenie warunków dla rozwoju instytucji kultury, oferty kulturalnej, innowacji w działalności kulturalnej,
upowszechniania dostępu do kultury i edukacji kulturalnej, a także - ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym
poprzez rewitalizację zespołów zabytkowych.

INFRASTRUKTURA
TURYSTYCZNA

CEL OPERACYJNY II-3

Wspieranie działań na rzecz zwiększenia atrakcyjności turystycznej Miasta.

INFRASTRUKTURA
SPORTU
I REKREACJI

CEL OPERACYJNY II-4

Tworzenie warunków dla rozwoju sportu, kultury fizycznej i rekreacji.

INFRASTRUKTURA
PROFILAKTYKI
I OCHRONA ZDROWIA

CEL OPERACYJNY II-5

Zapewnienie mieszkańcom, w tym osobom starszym i niepełnosprawnym - właściwego poziomu bezpieczeństwa
zdrowotnego poprzez rozwój profilaktyki i ochrony zdrowia.

INFRASTRUKTURA

CEL OPERACYJNY II-6.1

INFRASTRUKTURA
EDUKACJI
I SZKOLNICTWA
WYŻSZEGO

Pomoc społeczna: Zmniejszanie obszaru wykluczenia społecznego poprzez pomoc w łagodzeniu problemow
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SOCJALNA

życiowych osób i rodzin będących w trudnej sytuacji ekonomicznej i społecznej.
CEL OPERACYJNY II-6.2

Przeciwdziałanie bezrobociu: Aktywizacja społeczno – zawodowa osób pozostających bez pracy.
OBSZAR ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

INFRASTRUKTURA
SAMORZĄDOWA

CEL OPERACYJNY III-1

Poprawa jakości funkcjonowania administracji samorządowej.

INFRASTRUKTURA
OBYWATELSKA

CEL OPERACYJNY III-2

Budowanie zintegrowanej i obywatelsko świadomej wspólnoty lokalnej.

INFRASTRUKTURA
BEZPIECZEŃSTWA

CEL OPERACYJNY III-3

Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i porządku publicznego w Mieście.

WSPÓŁPRACA
TERYTORIALNA,
PONADLOKALNA
I MIĘDZYNARODOWA

CEL OPERACYJNY III-4

Rozwijanie współpracy z samorządami Sądecczyzny i Małopolski, w kraju i za granicą.

PROMOCJA MIASTA

CEL OPERACYJNY III-5

Zapewnienie systemowego podejścia do działań z zakresu promocji i budowy marki Nowego Sącza.

Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl

28

Dokument Systemu Zarządzania Jakością

Nr:

I-G3-1

Grupa procesów zarządzania strategicznego
Proces monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020

III. PROGRAMY SEKTOROWE OBOWIĄZUJĄCE W 2013 R.
Uchwała Nr XLVIII/585/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie: uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla miasta Nowego Sącza".
Uchwała Nr XLIV/437/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/400/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17
grudnia 2012 roku w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza.
Uchwała Nr LXIX/844/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie: zatwierdzenia "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych na Lata 2007 - 2013 w Mieście Nowy Sącz".
Uchwała Nr XXII/283/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 20082012.
Uchwała Nr XXXVI/427/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta
Nowego Sącza na lata 2008 -2015.
Uchwała Nr XXXVIII/444/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009 - 2013 z późn. zm.
Uchwała Nr XL/461/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie "Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Starego Miasta w Nowym Sączu
na lata 2008 - 2013".
Uchwała Nr XLVI/501/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie: Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy
dla Miasta Nowego Sącza na lata 2009 – 2013.
Uchwała Nr XLVI/502/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie: utworzenia "Gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem
i rodziną na lata 2009 - 2015 dla Miasta Nowego Sącza".
Uchwała Nr L/542/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowy
Sącz
Zarządzenie Nr 72/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie: ustanowienia Polityki Jakości Urzędu Miasta Nowego Sącza.
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 25 /2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie stosowania w Urzędzie Miasta Nowego Sącza SZJ
zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001 2008.
Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2013 Nr XLI/415/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 stycznia 2013 r.
Uchwała Nr X/98/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Nowego Sącza.
Uchwała Nr XXXVIII/388/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
Uchwała Nr IV/31/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowego Sącza
na lata 2011 - 2014..
Uchwała Nr XL/409/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
dla Miasta Nowego Sącza na rok 2013.
Uchwała Nr XX/195/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki „Sądeckie Wodociągi” Sp. z o. o. w Nowym Sączu na lata 2012 - 2016
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IV. DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH UNII EUROPEJSKIEJ I KRAJOWYCH W OBSZARACH CELÓW STRATEGII ROZWOJU
NOWEGO SĄCZA 2020††
Tabela IV – 1 Urząd Miasta Nowego Sącza
Data złożenia
wniosku
aplikacyjnego

Data
podpisania
umowy
o dofinanso
wanie

Wartość
dofinansowania
(w zł)

Wartość projektu
(w zł)

07.05.2012

,,Indywidualizacja
nauczania – wsparciem
nowosądeckich szkół
podstawowych”

1 115 832,65 zł

1 115 832,65 zł

13.06.2012

,,Budowa instalacji
solarnych w kompleksie
obiektów pomocy
społecznej przy ul.
Nawojowskiej w Nowym
Sączu”

837 921,05 zł

985 789,48 zł

04.04.2013

„Modernizacja i rozwój
oferty Domu Pomocy
Społecznej przy ul.
Nawojowskiej 159 w
Nowym Sączu”

1 848 092,62 zł

2 174 226,62 zł

10.12.2010

„Wykorzystanie
technologii
informacyjnych
i komunikacyjnych ICT
dla rozwoju

3 744 510,70 zł

4 993 749,34 zł

Cel strategiczny II – obszar rozwoju społecznego
CEL OPERACYJNY II-1.1 INFRASTRUKTURA EDUKACJI I
SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

23.06.2011

CEL OPERACYJNY II-1.2 INFRASTRUKTURA EDUKACJI I
SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Cel strategiczny I – obszar rozwoju gospodarczego
CEL OPERACYJNY I-6 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

21.12.2009

CEL OPERACYJNY I-7 INFRASTRUKTURAOCHRONY ŚRODOWISKA

Nazwa projektu

Cel strategiczny I – obszar rozwoju gospodarczego
CEL OPERACYJNY I-6 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Cel strategiczny II – obszar rozwoju społecznego

12.09.2012

CEL OPERACYJNY II-5- INFRASTRUKTURA PROFILAKTYKI I
OCHRONY ZDROWIA
CEL OPERACYJNY II-6.1 – POMOC SPOŁECZNA
Cel strategiczny I – obszar rozwoju gospodarczego
CEL OPERACYJNY I-3 INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA
INFORMACYJNEGO

††

30.04.2010

Źródło: Wydział Rozwoju Miasta - Referat Programowania i Wdrażania Projektów Urzędu Miasta
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ekonomicznego oraz
poprawy jakości życia
mieszkańców
subregionu Nowy Sącz”
Cel strategiczny I – obszar rozwoju gospodarczego
CEL OPERACYJNY I-6 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

”Opracowanie Planu
Gospodarki
Niskoemisyjnej dla
miasta Nowego Sącza”

85 000,00 zł

100 000,00 zł

15.05.2013

Pismo
WFOŚiGW z
dn.30.01.201
4o
przyznaniu
dofinansowani
a

„Likwidacja niskiej
emisji wspierająca
wzrost efektywności
energetycznej i
rozwój rozproszonych
odnawialnych źródeł
energii. Część 1)
Program pilotażowy
KAWKA”

6 339 314,02 zł

10 015 092,63 zł

06.12.2013

Uchwała
XLVII/757/14
Sejmiku
Województwa
Małopolskiego
z
dn.27.01.201
4

„JUŻ PŁYWAM”

16 620,00 zł

48 115,00 zł

762 763,00 zł

762 763,00 zł

14 750 054,04 zł
PLN

20 195 568,72 zł
PLN

22.12.2013

CEL OPERACYJNY I-7 INFRASTRUKTURAOCHRONY ŚRODOWISKA

Cel strategiczny I – obszar rozwoju gospodarczego
CEL OPERACYJNY I-6 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
CEL OPERACYJNY I-7 INFRASTRUKTURAOCHRONY ŚRODOWISKA

Cel strategiczny II – obszar rozwoju społecznego
CEL OPERACYJNY II-1.1 INFRASTRUKTURA EDUKACJI I
SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
CEL OPERACYJNY II-1.2 INFRASTRUKTURA EDUKACJI I
SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
CEL OPERACYJNY II-4 INFRASTRUKTURA SPORTU I REKREACJI

Cel strategiczny I – obszar rozwoju gospodarczego
CEL OPERACYJNY I-3 INFRASTRUKTURA
SPOŁECZEŃSTWA
INFORMACYJNEGO
Cel strategiczny II – obszar rozwoju społecznego
CEL OPERACYJNY II-6.1 POMOC SPOŁECZNA

08.03.2013

„Internet na dobry
początek-wsparcie osób
w trudnej sytuacji
materialnej oraz
niepełnosprawnych
mieszkańców Nowego
Sącza”
SUMA
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Tabela IV – 2 Spółki komunalne
Nazwa jednostki

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp z
o.o. w Nowym Sączu

Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
w Nowym Sączu

Nazwa projektu

Program , z którego
zostały pozyskane
środki
Modernizacja części
MRPO na l. 2007-2013
systemu
Działanie 7.2
ciepłowniczego Miasta
Poprawa jakości
Nowy Sącz - ciepłowni
powietrza i
Millenium
zwiększenie
i sieci ciepłowniczej
wykorzystania
na osiedlu
odnawialnych
Gołąbkowice
źródeł energii
Modernizacja i
Program Operacyjny
rozbudowa gospodarki Infrastruktura i
wodno-ściekowej
Środowisko, Kontrakt
Miasta Nowego Sącza
2B pn. „Budowa sieci
wodociągowych oraz
kanalizacji sanitarnej
etap II – Część B”
Małopolski Regionalny
Rozbudowa i modernizacja
Program Operacyjny
infrastruktury techniczno
na lata 2007-2013
komunikacyjnej lokalnego
Działania 4.2
transportu publicznego w
Zwiększenie roli
Nowym Sączu wraz z
transportu zbiorowego
wymianą taboru
w obsłudze regionu,
autobusowego”
Schemat A: Transport
miejski,
współfinansowany z
Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
Ogółem:

Kwota wydatkowanych
środków zewnętrznych
(PLN)
212 317,90 zł

21 337 695,54, 28 zł

1 022 577,85 zł

25.429.326,86

ŹRÓDŁO: SPÓŁKI JAK W TABELI
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Tabela IV-3 Jednostki organizacyjne

Nazwa JST
Sądecki Urząd Pracy
Sądecki Urząd Pracy
Sądecki Urząd Pracy

Sądecki Urząd Pracy
Sądecki Urząd Pracy
Sądecki Urząd Pracy
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, Ośrodek
Wsparcia i Terapii
Rodzin, Zespół Świetlic
Środowiskowych
Małopolski Fundusz
Poręczeń Kredytowych

Nowosądecki Inkubator
Przedsiębiorczości

Nazwa projektu
SUPer Urząd
Samozatrudnienie
Umiejętności Praca
Sądeczanin bez granic –
staże zawodowe w
Niemczech dla osób
bezrobotnych
Nowy Sącz – Nowa
Firma
SUPer Urząd II
„Expres do zatrudnienia”
Twoja aktywność szansą
na sukces

Wyodrębnienie
funduszu
poręczeniowego
GALICJA dla
Przedsiębiorców MŚP
Modernizacja
Kształcenia
Zawodowego
w Małopolsce

Program
z jakiego zostały
pozyskane środki
POKL Poddziałanie 6.1.2
POKL Poddziałanie 6.1.3

Kwota wydatkowanych środków zewnętrznych
(PLN)
10.374,01
2.926.835,65

„Uczenie się przez całe
życie”
Leonardo da Vinci

509.104,92

POKL Działanie 6.2

477.048,07

POKL Poddziałanie 6.1.2
POKL Poddziałanie 6.1.2
EFS-POKL

118 560,49
16 658,23
993.076,46

MRPO na lata 2007-13

703.120,00

POKL Poddziałanie 9.2

2.153.615,57

RAZEM:

7.908.393,40

ŹRÓDŁO: JEDNOSTKI JAK W TABELI POWYŻEJ
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PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARACH CELÓW STRATEGII‡‡
W 2013 roku w ramach projektu pn. „Indywidualizacja nauczania-wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych” zrealizowano 1450 godzin zajęć dla dzieci ze specyficznymi
trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, 684 godzin zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, 1463 godzin
zajęć logopedycznych, 134 godzin zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznych, 1137 godzin zajęć gimnastyki korekcyjnej,
285 godzin specjalistycznych zajęć terapeutycznych (muzykoterapia, dogoterapia, hipoterapia, diagnoza i terapia pedagogiczna), 1701 godzin zajęć rozwijających zainteresowania
uczniów szczególnie uzdolnionych (matematycznie, matematycznie-przyrodniczo, muzycznie, plastycznie, językowo, teatralnie, szachowo, polonistycznie), 204 godzin zajęć
korekcyjno-kompensacyjnych.
Liczba uczniów, którzy wzieli udział w projekcie:1 481 (700 dziewczynek i 781 chłopców).
W ramach projektu doposażono ponadto bazę dydaktyczną 14 nowosądeckich szkół podstawowych.
W ramach projektu ,,Budowa instalacji solarnych w kompleksie obiektów pomocy społecznej przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu” zbudowano instalacje solarne,
wykorzystujace odnawialne, alternatywne źródło energii i wspomagające istniejące kotłownie w czterech budynkach zlokalizowanych przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu:
Dom Pomocy Społecznej, ul. Nawojowska 155, budowa 33 sztuk kolektorów rurowych próżniowych wraz z instalacją,
Dom Pomocy Społecznej (DPS), budynek C, ul. Nawojowska 159, budowa 10 sztuk kolektorów płaskich wraz z instalacją,
Dom Pomocy Społecznej (DPS), budynek I, ul. Nawojowska 159, budowa 30 sztuk kolektorów płaskich wraz z instalacją,
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS), ul. Nawojowska 159 A, budowa 6 sztuk kolektorów płaskich wraz z instalacją.
W ramach projektu „Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu” wykonano następujące prace remontowe:
Roboty budowlane – wymiana nawierzchni:
- wymiana nawierzchni od ul. Nawojowskiej do budynku H,
- wymiana nawierzchni od budynku H do budynku I (trylinka),
-wymiana nawierzchni od budynku H do budynku C (roboty ziemne, wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni, nawierzchnie).
W ramach prac wykonano także boisko trawiaste, z którego korzystać będą podopieczni Domu oraz zamontowano bramki.
Wykonywano roboty związane z remontem budynków oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej na terenie DPS
przy ul. Nawojowskiej 159.
Zrealizowano także kursy i szkolenia dla pracowników DPS pracujących bezpośrednio z podopiecznymi, które wpłyną na podniesienie kwalifikacji personelu.
W 2013 roku w ramach projektu pn. „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców
subregionu Nowy Sącz” wdrożono system EduS@cz, składający się z platform: oświatowej i edukacyjnej. Systemem objęto 37 instytucji (36 szkół i Urząd Miasta). Z systemu
EduS@cz, w 2013 roku, skorzystało 11 427 użytkowników (nauczycieli, uczniów oraz pracowników urzędu). Z zdigitalizowanych, w ramach projektuz zasobów Sądeckiej
Biblioteki Cyfrowej skorzystało w 2013 roku 863 osób. W 2013r. w ramach projektu zakupiono 40 szt. zestawów komputerowych, 3 szt. notebooków, 11 szt. drukarek laserowych,
zakupiono i zainstalowano biblioteki taśm służących do przechowywania danych oraz oprogramowania do zarządzania backupami, zakupiono i zainstalowano macierz dyskową na
potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.
W 2013 roku złożono także nastepujące wnioski aplikacyjne (projekty te są w trakcie oceny merytorycznej lub znajdują się na liscie rezerwowej do dofinansowania):
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1. ”Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Nowego Sącza”
W ramach działania zaplanowano Wykonanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Nowego Sącza, w tym:
Inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych oraz zużycia energii na terenie miasta, w tym:
- szczegółowa inwentaryzacja obiektów gminnych (rodzaj źródła ciepła, zużycie paliwa, zużycie energii cieplnej i elektrycznej, stan techniczny, powierzchnia) oraz inwentaryzacja
oświetlenia publicznego i transportu publicznego,
- inwentaryzacja innych źródeł emisji w układzie zgodnym z wytycznym POIiŚ (grupy źródeł: przemysł, transport prywatny, gospodarka odpadami, lokalna produkcja energii, itp.),
Opracowanie dokumentu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Nowego Sącza.
Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników miasta na temat problematyki związanej z tworzeniem, realizacją i monitorowaniem planów gospodarki niskoemisyjnej.
Przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących udziału dofinansowania POIiŚ w stworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej oraz upublicznienie
informacji o opracowaniu planu i promocja zapisów wynikających z planu.
2. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”
W ramach działania zaplanowano m.in.:
- Likwidację kotłowni węglowych zasilających obiekty szkolne i zastąpienie ich kotłami gazowymi;
- Likwidację kotłowni węglowych/pieców węglowych z zamianą na kotły gazowe w budynkach i lokalach mieszkalnych;
- Likwidację kotłowni węglowych z zamianą na kotły węglowe o wysokiej sprawności w budynkach i lokalach mieszkalnych
- Likwidację kotłowni węglowych z zamianą na pompy ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych
- Budowę instalacji kolektorów słonecznych w budynkach i lokalach mieszkalnych zasilanymi kotłowniami węglowymi
- Realizację kampanii edukacyjnej, wskazującej korzyści zdrowotne i ekonomiczne z eliminacji niskiej emisji
- Stworzenie baz danych, pozwalających na inwentaryzację źródeł emisji na terenie Miasta Nowego Sącza.
3. „JUŻ PŁYWAM”
Projekt zakłada realizację pozalekcyjnych zajęć nauki pływania dla uczniów klas I-VI nowosądeckich szkół podstawowych, dla grup 15 osobowych. Każda grupa zrealizuje 20
godzin nauki pływania pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.
4. „Internet na dobry początek-wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza”
W ramach działania zaplanowano:
- dostarczenie internetu oraz sprzętu komputerowego do gospodarstw domowych oraz jednostek miasta, wśród których znajdują się rodziny uprawnione do wsparcia,
niepełnosprawni, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, dzieci i młodzież z b.dobrymi wynikami w nauce;
- przeprowadzenie szkoleń informatycznych dla osób biorących udział w projekcie;
- uruchomienie stanowisk komputerowych oraz dostępu do internetu w zespole świetlic środowiskowych

Źródło: Wydział Rozwoju Miasta - Referat Programowania i Wdrażania Projektów Urzędu Miasta
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Tabela IV-4 Wykaz projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych krajowych
Nazwa JST
Urząd Miasta Nowego Sącza
Urząd Miasta Nowego Sącza
Sądecki Urząd Pracy
Sądecki Urząd Pracy
Sądecki Urząd Pracy
Sądecki Urząd Pracy
Sądecki Urząd Pracy
Sądecki Urząd Pracy
Sądecki
Sądecki
Sądecki
Sądecki

Urząd
Urząd
Urząd
Urząd

Pracy
Pracy
Pracy
Pracy

Sądecki Urząd Pracy
Sądecki Urząd Pracy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Nazwa projektu
Indywidualizacja nauczania – wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych
Wydatki finansowane z bezzwrotnych środków zewnętrznych krajowych
Program aktywizacji osób do 30 roku (2012)
Program aktywizacji osób do 30 roku (2013)
Program aktywizacji osób do 50 roku (2012)
Program aktywizacji osób do 50 roku (2013)
Program aktywizacji osób w szczególnej sytuacji na rynku określonych w art. 49 ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (2012)
Program aktywizacji osób w szczególnej sytuacji na rynku określonych w art. 49 ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (2013)
Program dla osób zwolnionych z przyczyn nie dot. pracowników
Program specjalny „Szansa na zatrudnienie” dla osób poniżej 30 roku życia
Program specjalny „Druga szansa” dla osób powyżej 50 roku życia
Program specjalny "Aktywni rodzice” dla osób posiadających na utrzymaniu co najmniej 1w
wieku do 6 lat
„Nowy Sącz - Nowa firma”
„Express do zatrudnienia”
„Asystent rodziny”

Program, z jakiego zostały
pozyskane środki
Środki krajowe EFS
Fundusz
Fundusz
Fundusz
Fundusz
Fundusz

Pracy
Pracy
Pracy
Pracy
Pracy

– rez. MPiPS
– rez. MPiPS
- rez. MPiPS
- rez. MPiPS
- rez. MPiPS

Kwota wydatkowanych
środków zewnętrznych
(PLN)
58.954,20
548.524,3
181.234,57
209.577,80
18.605,20
64.177,92
459.947,02

Fundusz Pracy - rez. MPiPS

81.187,64

Fundusz
Fundusz
Fundusz
Fundusz

266.531,03
57.657,27
76.464,60
211.285,18

Pracy
Pracy
Pracy
Pracy

- rez. MPiPS
– rez. MPiPS
– rez. MPiPS
- rez. MPiPS

Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne Spółka z o.o. w
Nowym Sączu

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu
publicznego w Nowym Sączu wraz z wymianą taboru autobusowego”.

Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne Spółka z o.o. w
Nowym Sączu

,,Wymiana taboru autobusowego wyposażonego w elementy inteligentnych
systemów transportowych”

Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w
Nowym Sączu

,,Modernizacja części systemu ciepłowniczego miasta Nowy Sącz – ciepłowni Millenium i
sieci ciepłowniczej na osiedlu Gołąbkowice”

Małopolski Fundusz Poręczeń
Kredytowych
Nowosądecki Inkubator
Przedsiębiorczości

Wyodrębnienie funduszu poręczeniowego GALICJA dla Przedsiębiorców MŚP

POKL 2007-2013 Działanie 6.2
POKL 2007-2013 Działanie 6.1.1
Rządowy Program Wspierania
Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej
MRPO 2007-2013 Działanie 4.2.
Zwiększenie roli transportu
zbiorowego w obsłudze regionu
Schemat A: Transport miejski
MRPO 2007- 20l3 Działanie 4.2
Zwiększenie roli transportu
zbiorowego w obsłudze regionu
Schemat : Transport Miejski
Małopolski Regionalny Program
Operacyjny na lata
2007-2013, Działanie 7.2
Poprawa jakości powietrza i
zwiększenie wykorzystania
Odnawialnych źródeł energii
MRPO na lata 2007-13

Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce

POKL Poddziałanie 9.2
Ogółem:

81.467,15
2 939,69
62.984,26

57.007,23

166.533,15

805,00

37.467,87

124.080,00

2.729.963.21

ŹRÓDŁO: JEDNOSTKI JAK W TABELI POWYŻEJ
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Dochody z tytułu dotacji i sube wncji oraz środki z innych źródeł (z wyłączenie m oświaty)
na podstawie wykonania w latach 2010-2013
Lp

Tre ść

I
1
2
II*
1
2

Dota cje ce low e na za da nia w ła sne
bieżące
inwestycyjne
Dota cje na z a da nia zle cone z za kre su a dministra cji rzą dow e j
bieżące
inwestycyjne
Dota cje ce low e otrz yma ne na za da nia re a lizow a ne na
podsta w ie porozumie ń z orga na mi a dm. rzą dow e j
bieżące
Dota cje ce low e otrz yma ne na za da nia re a lizow a ne na
podsta w ie porozumie ń mię dzy je dn. sa m. te rytoria lne go
bieżące
inwestycyjne
w tym:
ś rodki z budżetu Unii Europejskiej
W pływ y z tytułu pomocy fina nsow e j udzie la ne j mię dzy
je dnostka mi sa morzą du te rytoria lne go na dofina nsow a nie
w ła snych za da ń
bieżące
inwestycyjne
Dota cje ce low e otrz yma ne od inne j je dnostki sa morzą du
te rytoria lne go bę dą ce j instytucją w dra ża ją cą na z a da nia
re a lizow a ne na podsta w ie porozumie ń
bieżące
w tym:
ś rodki z budżetu Unii Europejskiej
Dota cje otrzyma ne z funduszy ce low ych
bieżące
inwestycyjne
Dota cje ce low e w ra ma ch progra mów fina nsow a nych z
udzia łe m środków e urope jskich
bieżące
w tym:
ś rodki z budżetu Unii Europejskiej
inwestycyjne
w tym:
ś rodki z budżetu Unii Europejskiej
Środki na dofina nsow a nie w ła snych za da ń poz yska ne z innych
ź róde ł
bieżące
w tym:
ś rodki z budżetu Unii Europejskiej
inwestycyjne
w tym:
ś rodki z budżetu Unii Europejskiej
Środki na utrzyma nie rze cznych prze pra w promow ych ora z na
re monty, utrzyma nie , ochronę i za rzą dza nie droga mi
kra jow ymi i w oje w ódzkimi w gra nica ch mia st na pra w a ch
pow ia tu (subw e ncja )

III
1
IV
1
2

V
1
2

VI
1

VII
1
2
VIII
1.

2

IX
1

2

X

Ogółe m dochody ze w nę trzne

W ykona nie
na 31.12.2010
9 833 447,24
9 599 799,24
233 648,00
40 380 437,28
40 297 637,28
82 800,00

W ykona nie
na 31.12.2011
11 188 611,48
9 363 611,48
1 825 000,00
41 157 242,37
41 157 242,37
0,00

W ykona nie
na 31.12.2012
10 989 537,42
10 492 030,42
497 507,00
41 304 685,72
41 304 685,72
0,00

Pla n
na 31.12.2013
13 356 801,79
12 923 272,79
433 529,00
42 166 398,33
42 166 398,33
0,00

W ykona nie
na 31.12.2013
13 319 148,75
12 892 753,92
426 394,83
42 002 490,74
42 002 490,74
0,00

80 090,71
80 090,71

55 306,00
55 306,00

58 360,08
58 360,08

63 236,00
63 236,00

62 156,00
62 156,00

3 726 451,94
3 724 720,94
1 731,00

3 761 755,11
3 637 613,69
124 141,42

781 978,09
781 978,09
0,00

894 118,00
894 118,00
0,00

891 549,13
891 549,13
0,00

1 731,00

124 141,42

0,00

0,00

0,00

100 000,00
0,00
100 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

50 000,00
50 000,00
0,00

47 999,99
47 999,99
0,00

31 619,57
31 619,57

60 653,35
60 653,35

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

653,35
000,00
500,00
500,00

0,00
286 800,00
286 800,00
0,00

0,00
424 000,00
353 000,00
71 000,00

0,00
418 239,20
353 000,00
65 239,20

6 905 398,90
3 061 934,95

4 421 214,47
4 287 004,44

8 526 860,24
4 730 725,36

16 563 316,00
4 493 464,00

6 122 193,37
4 223 643,40

2 609 824,95
3 843 463,95

4 256 431,70
134 210,03

4 730 725,36
3 796 134,88

4 493 464,00
12 069 852,00

4 223 643,40
1 898 549,97

3 843 463,95

134 210,03

3 796 134,88

12 069 852,00

1 898 549,97

4 545 150,00
0,00

11 321 811,53
68 916,67

1 058 861,12
321 255,97

215 401,00
215 401,00

108 420,05
108 420,05

0,00
4 545 150,00

68 916,67
11 252 894,86

321 255,97
737 605,15

215 401,00
0,00

108 420,05
0,00

4 545 150,00

11 252 894,86

737 605,15

0,00

0,00

31 619,57
662 100,00
662 100,00
0,00

60
893
858
34

2 474 900,00

2 600 000,00

2 747 800,00

0,00

0,00

68 739 595,64

75 459 594,31

65 754 882,67

73 733 271,12

62 972 197,23

* Ze stawienie wysokości kwot dotacji ce lowych na zadania zle cone za okres 2010-2013 od momentu wnioskowania

II

II

II

II

Dota cje na za da nia z le cone z z a kre su a dministra cji rzą dow e j (be z ośw ia ty)

W g w niosków
do proje ktu
budże tu**
38 892 967,00

Pla n pie rw otny
38 195 395,00

Pla n na
31.12.2010
40 640 458,77

W ykona nie na
31.12.2010
40 380 437,28

Dota cje na za da nia z le cone z z a kre su a dministra cji rzą dow e j (be z ośw ia ty)

W g w niosków
do proje ktu
budże tu**
39 145 341,00

Pla n pie rw otny
37 630 112,00

Pla n na
31.12.2011
41 173 072,81

W ykona nie na
31.12.2011
41 157 242,37

Dota cje na za da nia z le cone z z a kre su a dministra cji rzą dow e j (be z ośw ia ty)

W g w niosków
do proje ktu
budże tu**
40 777 466,62

Pla n pie rw otny
39 933 160,00

Pla n na
31.12.2012
41 863 341,43

W ykona nie na
31.12.2012
41 304 685,72

Dota cje na za da nia z le cone z z a kre su a dministra cji rzą dow e j (be z ośw ia ty)

W g w niosków
do proje ktu
budże tu**
40 631 614,00

Pla n pie rw otny
39 961 266,00

Pla n na
31.12.2012
42 166 398,33

W ykona nie na
31.12.2012
42 002 490,74

** Kw oty w ykazane w

tej pozyc ji zos tały oszacow ane na pods taw ie w niosków do projektu budżetu miasta na pos zcz ególne lata i mogą nieznacz nie odbiegać od kw ot f akty cznie w nioskow any ch
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V. MONITORING REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ OPERACYJNYCH W UKŁADZIE OPISOWYM I WSKAŹNIKOWYM.
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INWESTYCJE

CEL OPERACYJNY I-1

Tworzenie mechanizmów wsparcia i warunków do
rozwoju przedsiębiorczości i pozyskiwania inwestycji
tworzących nowe miejsca pracy.

I–1.1. Usprawnienie obsługi administracyjnej przedsiębiorców poprzez:
prowadzenie przez pracowników Wydziału ds. Przedsiębiorczości UMNS kompleksowej pomocy w wypełnianiu i składaniu dokumentów związanych ze
zgłoszeniem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej do CEIDG.
stały wzrost jakości obsługi przedsiębiorców oparty na podnoszeniu kwalifikacji pracowników Wydziału ds. Przedsiębiorczości UMNS. W 2013 roku
pracownicy wydziału uczestniczyli w szkoleniach z tematyki związanej z rejestracją działalności gospodarczej oraz pomocy publicznej. Dwóch pracowników
kształciło się na uczelniach wyższych.
rozpowszechnianie informacji nt. możliwości skorzystania z formularza do umawiania wizyt w Wydziale ds. Przedsiębiorczości UWNS w zakresie spraw
załatwianych w CEIDG. Aplikacja została opracowana bezkosztowo, w ramach praktyki studenckiej odbytej w lokalnej firmie informatycznej.
I–1.2. System wsparcia dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej poprzez:
opracowanie oraz rozpowszechnianie piątego wydania poradnika dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej pn.
„MOJA FIRMA w Nowym Sączu”. W poradniku omówione zostały niezbędne formalności, wymagane przepisami prawa, jakich musi dokonać osoba
fizyczna, aby założyć działalność gospodarczą. Wskazano również informacje o miejscach w Nowym Sączu, gdzie przyszły przedsiębiorca może uzyskać
pomoc doradczą i finansową na założenie oraz rozwój firmy. Piąte wydanie poradnika opracowane zostało na przełomie dwóch okresów programowania
Unii Europejskiej, w trakcie negocjacji i uzgodnień w zakresie podziału środków w latach 2014-2020. Kolejne szóste wydanie poradnika, planowane do
realizacji w 2014 roku, będzie obejmowało nowe zasady przyznawania środków oraz informacje nt. różnych form wsparcia oferowanych osobom
planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej. Poradnik powstaje we współpracy z Urzędem Skarbowym w Nowym Sączu, Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych w Nowym Sączu oraz Sądeckim Urzędem Pracy. Poradnik został wydany w listopadzie 2013r. w nakładzie 450 sztuk, egzemplarze bezpłatne.
Dostępny był na terenie Nowego Sącza w placówkach Urzędu Skarbowego, ZUS, UMNS, Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Sądeckiego
Urzędu Pracy oraz organizacji gospodarczych wspierających rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Poradnik jest również do pobrania w wersji elektronicznej
z internetowego serwisu Nowego Sącza (zakładka: GOSPODARKA, katalog PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - PORADNIKI).
redagowanie oraz rozbudowa istniejącego internetowego serwisu informacyjnego dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność
gospodarczą m.in. o narzędzie „System informacji o usługach skierowanych do przedsiębiorców”. Działanie to wynika z realizacji Nowosądeckiego
Programu Rozwoju Przedsiębiorczości. Program ten obejmuje m.in. realizację działania pn.
„System informacji o usługach skierowanych do
przedsiębiorców”. Działanie to zmierza do zwiększenia dostępności i wiedzy na temat usług skierowanych do przedsiębiorców oraz uporządkowania tej
oferty. W 2013 roku dokonano inwentaryzacji dostępnych usług instytucji publicznych oraz otoczenia biznesu skierowanych do biznesu, wprowadzenia
uzyskanych informacji nt. tych usług do wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej miasta www.nowysacz.pl (zakładka: GOSPODARKA, katalog
USŁUGI SKIEROWANE DO PRZEDSIĘBIORCÓW). Informacja o systemie była również rozpowszechniana wśród przedsiębiorców.
promocja instrumentów rynku pracy stosowanych przez Sądecki Urząd Pracy oraz instrumentów wsparcia Nowosądeckiego Inkubatora
Przedsiębiorczości, Małopolskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. oraz innych podmiotów działających na rzecz wspierania lokalnej
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przedsiębiorczości. Promocja odbywa się poprzez
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I–1.3. System wsparcia dla osób prowadzących działalność gospodarczą poprzez:

od 2012 roku po raz pierwszy wprowadzono stawki preferencyjne do stawki podstawowej podatku od nieruchomości dla określonych grup
przedmiotów opodatkowania związanych z działalnością gospodarczą. Niższa stawka podatkowa została ustalona dla budynków (lub ich części) zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła zanikającego, np. szewstwa, antykwariatów, parasolnictwa, konserwacji dzieł sztuki.
Podstawowym argumentem przemawiającym za przyjęciem stawek preferencyjnych była ochrona oraz zachowanie zanikającego rzemiosła, trwale
wpisanego w unikalny klimat i tradycję miasta. W 2013 roku z tej formy wsparcia skorzystało 10 przedsiębiorców. Powierzchnia nieruchomości objęta
stawką preferencyjną podatku od nieruchomości w 2013 roku wyniosła łącznie 418,52 m2. Ubytek w dochodach własnych gminy z tyt. zastosowania
preferencyjnych stawek podatku od nieruchomości w 2013 roku stanowił kwotę 1 771,19 zł.

redagowanie oraz rozbudowa istniejącego internetowego serwisu informacyjnego dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć
działalność gospodarczą m.in. o narzędzie „System informacji o usługach skierowanych do przedsiębiorców”.
Działanie to wynika z realizacji
Nowosądeckiego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości. Program ten obejmuje m.in. realizację działania pn. „System informacji o usługach skierowanych
do przedsiębiorców”. Działanie to zmierza do zwiększenia dostępności i wiedzy na temat usług skierowanych do przedsiębiorców oraz uporządkowania tej
oferty. W 2013 roku dokonano inwentaryzacji dostępnych usług instytucji publicznych oraz otoczenia biznesu skierowanych do biznesu, wprowadzenia
uzyskanych informacji nt. tych usług do wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej miasta www.nowysacz.pl (zakładka: GOSPODARKA, katalog
USŁUGI SKIEROWANE DO PRZEDSIĘBIORCÓW). Informacja o systemie była również rozpowszechniana wśród przedsiębiorców.

opracowanie oraz rozpowszechnienie trzeciego wydania informatora dla przedsiębiorców pn. „Przewodnik Sądeckiego Przedsiębiorcy”. Przewodnik
zawiera informacje o instytucjach działających na terenie Nowego Sącza, gdzie przedsiębiorca może załatwić sprawy związane z prowadzoną działalnością
oraz uzyskać bezpłatne usługi doradcze i informacyjne. Poradnik został wydany w lipcu 2013r. w nakładzie 600 sztuk (egzemplarz wydawany bezpłatnie).
Dostępny był na terenie Nowego Sącza w placówkach Urzędu Skarbowego, ZUS, UMNS, Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz organizacji
gospodarczych wspierających rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Można go również pobrać w wersji elektronicznej z internetowego serwisu Nowego Sącza
(zakładka: GOSPODARKA, katalog PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - PORADNIKI).

promocja instrumentów rynku pracy stosowanych przez Sądecki Urząd Pracy oraz instrumentów wsparcia Nowosądeckiego Inkubatora
Przedsiębiorczości, Małopolskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. oraz innych podmiotów działających na rzecz wspierania rozwoju lokalnej
przedsiębiorczości. Promocja odbywa się poprzez publikacje na internetowym serwisie Nowego Sącza (zakładka: GOSPODARKA, katalog
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – WSPARCIE FINANSOWE).

realizacja programów pomocowych wprowadzających zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje
na terenie Nowego Sącza. W 2013 roku ze zwolnienia od podatku od nieruchomości korzystało 8 przedsiębiorców, natomiast prawo do zwolnienia od
podatku od nieruchomości nabył 1 nowy przedsiębiorca.

spotkania (konferencje) z udziałem przedstawicieli Wydziału ds. Przedsiębiorczości z przedsiębiorcami, gospodarzem których był prezydent miasta
Nowego Sącza lub odbywających się pod jego patronatem:
W kwietniu 2013r. zorganizowano spotkanie z sądeckimi przedsiębiorcami – właścicielami największych sądeckich firm oraz przedstawicielami średnich
i małych przedsiębiorstw. Tematem spotkania były drogi w mieście i województwie, odpady komunalne, plac targowy przy Placu Słowackiego „Maślany
Rynek”, relacje: firma – magistrat.

Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl

39

Dokument Systemu Zarządzania Jakością

Nr:

I-G3-1

Grupa procesów zarządzania strategicznego
Proces monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020

W kwietniu 2013r. wydział włączył się w organizację spotkania konsultacyjno-szkoleniowego przeznaczonego dla przedsiębiorców i kadry kierowniczej
Urzędu Miasta Nowego Sącza. Moderatorem i wykładowcą był Ryszard Florek, Prezes Zarządu Fakro Sp. z o.o. oraz Bożena Damasiewicz – Dyrektor
Fundacji „Pomyśl o Przyszłości”. Głównym tematem spotkania była broszura wydana przez ww. fundację pt. „Dlaczego w Polsce zarabiamy 4 razy mniej,
niż w bogatych krajach Europy Zachodniej i przestaliśmy się do nich zbliżać?”. W spotkaniu udział wzięło łącznie ponad 40 osób.
W październiku 2013r. wydział zorganizował spotkanie z przedstawicielami Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej w Krakowie. Spotkanie odbyło się w siedzibie
lokalnego przedsiębiorcy. W spotkaniu udział wzięli m.in. Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza, lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji
gospodarczych funkcjonujących w Nowym Sączu.
I–1.4. Pozyskiwanie inwestycji tworzących nowe miejsca pracy (zachęty inwestycyjne) poprzez:
opracowanie „Ścieżki inwestycyjnej miasta Nowego Sącza”. Publikacja udostępniona jest na internetowym serwisie Nowego Sącza (zakładka:
GOSPODARKA, katalog OFERTA INWESTYCYJNA – ETAPY PROCESU INWESTYCYJNEGO).
w 2013 roku zakończyła się realizacji projektu pn. „Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług
outplacementowych”. Koordynatorem projektu był Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Projekt dofinansowany był z Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Poprzez udział w partnerstwie UMNS miał możliwość korzystania ze specjalistycznych szkoleń, spotkań, warsztatów, wizyt studyjnych, które
wpływają na podniesienie efektywności świadczonych usług w zakresie obsługi inwestora oraz wymiany doświadczeń pomiędzy partnerami,
korzystanie z zasobów i potencjału partnerów. W ramach projektu w dniach 14-15 marca 2013 r. w Hotelu Perła Południa w Rytrze uczestniczono
w szkoleniu pn. „System obsługi pracodawców – zarządzanie i wykorzystywanie produktów Partnerstwa”, natomiast w dniu 27 marca 2013 r. w Hotelu
Qubus w Krakowie odbyła się konferencja podsumowująca działania projektu.
realizację programów pomocowych wprowadzających zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na
terenie Nowego Sącza. W 2013 roku funkcjonowały na terenie Nowego Sącza cztery programy pomocowe w tym obszarze.
prowadzenie spraw związanych z Podstrefą Nowy Sącz Krakowskiego Parku Technologicznego. Status specjalnej strefy ekonomicznej posiadają tereny
o łącznej powierzchni 12,7534 ha. Na obszarze Podstrefy Nowy Sącz działalność gospodarczą prowadzi Fabryka Okien „DAKO” Sp. z o. o. oraz SGL
Lindner Sp. z o.o. (inwestycja w trakcie budowy).
w lutym 2013 roku Rada Miasta Nowego Sącza wyraziła zgodę na włączenie w obszar krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej działki położonej
w Nowym Sączu. Działka ta stanowi własność Miasta Nowy Sącz – jest to teren zabudowy produkcyjnej. Objęcie przedmiotowej działki strefą stworzy
dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej na tym terenie oraz przyczyni się do powstania nowych, bardzo potrzebnych dla miasta
miejsc pracy. Zgoda właściwej rady gminy na włączenie do strefy gruntów jest niezbędna do podjęcia pozytywnej decyzji przez Ministra Gospodarki
w zakresie poszerzenia strefy.
redagowanie rocznych raportów o stanie gospodarczym Nowego Sącza. Do UMNS wpływają zapytania z zakresu stanu gospodarki Nowego Sącza od
podmiotów zainteresowanych zlokalizowaniem inwestycji na terenie miasta lub okolic. Raporty te stanowią materiał do analizy porównawczej rozwoju
regionu na przestrzeni danego okresu. W 2013 roku opracowano raport za 2012 rok. Raporty dostępne są w formie elektronicznej na internetowym
serwisie Nowego Sącza (zakładka GOSPODARKA, katalog OFERTA INWESTYCYJNA – RAPORT O STANIE GOSPODARCZYM).
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I–1.5. Udział w pracach Komisji Wspólnej Samorządu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta
Nowego Sącza.
Komisja jest ciałem opiniodawczo – doradczym samorządu terytorialnego w zakresie prowadzenia polityki rozwoju gospodarczego Sądecczyzny. Celem jej
działania jest wymiana informacji oraz uzgadnianie opinii i stanowisk w sprawach związanych z rozwojem gospodarczym regionu. Składa się z 12
przedstawicieli, w tym 6 ze strony samorządu terytorialnego i 6 ze strony samorządów gospodarczych. Ze strony samorządu terytorialnego w pracach
Komisji uczestniczą przedstawiciele Powiatu Nowosądeckiego oraz Miasta Nowego Sącza, natomiast ze strony samorządów gospodarczych – organizacje
przedsiębiorców z terenu Powiatu Nowosądeckiego oraz miasta Nowego Sącza (tj.: przedstawiciele Sądeckiej Izby Gospodarczej, Kongregacji Kupieckiej
Zrzeszenia Handlu i Usług, Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, Nowosądeckiej Izby Turystycznej oraz Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości).
Obsługę prac Komisji prowadzi Wydział ds. Przedsiębiorczości UMNS.
W 2013 roku Komisja odbyła 3 posiedzenia, tj.:
1. Pierwsze posiedzenie odbyło się 3 czerwca 2013r. Głównym przedmiotem obrad były pytania i postulaty skierowane do posłów oraz senatorów od
członków komisji reprezentujących samorząd terytorialny i samorząd gospodarczy Sądecczyzny oraz lokalnych przedsiębiorców. Pytanie te dotyczyły
różnych dziedzin obowiązującego prawa – polityki prorodzinnej, prawo ochrony środowiska oraz procedur wydawania decyzji środowiskowych
uniemożliwiających realizację kluczowych inwestycji dla Sądecczyzny. Podczas posiedzenia zapadły ustalenia oraz deklaracje ze strony
parlamentarzystów, członków Komisji i przedstawicieli przedsiębiorców, co do współpracy zmierzającej do podejmowania możliwych działań w celu
usprawnienia polskiego systemu prawnego.
2. Drugie posiedzenie odbyło się 4 lipca 2013r. Podczas obrad Komisji podsumowano posiedzenie Komisji Wspólnej, które odbyło się 03.06.2013 z
udziałem parlamentarzystów i przedsiębiorców. Podczas posiedzenia została podjęta uchwała w sprawie upoważnienia Prezydium Komisji Wspólnej
Samorządu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza do podejmowania czynności związanych
z powołaniem przez parlamentarzystów zespołów działających na rzecz rozwiązania problemów strategicznych dla rozwoju społeczno - gospodarczego
Sądecczyzny.
3. Trzecie posiedzenie miało miejsce 9 grudnia 2013r. Głównym przedmiotem posiedzenia była droga Brzesko – Nowy Sącz, jako łącznik subregionu
sądeckiego. W trakcie posiedzenia poruszono również kwestie związane z rozwojem całego subregionu w kontekście nowej perspektywy finansowej
UE.
I–1.6. Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez pomoc i
likwidowanie barier w trakcie tworzenia i funkcjonowania firm na lokalnym rynku.
działania podejmowane w tym kierunku przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości (NIP) to wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowo –
produkcyjnych po preferencyjnych cenach czynszu, w których dodatkowo zawarte są koszty zużycia wody i odprowadzenia ścieków, koszty energii
cieplnej dla ogrzewania lokali w okresie zimowym, koszty energii elektrycznej, dostępu do internetu, koszty wywozu nieczystości stałych. W 2013 roku
w NIP funkcjonowało 22 firmy, 3 zakończyły okres inkubacji;
firmy inkubowane mogły nieodpłatnie korzystać z profesjonalnej pomocy finansowo – księgowej i poradnictwa w zakresie rozwoju swojej działalności
oraz z promocji na stronie internetowej NIP;
NIP świadczył dla klientów z zewnątrz usługi polegające na organizowaniu szkoleń dotyczących prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
doradztwie, informowaniu na temat możliwości pozyskania środków finansowych na rozpoczęcie i rozwój własnego biznesu;
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realizacja oraz monitoring Nowosądeckiego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości (NPRP). Uchwałą Nr XXVII/263/2012 z 24 kwietnia 2012r. Rada Miasta
Nowego Sącza przyjęła Nowosądecki Program Rozwoju Przedsiębiorczości. NPRP jest przedsięwzięciem realizowanym przez władze Nowego Sącza,
ukierunkowanym na stymulowanie rozwoju społeczno - gospodarczego miasta. Głównym argumentem przemawiającym za opracowaniem programu była
możliwość planowego, opartego na dobrej podstawie analitycznej, realizowania działań ukierunkowanych na tworzenie korzystnych warunków do rozwoju
przedsiębiorczości, z pożytkiem dla środowiska lokalnego. NPRP jest skonkretyzowaniem celów strategicznych zawartych w Strategii Rozwoju Nowego
Sącza do 2020. W Programie został wyznaczony cel główny oraz cele szczegółowe. Osiągnięcie tych celów będzie możliwe dzięki włączeniu się i
zaangażowaniu podmiotów z różnych środowisk: pracowników samorządu, przedsiębiorców, szkół i uczelni oraz instytucji otoczenia biznesu. W 2013 roku
Koordynatorzy 17 działań ujętych w programie sporządzili raport oceny z ich realizacji, natomiast Koordynator programu, w oparciu o otrzymane
sprawozdania, sporządził raport z realizacji NPRP za 2012 rok. Raport składa się z dwóch części. Pierwsza część raportu przedstawia sytuację społecznogospodarczą miasta Nowego Sącza. Celem tej części raportu jest przedstawienie kondycji społeczno-gospodarczej miasta poprzez wskazanie
najważniejszych danych o podmiotach gospodarczych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na dynamikę oraz strukturę wielkościową i sektorową (według
sekcji PKD 2007). Obejmuje również wybrane dane sfery społecznej Miasta, z uwzględnieniem zagadnień demograficznych, rynku pracy oraz edukacji.
Źródłem informacji są dane Głównego Urzędu Statystycznego, dane własne UMNS oraz miejskich jednostek organizacyjnych. Druga część raportu stanowi
zestawienie raportów z realizacji działań sporządzonych przez koordynatorów działań, z uwzględnieniem analizy osiągniętych wartości docelowych
wskaźników określonych w poszczególnych działaniach. Ta część raportu obejmuje ocenę realizacji działań ujętych w programie przez pryzmat kryterium
skuteczności, które jest weryfikowane osiągnięciem wartości docelowych wskaźników.
I–1.7. Poręczenia kredytowe
Tabela I – 1.1.7. Struktura procentowa udzielonych w 2013 roku poręczeń
wg podmiotów udzielających kredyty / poręczenia
Kwota poręczenia
Wyszczególnienie
Ilość
%
(w zł)
1

Lp

Kwota pożyczki/kredytu (w
zł)

Instytucje finansujące:
I.

Banki

1.

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

1

7,64

99 000,00

150 000,00

2.

Beskidzki Bank Spółdzielczy

3

4,55

58 920,00

95 600,00

3.

Bank Spółdzielczy w Limanowej

1

30,87

400 000,00

800 000,00

4.

Getin Noble Bank

1

7,71

100 000,00

150 000,00

II.

Fundusze Pożyczkowe

17

49,23

638 000,00

1 045 000,00

1 295 920,00

2 240 600,00

Razem

23
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I–1.8. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na wspieranie przedsiębiorczości i doradztwo.
1/ Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości (NIP) – projekt pn. „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego. Dzięki projektowi NIP przyczynił się do wspierania kształcenia zawodowego w Nowym Sączu. Projekt dotyczy 9 szkół ponadgimnazjalnych
z terenu Miasta Nowego Sącza, prowadzących
kształcenie zawodowe i obejmuje ponad trzydzieści kursów nadających dodatkowe uprawnienia oraz doskonalących w zawodzie, jak również zajęcia
pozalekcyjne w ramach rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia umiejętności językowych w zakresie
języka zawodowego, zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w uczeniu się oraz doskonalenia myślenia matematycznego. Ponadto
wyposażenie szkół w specjalistyczny sprzęt techniczny oraz dydaktyczny niezbędny do realizacji zajęć i przygotowania uczniów do praktyk branżowych.
Okres realizacji projektu: 07.2010 - 12.2014.
2/ Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości - doradztwo oraz szkolenia dla małych i średnich przedsiębiorstw
W 2013 roku z doradztwa i informacji na temat dostępnych funduszy strukturalnych oraz informacji o szkoleniach i seminariach odbywających się w kraju,
przeznaczonych dla przedsiębiorców z różnych branż skorzystało ok. 260 osób. Zakres informacji obejmował tematykę:
programów pomocowych dla MSP,
prawno - administracyjnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce,
dostępnych źródeł finansowania zewnętrznego firmy (banki, fundusze pożyczkowe, itp.),
pomocy w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do prowadzenia własnej działalności.
I-1.9 Promocja przedsiębiorczości, kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz rozpowszechnianie wiedzy o przedsiębiorstwach
działających na Sądecczyźnie.
W listopadzie 2013r. wydział zorganizował 2 szkolenia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pn. „Lekcja z przedsiębiorczości” w ramach Światowego
Tygodnia Przedsiębiorczości. Cel spotkania to zapoznanie młodych ludzi z działaniami samorządu lokalnego podejmowanymi w zakresie wspierania
rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz praktyczne przedstawienie rejestracji firmy osoby fizycznej, którego obsługę prowadzi wydział. Ponadto w
ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości pracownicy wydziału prowadzili konsultacje i warsztaty dotyczące zakładania działalności
gospodarczej oraz udzielania wsparcia ze środków będących w dyspozycji Prezydenta Miasta Nowego Sącza w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w
Krakowie Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu, Zakładzie Karnym w Nowym Sączu oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Nowym Sączu.
Urząd Miasta Nowego Sącza poprzez Wydział ds. Przedsiębiorczości, wspólnie z Wyższą Szkołą Biznesu - NLU w Nowym Sączu oraz Stowarzyszeniem
na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich „ORION” w Nowym Sączu organizował, w okresie od lutego do maja 2013 roku, cykl wydarzeń pod
hasłem „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość”. Inicjatywa ta, skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Nowego Sącza,
została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza. Misją wydarzeń była promocja przedsiębiorczości, kształtowanie postaw
przedsiębiorczych oraz rozpowszechnianie wiedzy o przedsiębiorstwach działających w naszym regionie wśród młodzieży. W ramach projektu
organizatorzy proponowali uczniom spotkania z przedsiębiorcami na terenie szkół, cykl otwartych wykładów oraz konkurs pn. „Moja szkoła – Twój
sukces”. W listopadzie 2013 roku rozpoczęła się realizacja II edycji projektu, która zakończy się w kwietniu 2014 roku. Tematem konkursu
organizowanego w ramach II edycji jest „Nowy Sącz – dobry klimat dla biznesu”.
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W 2013r. na wniosek wydziału utworzono nowy obszar w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014, pn. „Rozwój przedsiębiorczości”. W ramach stworzonego obszaru zaproponowano
realizację zadania pn. „Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych”. Jednocześnie zwrócono się z wnioskiem
o zabezpieczenie na ten cel niezbędnych środków w budżecie miasta na 2014 rok. Na realizację powyższego zadania została zabezpieczona w
programie kwota 10 000 zł. W ramach tego działania w październiku 2013r. pracownicy wydziału uczestniczyli w otwartym spotkaniu konsultacyjnoinformacyjnym z udziałem przedstawicieli organizacji i instytucji, do których adresowany jest roczny program współpracy z NGO. Potrzeba realizacji
powyższego zadania wynika z widocznych braków wiedzy dot. podstawowych zagadnień związanych z prowadzeniem własnej firmy, a także z
diagnozy stanu wiedzy nt. przedsiębiorczości przeprowadzonej wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Diagnoza była przeprowadzona w związku
z utworzeniem Nowosądeckiego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości.
W sierpniu 2013r. pracownicy wydziału włączyli się w realizację wizyty studyjnej młodzieży w biurze wydziału w ramach projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ
szansą na sukces”. Podczas spotkania młodzież miała okazję poznać problematykę związaną z pomocą publiczną, ewidencją działalności gospodarczej
dla osób fizycznych czy obsługą inwestora gospodarczego.
I-1.10 Pozostałe działania.
Od lipca 2013 roku na terenie miasta funkcjonuje program Nowosądecka Karta Rodziny. Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkałych
na terenie Nowego Sącza, które posiadają na wychowaniu 4 i więcej dzieci. Główną ideą programu jest wsparcie i promocja rodzin wielodzietnych oraz
promowanie modelu rodziny jako wartości, co jest realizowane poprzez system ulg i preferencji w dostępności do dóbr kultury i sportu, usług komunikacji
miejskiej oraz innych dóbr sprzyjających rozwojowi tych rodzin. Wydział aktywnie uczestniczył w konstruowaniu Programu, natomiast komórką
koordynująca jego realizację jest Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej UMNS. Wydział współpracuje z Partnerami (przedsiębiorcami) tego programu w
zakresie oferowanych przez nich ulg i preferencji na rzecz tych rodzin. Na 31.12.2013 w Programie uczestniczyło 15 Partnerów. Wydział redaguje również
serwis internetowy programu Nowosądeckiej Karty Rodziny, tj.: www.nkr.nowysacz.pl. W ramach programu od czerwca do lipca 2013r. wydział realizował
konkurs fotograficzny ph. „Duża Rodzina – Duża Radość”.
Wydział na bieżąco redaguje, monitoruje i aktualizuje kalendarz imprez gospodarczych, o organizacji których wydział posiada wiedzę. Działanie to wynika z
realizacji Nowosądeckiego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości oraz obejmuje opracowanie bazy danych o stałych wydarzeniach gospodarczych (imprezy,
konferencje, targi pracy, itp.) odbywających się w Nowym Sączu i powiecie nowosądeckim. Kalendarz udostępniony jest na oficjalnym serwisie
internetowym miasta Nowego Sącza (zakładka: GOSPODARKA, katalog KALENDARZ IMPREZ GOSPODARCZYCH).
Wykres I-1.10 Ilość wydanych decyzji w sprawie ulg podatkowych

Źródło: Wydział Wymiaru i Księgowości Podatków
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Inne działania, kluczowe wskaźniki, opis, komentarz dający pełniejszy obraz aktywności w zakresie realizacji celu strategicznego:
Wskaźnik przedsiębiorczości za 2013r. – brak danych statystycznych do obliczenia wskaźnika na moment sporządzania raportu cząstkowego z realizacji Strategii Rozwoju Nowego
Sącza 2020 za 2013r. Wskaźnik przedsiębiorczości za 2012r., analizowany jako liczba firm prywatnych przypadająca na 1000 osób w wieku produkcyjnym, dla Nowego Sącza
wynosił 173.
Spadek wartości pomocy publicznej udzielanej w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie funkcjonujących lokalnych programów pomocowych (4 uchwały).
Łączna kwota uzyskana przez przedsiębiorców w 2013r. wyniosła 418 034,00 zł. Wartość ww. zwolnienia w 2012r. wynosiła 423 333,00 zł. Wskaźnik spadku 2013/2012 – 1,3%.
Wzrost wartości udzielonej pomocy publicznej przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza w 2013r. w stosunku do roku poprzedniego. W 2013r. – 31 622 051,99 zł, w 2012 roku –
5 671 920,56 zł. W 2013 roku nałożyło się przekazanie przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza rekompensaty na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.
(MPK Sp. z o.o.) za świadczenie usług komunikacyjnych w 2013 roku oraz na 2014 rok w oparciu o ustawę z 16.12.2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. Nr 5, poz.
13 z późn. zm.). Rekompensata stanowi dla przedsiębiorcy pomoc publiczną - za 2013 rok była to kwota 10 499 203,00 zł, na 2014 rok - 10 350 779,00 zł. Dodatkowo Prezydent
Miasta Nowego Sącza wypełnił obowiązek sprawozdawczy o udzielonej pomocy publicznej na rzecz MPK Sp. z o.o. w zakresie dofinansowania projektu pn. „Wymiana taboru
autobusowego z wyposażeniem w elementy Integralnych Systemów Transportowych”, o wartości pomocy brutto 5 617 500,00 zł. Pozostała kwota udzielonej przez PMNS pomocy
publicznej w 2013 roku obejmowała m.in. dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, prace interwencyjne,
zwolnienia od podatku.

INFRASTRUKTURA NOWYCH
TECHNOLOGII

CEL OPERACYJNY I-2

Wspieranie współpracy nauki z gospodarką w zakresie badań, innowacji i rozwoju nowych technologii.

Samorząd Nowego Sącza począwszy od 2006 r. wspiera działania Wyższej Szkoły Biznesu - NLU i powiązanej z nią Spółki z o.o. Miasteczko Multimedialne dotyczące
realizacji projektu pn. „Park Technologiczny – Miasteczko Multimedialne”. Miasteczko Multimedialne to koncepcja ponadregionalnego ośrodka badań i rozwoju w
zakresie nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem branży IT, telekomunikacji, grafiki i animacji komputerowej, technologii mobilnych oraz multimediów.
Miasteczko ma być centrum łączącym w sieci wzajemnych powiązań i wymiany informacji najnowsze zdobycze technologii oraz Internet, telewizję i
telekomunikację. Park Technologiczny, będący podstawą projektu wpisuje się w koncepcję przekształcenia Nowego Sącza w "Miasto Wiedzy", które według założeń
projektu ma stać się jednym z dziesięciu najbardziej innowacyjnych ośrodków na świecie w dziedzinie multimediów.
Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. w sierpniu 2010 r. otrzymało dofinansowanie na realizacje projektu budowy Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne
w Nowym Sączu w wysokości 94,9 mln PLN w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.3. Łączna wartość inwestycji wynosi 111,7 mln
PLN netto.
Od 2010 roku trwała budowa parku technologicznego przy ul. Myśliwskiej w Nowym Sączu, która zakończyła się w grudniu 2013 roku. Z tytułu realizowanej
inwestycji Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. korzysta ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Nr LXV/674/2010 Rady Miasta Nowego
Sącza z 18 maja 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na wspieranie inwestycji w obrębie parków technologicznych w formie zwolnienia od podatku od
nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 02.07.2010 r. Nr 335, poz. 2306). Od października 2010 roku do końca 2013 roku Miasteczko
Multimedialne Sp. z o.o. skorzystało ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na łączną kwotę 93 070,00 PLN. Zwolnieniem od podatku objęto grunt
(powierzchnia 4,50371 ha), na którym jest realizowana inwestycja. Ze zwolnienia będą korzystały również budynki oraz budowle, które powstaną w obrębie parku.
Zwolnienie będzie przysługiwało maksymalnie przez okres 10 kolejnych lat, pod warunkiem nie przekroczenia dopuszczalnej wielkości pomocy de minimis.
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INFRASTRUKTURA
SPOŁECZEŃSTWA
INFORMACYJNEGO

CEL OPERACYJNY I-3

Tworzenie warunków do korzystania z zastosowań teleinformatyki, multimediów i Internetu, co
zagwarantuje udział mieszkańców w procesie integracji z globalnym społeczeństwem informacyjnym.

INFRASTRUKTURA
TELEINFORMATYCZNA

CEL OPERACYJNY I-6.3

Podnoszenie konkurencyjności Miasta i jego szans rozwojowych z wykorzystaniem teleinformatyki.§§

III-1.2. Wyposażenie infrastrukturalne.***
1. W KSM wdrożono system EMANDAT, dzięki temu usprawniono realizację zadań przez KSM.
2. Wdrożono:
a.

Nowosądecką Kartę Rodziny 4+

b.

Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi jako moduł systemu finansowo księgowego Districtus firmy Korelacja.

3. Współpracujemy z jednostkami administracji rządowej przy projektach ZMOKU (Zintegrowany Moduł Obsługi Końcowego Użytkownika rejestry PESEL dla
Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego) oraz wykonawcami aplikacji alternatywnych, CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności
Gospodarczej).
4. Zwiększono dwukrotnie przestrzeń na dane w macierzy obsługującej Virtualne systemy w oparciu o produkt VmWare ESX 5.0 (VMware vSphere, VMware
Center). Trzy serwery IBM oraz macierz dyskową. VMware ESX Server - oprogramowanie klasy enterprise dla przedsiębiorstw do tworzenia wirtualnej
infrastruktury, opiera się na własnym kernelu oraz konsoli serwisowej, którą jest zmodyfikowany Red Hat Linux, posiada własne sterowniki, obsługuje
specyficzny sprzęt komputerowy.

§§

a.

VMware vSphere umożliwia funkcje takie jak: Nieprzerwana konsolidacja obciążenia serwerów fizycznych, Scentralizowane zarządzanie środowiskiem
wirtualnym, Dowolne dysponowanie zasobami dla systemów i aplikacji w trakcie ich pracy, Możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych pomiędzy
serwerami fizycznymi bez przerwy w ich pracy.

b.

Podstawowe zalety to: Tworzenie nowych serwerów w kilka minut i bez zbędnych wydatków związanych z zakupem fizycznych urządzeń dedykowanych
dla jednego systemu. Lepsze wykorzystanie infrastruktury IT oraz mocy obliczeniowej, jeden fizyczny serwer może obsługiwać kilka serwerów
wirtualnych. Możliwość wykonania przeglądu Serwisowego sprzętu bez żadnego przestoju, Do tej pory serwis sprzętu wiązał się z mniej lub bardziej
dokuczliwymi przerwami w pracy. Trzeba było uruchomić i dostosować do środowiska zastępcze maszyny lub usługi, wyłączyć serwisowane urządzenie,
a potem przywrócić je do normalnego działania, zwalniając zastępczą maszynę. Większe bezpieczeństwo i dostępność danych. Istnieje wiele
sprawdzonych rozwiązań do backupu i przywracania danych. Jednak VMware idzie krok dalej. Pozwala na tworzenie i szybkie odtworzenie nie tylko
samych danych, ale też całych systemów i aplikacji.

Źródło: Wydział Organizacyjny
Źródło: Wydział Organizacyjny – Referat Informatyki

***
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5. Wdrożono centralny systemu Backupu dla serwerów Urzędu (w ramach ICT).
6. Kontynuujemy rozbudowę Serwerownii nr 2, w 2013 roku wprowadzono redundantny system utrzymywania stałych warunków klimatycznych w Centrum
danych. Na 2014 rok planowana jest modernizacja systemu zasilania centrum danych oraz poszczególnych obwodów w budynku ratusza.
7. Podtrzymujemy pracę systemu bezprzewodowego dostępu do Internetu dla mieszkańców miasta.
8. Zakupiono nowy sprzęt IT (macierze dyskowe, komputery – drukarki).
9. Wdrożono nowy system antywirusowy zapewniający równoważny poziom bezpieczeństwa a jednocześnie zmniejszający obciążenie stacji roboczych.
Ogranicza to ryzyko utraty danych, w znaczącym stopniu ogranicza przestoje związane z awariami oprogramowania – stacji roboczych przez szkodliwe
oprogramowanie. Zabezpiecza UMNS przed utrata danych. Wpływa na komfort i bezpieczeństwo pracy pracowników, co przekłada się na szybszą realizację
spraw. Konsola administracyjna ułatwia zarządzanie stacjami roboczymi i serwerami, pozwala na bieżąco monitorować stan zagrożeń w sieci oraz w razie
potrzeby podejmować działania wyprzedzające.
10. Wdrożono aktualizację systemu ESOD, poprawiona funkcjonalność związana z wymianą informacji z ePUAP.
11. Uzupełniono podpisy elektroniczne kwalifikowane dla kluczowych pracowników Urzędu. Możliwość realizacji zadań sprawozdawczych oraz wymiany
korespondencji z jednostkami nadrzędnymi w formie elektronicznej (np. system EAP).
12. Wdrożono nową wersję aplikacji EAP – Edytor Aktów Prawnych zgodną z wymaganiami jednostki nadrzędnej. Umożliwia przesyłanie w wersji elektronicznej
uchwał, lokalnych aktów prawnych do jednostki nadrzędnej w celu opublikowania w dzienniku urzędowym. Znacznie przyspiesza proces publikacji aktów.
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GOSPODARKA PRZESTRZENNA

CEL OPERACYJNY I-4

Racjonalne kształtowanie przestrzeni Miasta w celu stworzenia warunków dla rozwoju
gospodarczego, zapewnienia wysokich standardów życia - z uwzględnieniem ochrony
wartości kulturowych i walorów przyrodniczych.

Tabela I-4.1. UCHWALONE MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ ZMIANY MIEJSCOWYCH PLANÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego Wyszczególnienie mpzp
Lp. planu zagospodarowania przestrzennego
1.

2.

3.

Uchwała Nr XLIII/428/2013
Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego
2013 r.
Uchwała Nr XLV/449/2013
Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca
2013 r.
Uchwała Nr LVI/532/2013
Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29
października 2013 r.

Obszar mpzp
ha

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza – 30,00
“Nowy Sącz - 42”
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza – 136,00
“Nowy Sącz - 32”
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza – 123,00
“Nowy Sącz - 51”
OGÓŁEM: 289,00

%
0,52

2,36

2,14
5,02

Źródło: Wydział Rozwoju Miasta– Zespół Stanowisk ds. Planowania Przestrzennego

Tabela I-4.2. MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W TRAKCIE SPORZĄDZANIA
Obszar mpzp
Wyszczególnienie mpzp

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1. „Nowy Sącz-40”

Uchwała Nr LX/730/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 marca 2006 r.

2. „Nowy Sącz-44”

Uchwała Nr XVI/207/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2007 r.

3. „Nowy Sącz-49”

Uchwała Nr XXXVI/436/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 listopada 2008 r.

ha

%

28,20

0,49

165,30

2,89

43,70

0,77

OGÓŁEM: 237,20

4,15

Źródło: Wydział Rozwoju Miasta– Zespół Stanowisk ds. Planowania Przestrzennego
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Tabela I-4.3. ZMIANY MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W TRAKCIE SPORZĄDZANIA
Obszar zmiany mpzp
Wyszczególnienie zmiany mpzp

Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1.

„Nowy Sącz-10”

2.

„Nowy Sącz-9”

3.

„Nowy Sącz-17”

4.

„Nowy Sącz-29”

5.

„Nowy Sącz-43”

Uchwała Nr XXXI/283/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 10"
Uchwała Nr XXXI/282/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 9"
Uchwała Nr XXXI/284/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 17"
Uchwała Nr XXV/250/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 29"
Uchwała Nr LVI/433/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października 2013 r.

OGÓŁEM

ha

%

75,5

1,32

66,86

1,17

57,98

1,02

232,33

4,07

24,80

0,43

457,47

8,01

Źródło: Wydział Rozwoju Miasta– Zespół Stanowisk ds. Planowania Przestrzennego
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GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚCIAMI

CEL OPERACYJNY I-5

Wspomaganie rozwoju Miasta poprzez zintegrowane zarządzanie miejskimi zasobami nieruchomości
gruntowych i lokali użytkowych.

CEL OPERACYJNY I-5

Wspomaganie rozwoju Miasta poprzez zintegrowane zarządzanie miejskimi zasobami nieruchomości gruntowych i
lokali użytkowych.

Wydział Geodezji i Mienia

1. Podmiot:

2. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości
gruntowych stanowiących przedmiot prawa własności Gminy.

3. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych wraz z
prawami związanymi.

4. Sprzedaż lokali mieszkalnych z zasobu nieruchomości Miasta
Nowy Sącz w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców
(umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego):

5. Sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych
stanowiących przedmiot prawa własności Gminy.

Ilość

Łączna powierzchnia

Łączna kwota

10

0,0875 ha

167 050,00 zł

Ilość

Łączna powierzchnia

Łączna kwota

-

-

-

Ilość

Łączna powierzchnia

Łączna kwota

6

266,80 m2

293 012,20 zł

Ilość

Łączna powierzchnia

Łączna kwota

7

0,9242 ha

991 340,00 zł

6. Ilość decyzji zatwierdzających podział nieruchomości:

80

7. Służebności gruntowe przejazdu i przechodu na
nieruchomościach wchodzących w skład zasobu nieruchomości –
ilość aktów notarialnych:

12

8. Darowizny – co?/ile?/komu?

0

Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl

50

Dokument Systemu Zarządzania Jakością

Nr:

I-G3-1

Grupa procesów zarządzania strategicznego
Proces monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020
9. Umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących
przedmiot własności Gminy i Skarbu Państwa oraz ugody w
sprawie korzystania z nieruchomości gruntowych stanowiących
przedmiot własności Gminy oraz Skarbu Państwa – ilość:

Gmina Nowy Sącz: umowy – 141, ugody - 29

10. Zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego dla
nieruchomości - ilość:

Skarb Państwa: umowy – 7, ugody - 2

163

11. Decyzje administracyjne dotyczące wypłaty odszkodowania
za przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Nowy Sącz
nieruchomości pod drogi publiczne – ilość:

25

12. Decyzje administracyjne w sprawie zwrotu podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej – ilość:

44

13. Decyzje administracyjne w sprawie przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
wchodzących w skład zasobu nieruchomości Miasta Nowy Sącz
oraz Skarbu Państwa – ilości :
14. Wnioski do Zespołu Zamówień Publicznych Urzędu Miasta o
udzielenie zamówienia publicznego dotyczące wyłonienia
podmiotów wykonujących wyceny i podziały geodezyjne
nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości
Miasta Nowy Sącz i Skarbu Państwa v- ilość:

Miasto Nowy Sącz

Skarb Państwa

34

12

23

Pozycja 13. Decyzje administracyjne dotyczące wypłaty odszkodowania za przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Nowy Sącz nieruchomości pod drogi publiczne,
obejmuje:
- decyzje administracyjne wydane w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 687, zm. Dz.U. 2014 r., poz. 40): ilość 23
- decyzje administracyjne wydane w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (tekst
jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.): ilość 2
Źródło: Wydział Geodezji i Mienia
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INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

CEL OPERACYJNY I-6

Poprawa stanu infrastruktury technicznej i jakości usług komunalnych.

1. Podmiot:

Wydział Architektury i Budownictwa
Tabela I-6.1.1. Infrastruktura techniczna - decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego, podział ze względu na rodzaj inwestycji
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

I-6.1. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego – wybrane wskaźniki :

CEL OPERACYJNY I-6

CEL OPERACYJNY I-6.2
CEL OPERACYJNY I-6.3
CEL OPERACYJNY I-6.4

5/13, 14/13, 27/13,
44/13, 50/13, 58/13,
62/13, 63/13
3/13, 4/13, 6/13, 8/13,
9/13, 10/13, 12/13,
15/13, 16/13, 18/13,
22/13, 25/13, 30/13,
33/13, 34/13, 36/13,
37/13, 38/13, 39/13,
41/13, 46/13, 47/13,
1/13, 2/13, 24/13,
26/13, 28/13, 31/13,
32/13, 35/13, 40/13,
42/13, 45/13, 57/13,
60/13
19/13, 29/13
20/13, 21/13, 23/13

CEL OPERACYJNY I-6.4

-

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

CEL OPERACYJNY I-6.1

Infrastruktura energetyczna – sieci gazowe

CEL OPERACYJNY I-6.2

Infrastruktura energetyczna – sieci elektryczne
CEL OPERACYJNY I-6.2

Infrastruktura
Infrastruktura
Infrastruktura
Infrastruktura
wzdłuż drogi

energetyczna – oświetlenie uliczne
teleinformatyczna
drogowa
drogowa regulacja potoku

NR WYDANEJ DECYZJI
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drogowa
5%

oświetlenie
4%

teleinformatyczna
2%

wodno-kanalizacyjna
14%

energetyczna
22%

3. Wykres I-6.1.1. Udział poszczególnych typów
decyzji (w%) wg Tabeli I-6.1.1.

gaz
55%

4. Tabela I-6.1.2. Udział decyzji dotyczących
infrastruktury technicznej w decyzjach o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULI CP)
ogółem (w %) wydanych w 2013 roku

Suma decyzji dotyczących infrastruktury technicznej
Inne

58

Decyzje o ULI CP

65

Wnioski o wydanie ULI CP

80

7

Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl

53

Dokument Systemu Zarządzania Jakością

Nr:

I-G3-1

Grupa procesów zarządzania strategicznego
Proces monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020

5. Wykres I-6.1.2. Udział decyzji dotyczących
infrastruktury technicznej w decyzjach o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULI CP)
ogółem (w %) wydanych w 2013 roku

Źródło: Wydział Architektury i Budownictwa
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Tabela I-6.1.2. Infrastruktura techniczna - decyzjach
o pozwoleniu na budowę , podział ze względu na
rodzaj inwestycji

Tabela I-6.1.2. Infrastruktura techniczna - decyzje o pozwoleniu na budowę,
podział ze względu na rodzaj inwestycji
INFRASTRUKTURA
ILOŚĆ DECYZJI
CEL OPERACYJNY I-6
NR WYDANEJ DECYZJI
TECHNICZNA
W 2013
26/13, 45/13, 53/13, 64/13,
78/13, 111/13, 123/13,
124/13, 139/13, 171/13,
Infrastruktura wodno176/13, 253/13, 428/13,
CEL OPERACYJNY I-6.1
24
kanalizacyjna
429/13, 430/13, 459/13,
519/13, 534/13, 595/13,
629/13, 647/13, 662/13,
666/13, 668/13
8/13, 40/13, 63/13, 84/13,
101/13, 135/13, 142/13,
143/13, 162/13, 195/13,
196/13, 208/13, 209/13,
210/13, 212/13, 238/13,
239/13, 240/13, 262/13,
263/13, 264/13, 275/13,
Infrastruktura
292/13, 411/13, 414/13,
energetyczna – sieci
CEL OPERACYJNY I-6.2
415/13,416/13, 417/13,
48
gazowe
418/13, 435/13, 444/13,
446/13, 496/13, 502/13,
514/13, 525/13, 527/13,
528/13, 533/13, 552/13,
556/13, 585/13, 620/13,
646/13, 659/13, 672/13,
673/13, 634/13, 682/13,
693/13
Infrastruktura
1/13, 6/13, 7/13, 24/13,
energetyczna – sieci
34/13, 52/13, 116/13,
elektryczne
121/13, 125/13, 170/13,
224/13, 235/13, 241/13,
252/13, 296/13, 302/13,
315/13, 356/13, 385/13,
CEL OPERACYJNY I-6.2
395/13, 389/13, 402/13,
39
412/13, 441/13, 467/13,
482/13, 494/13, 495/13,
513/13, 532/13, 542/13,
547/13, 569/13, 576/13,
608/13, 648/13, 650/13,
658/13, 688/13
Infrastruktura
CEL OPERACYJNY I-6.2
555/13, 557/13
2
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energetyczna –
oświetlenie uliczne
Infrastruktura
teleinformatyczna
Infrastruktura drogowa

CEL OPERACYJNY I-6.3

387/13, 574/13, 658/13

3

CEL OPERACYJNY I-6.4

410/13

1

drogowa
teleinformatyczna (stacje1%
bazowe telefonii
komórkowej)
3%

oświetlenie
2%

wodno-kanalizacyjna
20%

Wykres I-6.1.3. Udział poszczególnych typów decyzji o
pozwoleniu na budowę (w %) wg Tabeli I-6.1.2.

energetyczna
33%

gaz
41%

Tabela I-6.1.3. Udział decyzji dotyczących
infrastruktury technicznej w decyzjach o pozwoleniu
na budowę ogółem (w %) wydanych w 2013 roku

Suma decyzji dotyczących infrastruktury technicznej
Inne

117
581

Decyzje o pozwoleniu na budowę

698

Wnioski o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

703
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Σdec dotyczących
infrastruktury
17%
Wykres I-6.1.4. Udział decyzji dotyczących
infrastruktury technicznej w decyzjach o pozwoleniu
na budowę ogółem (w %) wydanych w 2013 roku

Inne
83%

Źródło: Wydział Architektury i Budownictwa
I-6.2. Realizacja zadań inwestycyjnych – wybrane wskaźniki†††
W 2013 roku Wydział Inwestycji i Remontów zawarł 65 umowy na realizację zadań.
Ogółem zrealizowane zostały zadania o wartości ogólnej 4.370.012,89 zł, w tym:
- zadania inwestycyjne
- 3.177.257,32 zł
- remonty budynków komunalnych
353.859,86 zł
- remonty budynków oświatowych
220.713,63 zł
- remonty budynków pomocy społecznej - DPS 618.182,08 zł
OGÓŁEM
4.370.012,89 zł
Środki finansowe wydatkowane w 2013 r. pochodziły z Budżetu Miasta oraz innych źródeł.
- środki własne
- 3.463.434,02 zł
- środki zewnętrzne 906.578,87 zł
Źródło zewnętrzne:
SPPW
Dotacja z budżetu
państwa

Wielkość środków (zł)
860.140,22 zł
46.438,65 zł

RAZEM

906.578,87 zł

Zewnętrzne źródła finansowania stanowiły 20,75% wydatkowanych środków na realizację zadań.
†††

Źródło: Wydział Inwestycji i Remontów
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Infrastruktura wodnokanalizacyjna

CEL OPERACYJNY I-6.1

Rozwijanie systemu poboru i dostarczania wody, oraz odbioru i oczyszczania ścieków.

Tabela I-6.1. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

1. Podmiot:

Sądeckie Wodociągi Sp. z.o.o. w Nowym Sączu

2. Charakterystyka zaopatrzenia
w wodę:

Wodociąg Publiczny w Nowym Sączu zasilany jest wodę z trzech kierunków magistralami Ø 350 i 400 mm z ujęcia
w Świniarsku, oraz Ø 600 mm z ujęcia w Starym Sączu. Usytuowany w północnej części miasta zbiornik zapasowo
-wyrównawczy wody czystej „Roszkowice” o pojemności 2 200 m3, zapewnia utrzymanie stabilnego ciśnienia wody
w rejonie jego zasięgu oraz pozwala na retencję wody pitnej.

3. Liczba nadzorowanych
wodociągów:

Na terenie miasta Nowego Sącza Spółka „Sądeckie Wodociągi” nadzoruje jeden wodociąg publiczny.

4. Liczba zaopatrywanych odbiorców
Wodociąg publiczny na terenie miasta Nowego Sącza zaopatruje ok. 70 tys. osób w wodę do spożycia.
z poszczególnych wodociągów
5. Liczba zaopatrywanych odbiorców
J.w.
z wodociągów ogółem:
6. Liczba zaopatrywanych odbiorców
Nie dotyczy.
z innych źródeł wody:
Inwestycje wykonywane systemem własnym i zleconym w roku 2013 roku: 11 233 534 zł netto,
w tym:

7. Inwestycje – lokalizacje, zakres
robót, wartość ogółem, liczba
odbiorców

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Budowa progu stabilizującego dno na rzece Dunajec w m. Podegrodzie i Stary Sącz,
Modernizacja sieci wodociągowych,
Modernizacja studni w Starym Sączu,
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Boya Żeleńskiego,
Przebudowa magistrali wodociągowej pod rzeką Poprad,
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Chruślickiej w Nowym Sączu,
Budowa sieci wodociągowej w ul. Węgierskiej, Popradzkiej i Gospodarskiej
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Papieskiej,
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kapuścińskiego,
Zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Oczyszczalni ścieków w Nowym Sączu,
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11. Rozbudowa systemu komputerowego

Remonty wykonywane systemem własnym i zleconym w 2013 roku: 2 448 265 zł netto,
w tym:
8. Remonty wykonywane systemem
własnym i zleconym – lokalizacje,
zakres robót, wartość ogółem, liczba
odbiorców:

1. Usuwanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz planowane remonty sieci wod-kan (usuwanie złamań wodociągu,
wymiana zasuw i hydrantów, doszczelnianie złączy kielichowych, remont i wymiana przyłączy wodociągowych, wymiana włazów
żeliwnych i przykanalików, gospodarka wodomierzowa),
2. Remonty bieżące obiektów systemu sterowania i wizualizacji komputerowej
3. Remonty budynków, obiektów i urządzeń Spółki (Baza Spółki, Oczyszczalni Ścieków, Zakłady Uzdatniania Wody),
4. Remonty samochodów i sprzętu specjalistycznego,
5. Naprawa nawierzchni jezdni i chodników po wykonaniu prac awaryjno-remontowych,
STAN PRZEDSIĘWZIĘCIA na dzień 31.12.2013 r.
Spółka „Sądeckie Wodociągi” w lutym 2007 r. dokonała aktualizacji – uprzednio złożonego i zarejestrowanego już w Komisji
Europejskiej – wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta
Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich”, zwanego dalej „Projektem”.

9. Realizacja projektu pn.
„Modernizacja i rozbudowa systemu
gospodarki wodno – ściekowej
Miasta Nowego Sącza z przyległym
terenami gmin sąsiednich”
(kluczowe wskaźniki i wartości,
stopień zaawansowania realizacji
projektu)

Zaktualizowany Projekt przewiduje, że sieć kanalizacyjna zostanie doprowadzona i obejmie swoim oddziaływaniem obszar zamieszkały
przez około 18 900 mieszkańców, w tym:
8 600 mieszkańców Nowego Sącza
4 000 mieszkańców gminy Stary Sącz
3 500 mieszkańców gminy Kamionka Wielka
2 800 mieszkańców gminy Nawojowa
Projekt przewiduje ponadto doprowadzenie sieci wodociągowej dla ok. 8000 mieszkańców, w tym:
5 800 mieszkańców Nowego Sącza
2200 mieszkańców gminy Nawojowa
Spodziewana wartość projektu na dzień pisania niniejszego raportu to kwota 275,5 mln PLN.
W poniższej tabeli przedstawiono główne parametry projektu:

Łączna wartość nakładów w tys. PLN
Nakłady kwalifikowane w tys. PLN

Wniosek po
aktualizacji
w 2008 r.
275.424
242.966
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Nakłady niekwalifikowane w tys. PLN
32.458
Okres realizacji inwestycji w latach
5
Rok rozpoczęcia
2009
Rok zakończenia
2014
Wskaźnik dofinansowania w %
70,5160
Wartość dotacji w tys. PLN
171.331
Max wielkość pożyczki z NFOŚiGW
0
Wartość pożyczki z NFOŚiGW w tys. PLN
0
Wartość kredytu komercyjnego w tys. PLN
101.000
Środki własne
W ramach projektu realizowane będą zadania:
Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody w Starym Sączu – unowocześnienie technologii poboru i uzdatniania wody
wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technologicznych
Modernizacja 2 km sieci wodociągowej w Nowym Sączu
Modernizacja 8 km sieci kanalizacyjnej w Nowym Sączu
Budowa około 70 km sieci wodociągowych (wraz z budową 2 pompowni, 3 hydroforni oraz 2 zbiorników wyrównawczych)
Budowa około 174 km kanalizacji sanitarnej (wraz z budową 47 pompowni)
Wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków Biegonice w Nowym Sączu oraz
budowa na jej terenie punktu zlewnego

z

Po podpisaniu umowy Zarząd Spółki powołał komisje przetargowe do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie zadania „Inżynier Kontraktu i Pomoc Techniczna dla JRP” oraz „Udzielenie i obsługa długoterminowego
kredytu inwestycyjnego dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta
Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich” oraz prowadzenie rachunku bieżącego Spółki Sądeckie Wodociągi i udzielenie
kredytu obrotowego w rachunku bieżącym”.
Umowa z inżynierem kontraktu została podpisana w dniu 28 września 2009 r.
Umowa z bankiem została podpisana w 10 stycznia 2010 r.
Informacja dotycząca postępowań przetargowych na roboty budowlane wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. :
Kontrakt 1 pn. „Budowa sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej etap I” – przetarg został rozstrzygnięty w czerwcu
2010 r. W ramach przetargu na Kontrakt 1 możliwe było składanie ofert częściowych (4 części), osobne umowy zostały
podpisane na każdą część. Umowa z Wykonawcą części I, II i IV firmą Mostostal S.A. została podpisana w dniu 15 lipca 2010
r. Umowa z Wykonawcą części III firmą ABM Solid S.A. została podpisana w dniu 09 lipca 2010 r.
Postęp finansowy (%) na 31.12.2013 r.:
Część I - 100,00%
Cześć II - 100,00%
Cześć III - 100,00%
Cześć IV - 87,39%
Kontrakt 2A pn. „Budowa sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej etap II – Część A” – przetarg został rozstrzygnięty w
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Inne działania, kluczowe wskaźniki,
opis, komentarz dający pełniejszy
obraz aktywności w zakresie
realizacji celu strategicznego:

styczniu 2011 r. W ramach przetargu na Kontrakt 2A możliwe było składanie ofert częściowych (4 części). Podpisanie umowy
z Wykonawca wszystkich czterech części firmą INTER-BUD, umowa została podpisana 23 marca 2011r.
Postęp finansowy (%) na 31.12.2013 r.:
Część I – 86,34%
Cześć II – 95,74%
Cześć III – 70,11%
Cześć IV – 90,11%
Kontrakt 2B pn. „Budowa sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej etap II – Część B” – przetarg został rozstrzygnięty w
lutym 2013 r. W ramach przetargu na Kontrakt 2B możliwe było składanie ofert częściowych (5 części). Umowa z Wykonawcą
części I, II i III firmą MACHNIK została podpisana w dniu 7 maja 2013 r. Umowa z Wykonawcą części IV i V firmą FEWATERM
została podpisana w dniu 30 kwietnia 2013 r.
Postęp finansowy (%) na 31.12.2013 r.:
Część I – 0,00%
Cześć II – 48,22%
Cześć III – 0,00%
Cześć IV – 20,91%
Cześć V – 11,92%
Kontrakt 3 pn. „Modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej” – przetarg został rozstrzygnięty w październiku
2010 r. W ramach przetargu na Kontrakt 3 możliwe było składanie ofert częściowych (2 części) osobne umowy zostały
podpisane na każdą część. Umowa z Wykonawcą części I firmą WOD-KAN została podpisana w dniu 02 grudnia 2010 r. Umowa
z Wykonawcą części II firmą INFRA S.A. została podpisana w dniu 02 grudnia 2010 r.
Część I - zadanie zakończone i rozliczone.
Cześć II
- zadanie zakończone i rozliczone.
Kontrakt 4 pn. „Modernizacja i rozbudowa SUW miasto Stary Sącz” – przetarg został rozstrzygnięty w listopadzie 2010 r.
Umowa z Wykonawcą firma INSTAL KRAKÓW S.A. została podpisana w dniu 05 stycznia 2011 r. - zadanie zakończone i
rozliczone.
Kontrakt 5 pn. „Likwidacja oczyszczalni ścieków Biegonice” – zadanie zakończone i rozliczone.
Jakość dostarczanej wody spełnia wszystkie obowiązujące w tym zakresie normy. Spółka posiada Certyfikat ISO/IEC 17025:2005
przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji dla Laboratorium Badawczego w zakresie: „Badania właściwości mikrobiologicznych wody
i fizykochemicznych wody i ścieków. Przyznany certyfikat jest wyrazem potwierdzenia kompetencji technicznych oraz funkcjonowania
organizacji i systemu zarządzania w sposób zgodny z wymogami norm i standardów ogólnoświatowych, co gwarantuje bezstronność,
niezależność i zapewnia wysoka jakość świadczonych usług w zakresie badań.

Źródło: Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. w Nowym Sączu
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Infrastruktura
energetyczna

CEL OPERACYJNY I-6.2

Tworzenie warunków do rozwijania systemów zaopatrzenia w energię cieplną, gazową i elektryczną na
terenie całego Miasta.

Tabela I-6.2. Energetyka cieplna

1. Podmiot:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

2. Wielkość mocy cieplnej zamówionej przez odbiorców:

69,172 MW

3. Roczna produkcja energii cieplnej:

4. Ilość kotłowni:

509 218,06 GJ

17 (+ 5 dodatkowych wchodzących w skład zespołu kotł. Millennium oraz kotł. Sikorskiego )

5. Łączna moc zainstalowanych kotłów:

94,407 MW

6. Roczne zużycie miału węglowego:

24 723,74 Mg

7. Roczne zużycie gazu:

872 194 m3

8. Moc i udział kotłowni Millenium w ogólnej wielkości
produkcji ciepła:

Moc – 71,7 MW ,

9. Moc i udział kotłowni Sikorskiego w ogólnej wielkości
produkcji ciepła:

Moc

– 14,4 MW ,

Produkcja – 393 870,60 GJ - 77,3 %

Produkcja – 77 340,04 GJ - 15,2 %
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10. Moc i udział kotłowni Stary Sącz w ogólnej wielkości
produkcji ciepła:

Moc

11. Moc i udział kotłowni gazowej – osiedlowej Wólki:

Moc

–

12. Moc i udział pozostałych kotłowni:

Moc

–

13. Źródło zaopatrzenia w miał węglowy i uzasadnienie:

14. Całkowita długość sieci cieplnej:

Katowicki Holding Węglowy S.A.

–

2,2 MW ,

Produkcja – 10 939,40 GJ -

2,2 %

2,7 MW ,

Produkcja – 14 217,10 GJ -

2,8 %

3,5 MW ,

Produkcja – 12 850,92 GJ - 2,5 %

Uzasadnienie - dobra jakość dostarczanego opału pewność dostaw a co za tym idzie
możliwa prawidłowa gospodarka zapasami opału oraz konkurencyjne ceny

48,59 km

15.Udział wykonania sieci sposobem tradycyjnym:

20,23 km - 41,6 %

16. Udział wykonania sieci z rur preizolowanych:

28,36 km - 58,4 %

17. Ważniejsze zadania inwestycyjne:

Najważniejsze zadania inwestycyjne wykonane w 2013 r. to:
a) Modernizacja technologii zespołu kotłowni MI i MII, na którą składa się:
- modernizacja komina kotłowni MII polegająca na wykonaniu izolacji termicznej wraz z wkładką ze stali nierdzewnej i skróceniu wysokości do 70m.
- montaż układu mechanicznego oczyszczania ekonomizerów kotłów nr 1,2,3,4 kotłowni MII - dokonano zakupu obijaków dla kotłów nr 1,2,3, montaż
obijaków na kotle nr 1-montaż pozostałych w 2014 r.
- montaż agregatu prądotwórczego wraz instalacją SZR o mocy 350 kVA dla MII
b) Modernizacja istniejącej sieci ciepłowniczej i zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacyjnego, na które składa się:
- wymiana sieci tradycyjnej na sieć z rur preizolowanych na oś. Barska-Hallera.
- montaż indywidualnych węzłów ciepłowniczych.
c) Rozbudowa sieci ciepłowniczej mająca na celu podłączenie nowych odbiorców:
- budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Browarnej
- obiektów PKP Cargo
- budynku SM Beskid przy ul. Browarnej
- budynku biurowo-magazynowego przy ul. Wiśniowieckiego
- budynku handlowo-usługowego przy ul. Zamenhofa
Ponadto:
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- Zakończono wyposażenie i montaż wymiennikowni obiektu Galerii „Trzy Korony”
d) Modernizacja budowli na co składa się budowa garaży dla ciężkiego sprzętu budowlanego
e) Zakup sprzętu i urządzeń niezbędnych do prowadzenia prac inwestycyjnych i remontowych.
18. Nakłady inwestycyjne ogółem:

19. Ważniejsze zadania remontowe:

20: Nakłady remontowe ogółem:

1 861,55 tyś. zł
Do najważniejszych zadania remontowych wykonanych w roku 2013 zaliczyć należy:
a) Zespół kotłowni Millennium
remont trzonu komina przy kotłowni M II połączony z jego modernizacją ,remont kanałów spalin i instalacji odpylania (cyklonów) kotłowni. M II.,
remont części technologicznej hali kotłów i pompowni, remont obmurzy kotłów i taśmociągu nawęglania i odżużlania kotłowni M II, remont dachu
komory przy kotłowni M I, demontaż kotła WR5 na kotłowni M I prace elektryczne i akp - konserwacja kotłowni i węzłów wymiennikowych
grupowych, remont posadzki betonowej, remont klatki schodowej, remont konstrukcji stalowej wagi w zwiększonym zakresie oraz remont magazynu
oleju, remont sieci ciepłowniczej i węzłów zasilanych z kotłowni M I i II.
b) Kotłownia Sikorskiego
remont ścian zasobników opału oraz rękawów zsypowych, remont ekonomizera, remont i konserwacja sieci preizolowanej, komór i węzłów
zasilanych z kotłowni. Sikorskiego, konserwacja instalacji i wymiennikowni przy ul. Barskiej w zwiększonym zakresie, prace konserwacyjno
remontowe budynku kotłowni Sikorskiego.
c) Kotłownia w Starym Sączu
remont instalacji odprowadzania spalin, wzmocnienie trzonu komina – zwiększony zakres remontu po wykonaniu badania technicznego komina,
prace konserwacyjno-remontowe na hali kotów, odżużlowani, remont i konserwacja sieci cieplnej zasilanej z kotłowni w Starym Sączu.
d) Pozostałe kotłownie gazowe
prace remontowe i konserwacyjne zgodne z planem na 2013 rok zapewniające utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wszystkich budowli i
urządzeń.

2 750,96 tyś. zł

Źródło: MPEC sp. z o.o. w Nowym Sączu
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I-6.2.2. Energetyka gazowa – Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Odział Zakład Gazowniczy w Jaśle

Tabela I-6.2.2. Energetyka gazowa

1. Podmiot:

Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie, Zakład Gazowniczy w Jaśle

2. Dystrybucja - liczba układów pomiarowych:

Zakład Gazowniczy dystrybuuje gaz do 200 601 układów pomiarowych, w tym 25 800 na terenie miasta Nowy Sącz

o Przebudowa gazociągu stalowego DN200 na gazociąg polietylenowy dn355 etap II od ul. Grunwaldzkiej do ul. Jeziorańskiego
długość około 2000 m .
3. Zrealizowane inwestycje (opis):

o Budowa gazociągów średniego ciśnienia w ciągu ulicy Myśliwskiej długość około 400m dn90 i w ciągu ulicy Tarnowskiej
około 1500m dn125 i110. Przebudowa gazociągu stalowego DN200 na gazociąg polietylenowy dn355 etap I od ul.
Piłsudskiego do ul. Jeziorańskiego długości około 1600m

o Przekroczenie rzeki Dunajec (przewiert sterowany) w obrębie ul. Dunajcowej
o Przekroczenie rzeki Dunajec (przewiert sterowany) w celu zasilenia gmin Chełmiec i Podegrodzie
o W trakcie opracowania projekt gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200/150 relacji Piątkowa - Biegonice – w celu poprawy
4. Inwestycje strategiczne (opis):

warunków zasilania m. Nowy Sącz oraz możliwości gazyfikacji osiedla Zawada i południowych obszarów
niezgazyfikowanych m. Nowy Sącz

o Projekt przebudowy gazociągów osiedle Barskie około 9200m.
Przyłączanie nowych odbiorców odbywa się na bieżąco na podstawie umów przyłączeniowych – standardowym terminem
5. Maksymalny czas przyłączenia:

realizacji przyłączenia (przyłącz) nowego klienta jest okres 6 miesięcy.

Źródło: Karpacka Spółka Gazownicza sp. z o.o. Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
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Mapa I-6.2. Energetyka gazowa

Źródło: Karpacka Spółka Gazownicza sp. z o.o. Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
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I-6.2.3. Energetyka elektryczna - Grupa TAURON - ENION S.A. Oddział w Krakowie, REGION NOWY SĄCZ

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie, Rejon Dystrybucji NOWY SĄCZ

1. Podmiot:

298,99

2. Łączna ilość dostarczonej energii elektrycznej:

3,730 mln PLN

3. Łączna wartość inwestycji sieciowych:

2 szt.

4. Ilość wykonanych stacji transformatorowych:

5. Łączna długość wykonanych linii kablowych SN:

9,03 km

6. Łączna długość wykonanych linii kablowych nn:

6,41

7. Liczba odbiorców przyłączonych do sieci:

750

8. Łączna moc przyłączeniowa:

9. Dane dotyczące sieci dystrybucyjnej:

Tabela I-6.2.3. Dane dotyczące sieci dystrybucyjnej na terenie Miasta Nowego Sącza
Stacje transformatorowe SN/nn
226 szt.
Linie SN
349,93 km
Linie nn
1101,21
km
Odbiorcy energii elektrycznej na terenie Nowego Sącza - komunalni i komercyjni 32864
Łączna moc przyłączeniowa u odbiorców na terenie Nowego Sącza
370

Źródło: Grupa TAURON - ENION S.A. Oddział w Krakowie, REGION NOWY SĄCZ
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Infrastruktura drogowa

CEL OPERACYJNY I-6.4

Podmiot:

Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta i połączeń międzyosiedlowych.

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu
Tabela I-6.4.1. Zadania zrealizowane w 2013 r.

Zadanie
Przebudowa ulicy Biegonickiej
odcinek 581 m od skrzyżowania z
ulicą Węgierską wraz z kanałem
opadowym

Wartość zamówienia
(w tys. PLN.)/m2
2870/3880 m2

Zakres robót
Kanalizacja: wykonano roboty pomiarowe 0,890 km, roboty ziemne (wykopy) w ilości 2408,865 m3 , umocniono 2190,0 m2
ścian wykopów, wykonano 221,720 m3 podłoża z materiałów sypkich gr. 20 cm, 37,35 m kanału z rur polietylenowych
600 mm, 566,15 m 400 mm i 286,0 m 200 mm , 10 szt. studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych 1200
mm, 19 szt. studni rewizyjnych kaskadowych z kręgów żelbetowych 1200 mm, 26 szt. studzienek ściekowych z rur
betonowych 500 mm z osadnikiem i syfonem, 1 szt. separatora koalescencyjnego betonowego z osadnikiem i by-passem
typu Aquafix SBBP 15/150, 745,256 m3 obsypki rur z piasku gr. 30 cm i 3313,167 m3 ziemi z wykopów, ułożono 613,07 m
drenażu z rurek drenarskich z filtrem włókna syntetycznego 110 mm, umocniono 56,0 m2 skarp i dna rowu płytami
prefabrykowanymi i 9,6 m3 nawodnego narzutu kamiennego , przybito 152,0 szt. kołków faszynowych dł.1,5 m śr. 8 cm w
skarpę.
Ulica: rozebrano jeden budynek jednorodzinny, 3620,0 m2 nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm na
podbudowie z kruszywa gr. 15 cm, 65,0 m krawężnika na podsypce cementowo-piaskowej, 90,0 m rurociągu z rur
betonowych 200 mm i 50,0 m z rur betonowych  400 mm, 6 szt. studzienek ściekowych z rur betonowych  500
mm bez osadnika i bez syfonu, 75,0 m ogrodzenia na słupkach, 491,55 m2 ogrodzenia z siatki, z płaskownika, z drewna i z
systemu „Joniec” 6,755 m3 muru ogrodzeniowego, 22,95 m bram oraz wywieziono 212,385 m 3 gruzu z rozbiórki.
Wykonano roboty ziemne pod koryto drogi w ilości 4264,205 m3 z wywozem urobku w ilości 2587,0 m3 na odległość 10 km
poza granice budowy, ułożono 3880,0 m2 dwuwarstwowej nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 11cm
na podbudowie z mieszanek mineralno-bitumicznej gr. 7 cm, podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm i podbudowy z
gruntu stabilizowanym cementem gr. 30 cm, 604,65 m2 nawierzchni na zjazdach z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, podbudowie z kruszywa łamanego gr. 27 cm i warstwie odsączającej z piasku gr. 10 cm, 58,3 m
ścieków 333 mm szer. 370 mm PG Specjał na ławie betonowej, przełożono 153,73 m2 nawierzchni na zjazdach z kostki
brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej , podbudowie z kruszywa łamanego gr. 8 cm i warstwy odsączającej
z piasku gr. 10 cm, wyrównano 77,0 m2 istniejących zjazdów żwirowych kruszywem gr. 9 cm, ułożono 1077,10 m2
nawierzchni chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie z kruszywa łamanego
gr. 19 cm i warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm i 28,48 m2 z kostki kamiennej, 980,0 m krawężnika 15x30 i 232,0 m
krawężnika 15x22 na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem, 722,03 obrzeży betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem, 363,0 m ścieków drogowych korytkowych gr. 15 cm na
podbudowie i ławie betonowej z oporem, 10,0 m palisady 40 cm na ławie betonowej, wykonano mur oporowy z betonu w
ilości 17,28 m3 na warstwie odsączającej 7,73 m3 , 96,0 m drenażu z rurek drenarskich z włókna syntetycznego 110
mm wraz z robotami ziemnymi, 271,0 m muru oporowego z gazonów 48 cm na 17,28 m3 ławie betonowej, 29,0 m
murków pod ogrodzenia z żelbetu (19,05 m3), obrobiono na czysto 1146,34 m2 powierzchni skarp, rozścielono 15 cm ziemi
urodzajnej i obsiano trawą, wzmocniono skarpy 78 szt. gabionami 2x1x1 m wypełnionymi 156,0 m kruszywem łamanym,
wyregulowano 25 szt. studni i włazów kanalizacyjnych, 16 szt. studzienek telekomunikacyjnych, zamontowano w trakcie
budowy 36 szt. słupków do znaków drogowych , 35 szt. znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych 9 szt.
zapór U-20b i zdjęcie po zakończeniu budowy, zamontowano docelowo 13 szt. słupków do znaków drogowych, 12 szt.
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Obwodnica Północna po terenie
miasta Nowego - dokumentacja
Przebudowa skrzyżowania
Lwowska-Krańcowa-Barska

111117/1 szt.
3156/9160 m2

znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych, 1 szt. lustra drogowego 800 mm, 63,0 m barier stalowych
dwustronnych, wymalowano 25,96 m2 linii segregacyjnych i krawędziowe ciągłe.
Energetyka: zdemontowano 2,92 km przewodów nn na słupach, 61,0 m przyłączy napowietrznych nn, 8 szt. słupów , 8 szt.
wysięgników, zamontowano 10 szt. słupów, 9 szt. skrzynek bezpiecznikowych, 36 szt. ograniczników przepięć w liniach
napowietrznych nn, 377 szt. mostków rozłącznych, 29 szt. konstrukcji KTK. 10 szt. izolatorów stojących na słupie, 8 szt.
wysięgnika z lampą rtęciową, 0,89 km przewodów izolowanych linii nn, 52,5 m uziomów na słupach , 181,0 m uziomów
poziomych, wykopano 242,0 m rowów pod kable, 460,0 m warstwy piasku na dnie rowu kablowego, ułożono 126,5 m rur
ochronnych z PCV 110 mm,395,0 m kabli wielożyłowych, 4 szt. muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach
energetycznych, , 8 szt. głowic termokurczliwych dla kabli energetycznych. Wykonano 339,0 m kanalizacji kablowej z rur
PCW, 7 szt. studni kablowych, ustawiono 2 szt. słupów żelbetowych, wciągnięto 1049,0 m kabli w powłokach
termoplastycznych, zawieszono 168,0 m kabli napowietrznych, zamontowano 68,0 m uziomów poziomych, 14 szt. złączy
przelotowych, 2 szt. głowic i puszek kablowych, rozebrano 5 szt. studni kablowych, zabezpieczono 31,0 m kanalizacji
łupinami ZŁ PZKK (600x400), wykonano na 10 odcinkach pomiary końcowe prądem stałym, tłumienności skutecznej,
tłumienności zbliżnoprzelotowej i zdalnoprzelotowej oraz symetryzacji torów kablowych. Rozebrano 142,0 m przewodów z
rur stalowych, wykonano 69,0 m3 robót ziemnych, 28,35 m3 podłoży pod rury z materiałów sypkich, zamontowano
rurociągi z rur polietylenowych 75 mm 108 m i 315 mm 17,0m, rury ochronne 500 mm PE 13,0 m i 160mm
PE 22,0m. Zapłacono za nadzór nad robotami.
Zapłacono za aktualizację dokumentacji technicznej.
Kanalizacja: wykonano roboty pomiarowe 0,153 km, roboty ziemne (wykopy) w ilości 894,901 m3 , umocniono 825,2 m2
ścian wykopów, wykonano 415,08 m2 podłoża z materiałów sypkich gr. 20 cm, 153,5 m kanału z rur polietylenowych
00 mm i 153,60 m 200 mm , 4 szt. studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych 1200 mm, 26 szt. studzienek
ściekowych z rur betonowych 500 mm z osadnikiem bez syfonem, rozebrano 153,6 m kanału opadowego 700/1050 i 3 szt.
studzienek rewizyjnych z kręgów betonowych.
Ulica: rozebrano 9776,10 m2 nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 10 cm i 1588,5 m2 gr. 4 cm, 2533,0 m2
podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm, 75,0 m2 nawierzchni z kostki kamiennej, 1 kpl. sygnalizacji świetlnej (12 szt.
masztów z fundamentami, 4 szt. wysięgników z fundamentami , szafa sterownicza), 3 szt. bramowych tablic kierunkowych,
1230,05 m krawężnika na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej, 198,0 m obrzeży betonowych 8x30 na
podsypce piaskowej, 211,0 m2 chodnika z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce piaskowej oraz wywieziono 184,579 m 3
gruzu z rozbiórki. Wykonano roboty ziemne pod koryto drogi w ilości 2328,77 m3 z wywozem urobku w ilości 2158,67 m3
na odległość 10 km poza granice budowy, ułożono 500,0 m2 warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni z mieszanek mineralnobitumicznych gr. 5 cm , 4962,0 m2 dwuwarstwowej nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 11cm na
podbudowie z mieszanek mineralno-bitumicznej gr. 7 cm, podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm i podbudowy z
gruntu stabilizowanym cementem gr. 35 cm, ułożono 4049,0 m2 dwuwarstwowej nawierzchni jezdni z mieszanek
mineralno-bitumicznych gr. 14 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm i podbudowy z gruntu stabilizowanym
cementem gr. 35 cm, 148,5 m2 nawierzchni na z kostki kamiennej 15x17 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
podbudowie betonowej gr. 22 cm i podbudowie z gruntu stabilizowanym cementem gr. 35 cm 1979,90 m2 nawierzchni
chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej, i 891,40 m2 podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm,
242,60 m2 nawierzchni chodnika z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego
gr. 20 cm, przełożono 1062,50 m2 nawierzchni chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej, ułożono
1119,2 m krawężnika 15x30 i 467,25 m krawężnika granitowego na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z
oporem, 483,6 obrzeży betonowych 20x6 na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem, 386,8 m
ścieków drogowych z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, ścięto 9 szt. drzew z karczowaniem pni i
wywozem karpiny, wyregulowano 27 szt. studzienek kanalizacyjnych i ściekowych, wykonano 1684,5 m2 trawników
dywanowych siewem bez nawożenia, rozrzucono 0,197 ha ziemi żyznej gr. 10 cm, zamontowano docelowo 59 szt. słupków
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Przebudowa ulicy Barskiej od nr
121 do granicy miasta

2200/7500 m2

Budowa połączenia ulicy
Nawojowskiej z ulicą
Kusocińskiego w rejonie STBS – I
etap

1145/1943 m2

Przebudowa ulicy Wałowej w
Nowym Sączu

1309/1507 m2

do znaków drogowych, 78 szt. znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych, 4 szt. konstrukcji wsporczej dla
znaków E-1, 24,0 m2 tablic E-1, wymalowano 747,5 m2 linii ciągłych, przerywanych i innych elementów oznakowania
poziomego farbą chemoutwardzalną. Energetyka: przebudowano linię kablową SN 15 kV tj.: demontaż rur ochronnych
dł.22,0 m, wykonano 32,0 m rowów pod kable, ułożono 64,0 m warstwy piasku pod kable, 2x22,0 m rury ochronne AROTA
DVK 160, 22,0 m kabli wielożyłowych o masie 24 kg/m. Przebudowano linię kablową nn tj.: demontaż rur ochronnych
długości 22,0 m, wykonano 89,0 m rowów pod kable, ułożono 178,0 m warstwy piasku pod kable, 110,0 m rur ochronnych
AROTA DVK 160 mm i 10,0 m A 83PS, 61,0 m kabli wielożyłowych YAKY 4x120 mm2 , 186,0 m YAKY 4x240 mm2 i 10,0
m YAKY 4x35 mm2 , montaż w rozdzielnicy nn stacji trafo 2 szt. rozłączników bezpiecznikowych ARS2/3x200A, 2 szt. muf z
tworzyw termokurczliwych, 7,0 m bloków betonowych do kanalizacji kablowej. Teletechnika: zabezpieczono istniejącą
kanalizację teletechniczną rurami ochronnymi PCV 120 mm długości 20,0 mb, wyregulowano 3 szt. studzienki
telekomunikacyjne, wykonano 63,0 m obiektów podziemnych z bloków betonowych pod ulicami, 60,7 m kanalizacji
kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych. 2 szt. gardel dodatkowych dla studni kablowych magistralnych SKM
Sfrezowano istniejącą nawierzchnię gr. 7 cm na powierzchni 7424,0 m2, wykonano roboty ziemne w ilości 1374,6 m3 z
wywozem urobku na odległość 5 km, ułożono 7500,0 m2
warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralnobitumicznych gr. 5 cm, 7540,0 m2 warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 9 cm, 9164,0 m2
podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm na istniejącej podbudowie stabilizowanej cementem i płynem EN-1 gr. 30 cm,
200,0 m2 nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych na zjazdach gr. 5 cm, 1740,0 m2, poboczy z tłucznia
kamiennego gr. 12 cm, zahumusowano 997,0 m2 skarp wraz z obsianiem trawą, przełożono 240,0 m barier sprężystych,
zamontowano 123,0 m barier sprężystych, wymalowano 276,0 m2, linii segregacyjnych, oczyszczono 1000,0 m rowów z
namułu i 50,0 m przepustów 40 cm wraz z odbudową wlotów (wylotów) betonowych w ilości 10 m3.
Wykonano 282 m/ 1943,1 m2 odcinek ulicy łączącej ulicę Kusocińskiego z wjazdem na osiedle TBS o nawierzchni z betonu
asfaltowego gr. 4 cm w-wa wiążąca, 8 cm w-wa ścieralna na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm i kruszywa
stabilizowanego spoiwem gr. 40 cm, 516,59 m2 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm i kruszywa stabilizowanego spoiwem gr. 40
cm, zatokę autobusową - 107,10 m2 - o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3
cm i podbudowie z betonu gr. 20 cm i kruszywa stabilizowanego spoiwem gr. 35 cm, 294,2 m2 zjazdów o nawierzchni z
betonu asfaltowego gr. 4 cm w-wa wiążąca, 6 cm w-wa ścieralna na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm i
kruszywa stabilizowanego spoiwem gr. 35 cm, 1379,78 m2 chodników o nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm na
podsypce piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm i kruszywa naturalnego gr. 10 cm. Ułożono
629,3 m krawężnika betonowego wibroprasowanego 15x30 na ławie betonowej z oporem 22,23 m 3 , 789,1 m obrzeża
betonowego 8x25 na ławie betonowej 37,88 m 3 , 122,5 m ścieku przykrawężnikowego 2-rzędowego i 195,5 m 4rzędowego z kostki brukowej gr. 6cm. Zamontowano 14 szt znaków drogowych ostrzegawczych i informacyjnych na 12 szt.
słupkach oraz wymalowano 109,0 m2 linii segregacyjnych i przejść dla pieszych . Wykonano 665,0 m2 zieleńców.
Wykonano 181 m kanału opadowego z rur PCV 300 mm na podsypce piaskowej gr. 20 cm i obsypano piaskiem na
wysokość 30 cm ponad wierzch rury, 79 m przykanalików z rur PCV 150 mm, 7 szt. studni rewizyjnych z kręgów
żelbetowych 1000 mm, 10 szt. studzienek ściekowych 500 mm z osadnikiem bez syfonu.
Wykonano przebudowę odcinka ulicy od ul. Sobieskiego do ul. Lwowskiej.
Ułożono 502,4 m2 nawierzchni z kamienia polnorzecznego „kocie łby” na podsypce piaskowej gr. 3 cm, podbudowie z
kruszywa łamanego gr. 10 cm i z kruszywa naturalnego gr. 25 cm oraz na podsypce piaskowej gr. 3 cm, podbudowie z
kruszywa łamanego gr. 10 cm i z kruszywa naturalnego gr. 15 cm ułożono 595,9 m2 nawierzchni z płyt granitowych
50x50x5, 68,1 m2 nawierzchni z płyt granitowych 25x50x5 , 101,7 m2 nawierzchni z kostki granitowej 15/17 , 154,5 m2
nawierzchni z kostki granitowej 4/6 , 28,0 m2 nawierzchni z kostki granitowej 7/9 , 56,4 m2 nawierzchni z piaskowca
łamanego na podsypce piaskowej ( pokazująca przebieg murów obronnych miasta), 24,5 m korytek granitowych 30x100 na
ławie betonowej, 143,1 m obrzeży granitowych 5x20 na ławie betonowej, 27,3 m2 schodów kamiennych (26 stopni x
3,0x0,35) na żelbetowym podkładzie gr. 14 cm z siatką stalową 6 mm w układzie krzyżowym 15x15 wraz pochylnią z
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Przebudowa zejścia w kierunku
ulicy Barbackiego

54/180 m2

Inwestycje związane z likwidacją
skutków klęsk żywiołowych tj.:
- odbudowa mostu w ciągu
ulicy Beskidzkiej w formie
przepustu;
- odbudowa przepustu w
ulicy Starodworskiej;

621/2 szt

Budowa wiat przystankowych

45/12 szt.

płyt granitowych 25x85x5 w ilości 6,8 m2 oraz zamontowano 16,0 m poręczy z rur stalowych 5 cm. Wymieniono 4 szt.
kratek żeliwnych 50x50 oraz 5 szt. 30x50. Zamontowano 1 szt. tablicy informacyjnej z brązu o wymiarach 30x50 o
lokalizacji murów obronnych, 11 szt. ozdobnych ławek , 5 szt. ozdobnych lamp oświetleniowych , 9 szt. ozdobnych koszy.
Nasadzono 163 szt. krzewów i roślin (głogownik, berberys, magnolię, tawułe, różę parkową i inne).
Rozebrano chodnik z kostki brukowej gr. 6cm na podsypce piaskowej w ilości 180 m2 , 250 m obrzeży betonowych 8x30 na
podsypce piaskowej, 60 m krawężników 12x25 na podsypce piaskowej, 65 m poręczy ochronnych rurowych wraz z
wywozem gruzu. Wykonano roboty ziemne w ilości 144 m3 ,
180 m2 nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, podbudowie betonowej z
dylatacją gr. 15 cm, z kruszywa naturalnego gr. 30 cm, 250 m palisady betonowej 18x12x60 na podsypce piaskowej i 8,4
m3 ławie betonowej, 70,0 m poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciągiem z rur o rozstawie słupków 2,0 m ,
135,0 m drenażu z rur drenarskich karbowanych z PCV 100 mm na 6 cm warstwie żwiru, zahumusowano 150,0 m2
skarpy i obsiano trawą.
Odbudowa mostu w ciągu ul. Beskidzkiej w formie przepustu: Rozebrano 84,0 m2 nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm i
20,3 m2 nawierzchni z płyt drogowych , 27,0 m2 ogrodzenia z siatki wraz z wywozem gruzu na odl. 5 km. Wykonano
roboty ziemne w ilości 406,56 m 3, przepust ramowy żelbetowy (32,475 m3 betonu, 2,685 t zbrojenia) długości 5,02 m,
zamontowano 0,7 t poręczy mostowych, umocniono wlot żelbetowej ścianki (4,929 m3 betonu, 0,245 t zbrojenia) i wylot
żłobu żelbetowego (7,15 m3 elementy żelbetowe, 0,6 t zbrojenia) oraz dno potoku kratą melioracyjną w ilości 20,95 m2.
Ułożono 84,0 m2 nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 10 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm
i naturalnego gr. 30 cm w ilości 59,85 m2 oraz na podbudowie betonowej gr. 12 cm w ilości 30,0 m2, 3,495 m2 chodnika z
kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm, 13 m
krawężnika na ławie betonowej, 2,0 m obrzeży betonowych 30x8, 21,75 m2 poboczy ze żwiru. Skarpy wyplantowano w
ilości 110,0 m2 i obsiano trawą w ilości 150,0 m2. Przełożono 6,0 m sieci wodociągowej z rur PE 110 mm na 2,4 m2
podłożu z kruszywa naturalnego. Wykonano 30,0 m rynnę drewnianą, 3,5 m tymczasowy przepust 120 cm, 120,0 m2
tymczasowej drogi z płyt żelbetowych, 10,0 m ogrodzenia z siatki wys. 1,5 m na słupkach stalowych z rur 75 mm,
zdjęto i przymocowano 10 szt. znaków drogowych nakazu, zakazu ostrzegawczych, informacyjnych.
Odbudowa przepustu w ciągu ul. Starodworskiej:
Rozebrano 340,0 m2 nawierzchni bitumicznej gr.10 cm , 55,0 m
krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, 95,0 m ścieków z elementów betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej, 20,0 m poręczy ochronnych, 26,0 m przepustu z rur betonowych 200 cm, 20,0 m3 ścianek
czołowych wraz z wywozem gruzu na odl. 10 km. Wykonano roboty ziemne w ilości 540,0 m 3 oraz 150,0 m 3 nasypów,
przepust ramowy żelbetowy (186,836 m3 betonu , 22,385 t zbrojenia, 2,0 t jarzma) długości 13,85 m, 252,46 m2 izolacji
przeciwwilgociowych i 60,92 m2 powłok malarskich akrylowych, zamontowano 1,76 t poręczy mostowych , umocniono
skarpy brukiem z kamienia naturalnego gr. 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm w ilości 60,0 m2 oraz
47,50 m 3 podwodnego narzutu kamiennego . Ułożono 369,0 m2 nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 10 cm
na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm i podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem gr. 30 cm w ilości 464,0
m2 , 27,0 m2 chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego
gr. 15 cm, 30 m krawężnika granitowego i 33 ,0 m krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej , 10,0 m obrzeży
betonowych 30x8, 100,0 m2 poboczy z tłucznia kamiennego gr. 15 cm, 95,0 m ścieku z korytek żelbetowych na ławie
betonowej i 11,4 m 3 z pospółki. Skarpy wyplantowano i obsiano trawą w ilości 500,0 m2 .
Zamontowano 12 szt wiat przystankowych na n/w ulicach: Nawojowska-Traugutta, Nawojowska –Grunwaldzka – 2 szt,
Mała Poręba-Alekszndrowka, Długoszowskiego, Tarnowska -Zabełcze , Wiśniowieckiego-Osiedle, 29 Listopada-Szkoła,
Freislera-Gorzkowska, Nawojowska-Zawada, Al. Piłsudskiego – Biały Klasztor, Lwowska-Cmentarz.

Źródło: Miejski Zarząd Dróg
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Tabela I-6.4.2. Zarządzanie drogami powiatowymi w 2013 r.

Źródło: Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za 2013 r.
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Tabela I-6.4.3. Zarządzanie drogami gminnymi w 2013 r.

Źródło: Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za 2013
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Tabela I-6.4.5 Lokalny transport zbiorowy w 2013r.

Źródło: Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za 2013
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Infrastruktura transportowa

CEL OPERACYJNY I-6.5

Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze mieszkańców.

1. Podmiot:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Nowym Sączu

2. Współczynnik gotowości technicznej i komentarz:

Współczynnik gotowości technicznej wypracowany w roku 2013 osiągnął wysokość 90,8%. Dzięki uzyskaniu tak wysokiego
wskaźnika możliwe było pełne wykorzystanie posiadanego taboru.

3. Współczynnik wykorzystania taboru i komentarz:

Współczynnik wykorzystania taboru za rok 2013 ukształtował się na poziomie 80,94%. Poziom tego wskaźnika jest nieznacznie
wyższy niż w roku ubiegłym.

4. Ilość obsługiwanych linii komunikacyjnych:

W roku 2013 Spółka obsługiwała 32 linie komunikacyjne całoroczne oraz 1 linia sezonowa, która kursuje w okresie od 1 kwietnia do
31 października do miejscowości Żeleźnikowa Wielka przez Nawojową.

5. Ilość nowych linii komunikacyjnych i komentarz:

W roku 2013 dokonano reorganizacji linii obsługujących dzielnicę Nowego Sącza Biegonice oraz Stary Sącz oraz
101 i 102 kursujące po godzinie 21:00

6. Długość czynnych tras komunikacyjnych:

Długość czynnych tras komunikacyjnych wynosiła 228,42 km.

7. Długość linii komunikacyjnych ogółem:

Długość linii komunikacyjnych ogółem – 381,85 km.

8. Łączny przebieg na liniach komunikacyjnych i komentarz:

W ciągu całego roku 2013 autobusy wykonały łączny przebieg na liniach komunikacyjnych 3 612,8 tys. km. W stosunku do roku
2012 nastąpił wzrost w przebiegu o 271,3 tys. km

9. Łączny koszt przejechanych kilometrów:

uruchomiono linie

Łączny koszt przejechanych kilometrów w roku 2013 wyniósł 19 584,1 tys. zł.
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10. Dodatkowy przebieg i komentarz:

11. Koszt dodatkowych kilometrów:

W ogólnej liczbie przebiegu znajdują się także kilometry wykonane wskutek objazdów spowodowanych czasowym wyłączeniem ulic z
ruchu oraz kilometry dojazdowe autobusów wykonane z powodu awarii, w ilości 9 172 km. Jest to spadek w stosunku do roku
ubiegłego.

Koszt dodatkowych kilometrów wykonanych wskutek objazdów szacuje się na poziomie 56,0 tys. zł.

12. Ilość pasażerów i komentarz:

Ilość pasażerów przewiezionych środkami komunikacji miejskiej w roku sprawozdawczym wyniosła 12 429 tys., co stanowi spadek
w stosunku do roku ubiegłego o 1,9%.

13. Uśredniona wartość przejazdów bezpłatnych (w proc.):

Od kilku lat utrzymuje się w strukturze przewozów duży udziału przejazdów bezpłatnych oraz ulgowych i zmniejszaniu się ilości i
wielkości udziału przejazdów za biletami pełnopłatnymi. Uśredniona wartość przejazdów bezpłatnych dla całej sieci komunikacyjnej
wynosi 28,2% w stosunku do przejazdów płatnych.

14. Zestawienie wartości brutto sprzedaży biletów:

Zestawienie wartości brutto sprzedaży biletów
z podziałem na rodzaje biletów za okres 12 miesięcy 2013 r.
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15. S tr uk t ur a p r z e w o zó w w g r o d z aj u b i le tó w ( w y k r e s ,
proc .)

Analizując strukturę przewożonych pasażerów z punktu widzenia korzystania z różnych rodzajów biletów zaznaczyć należy, że
największą popularnością cieszą się bilety miesięczne i bilety jednorazowe. Zauważamy spadek przewożonych pasażerów w tych
grupach w stosunku do roku 2012.Udział biletów okresowych o terminach ważności poniżej miesiąca lub ponad jeden miesiąc
stanowi niewielki procent, ale w stosunku do roku ubiegłego jest wzrost o 0,57%. Nieznacznie w strukturze zaznaczyły swoją
obecność bilety 24 godzinne i rodzinne weekendowe. Dużą grupę stanowią przejazdy bezbiletowe (bezpłatne) i obejmują ponad ¼
część całości wykonywanych przewozów
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16. Sprzedaż biletów w l. 2011-2013 wg cen netto (wykres)

17. Ilość obsłużonych zgłoszeń zapotrzebowania na przewozy
osób niepełnosprawnych:

W ciągu roku 2013 obsłużyliśmy 1 892 zgłoszenia zapotrzebowania na przewozy osób niepełnosprawnych.

18. Ilość przewiezionych osób niepełnosprawnych:

Łącznie przewieziono 3 687 osób niepełnosprawnych, o 947 osób mniej niż w roku 2012

19. Ilość przewiezionych osób niepełnosprawnych (dot. osób na
wózkach inwalidzkich):

Na wózkach inwalidzkich przewieziono 904 osoby, jest to spadek do roku 2012 o 75 osób.

20. Całkowity roczny przebieg związany z przewozem osób
niepełnosprawnych i komentarz:

Całkowity roczny przebieg samochodu związany z przewozem osób niepełnosprawnych wyniósł 24 194 km, co w porównaniu z
rokiem ubiegłym wykazuje spadek o 4509 km.

21. Ilość samochodów przystosowanych do przewozu osób
niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich:

Spółka świadczyła usługi przewozowe dla osób niepełnosprawnych samochodem marki FORD przystosowanym do przewozu osób
niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Świadczenie usług odbywa się w oparciu o zamówienia przyjmowane telefonicznie i
realizowane jest we wszystkie dni tygodnia.
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Zakończono realizację Projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno – komunikacyjnej lokalnego transportu
publicznego w Nowym Sączu wraz z wymianą taboru autobusowego”, który został rozliczony wnioskiem końcowym z dnia 21 lutego
2013r. W dniach 27-28.05.2013r. Instytucja Zarządzająca przeprowadziła kontrolę na zakończenie realizacji projektu. Z otrzymanej
informacji pokontrolnej wynika, iż:
22. Projekt pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w
Nowym Sączu wraz z wymianą taboru autobusowego" – opis
realizacji, podstawowe wskaźniki

1.

W zakresie skontrolowanych dokumentów w obszarze merytorycznym potwierdza się prawidłową realizacje projektu,

2.

W oparciu o skontrolowane dokumentu w obszarze zamówień publicznych nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących
korektą finansowa,

3.

W zakresie skontrolowanych dokumentów w obszarze finansowym potwierdza się prawidłową realizację projektu,

4.

Całkowita wartość projektu wynosi 13 285 130,63 zł, z czego dofinansowanie opiewało na kwotę 7 501 861,50 zł.

Od roku 2014 do 2018 roku Projekt będzie podlegał kontroli i monitorowania w zakresie trwałości projektu zgodnie z wytycznymi
Instytucji Zarządzającej.
Zarząd Spółki 15 stycznia 2013r. podpisał umowę na dofinansowanie Projektu pn. „Wymiana taboru autobusowego z wyposażeniem
w elementy Inteligentnych Systemów Transportowych” nr MRPO.04.02.01-12-072/12-00-XVI/155/FE/12 w ramach Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4 Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działania
4.2 Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu, Schemat A Transport miejski. Projekt obejmował zakup 10 szt
23. Projekt pn. „Wymiana taboru autobusowego z wyposażeniem nowoczesnych autobusów, zakup i montaż systemu niezależnego zasilania serwerów oraz zakup, montaż i konfigurację sprzętowego
w elementy Inteligentnych Systemów Transportowych” – opis,
systemu antywłamaniowego sieci LAN. Całkowita wartość Projektu wynosi 9 907 650 zł, a dofinansowanie zostało przyznane na
realizacji.
kwotę 5 617 500 zł.
Od miesiąca sierpnia Spółka miała problemy z Wykonawcą, wyłonionym w przetargu nieograniczonym na dostawę 10 fabrycznie
nowych autobusów, w zakresie realizacji Umowy. Wykonawca nie dotrzymał terminów dostaw zawartych w umowie, co spowodowało
przesunięcie terminu zakończenia realizacji Projektu na rok 2014.

Inne działania, kluczowe wskaźniki, opis, komentarz
dający pełniejszy obraz aktywności w zakresie realizacji
celu strategicznego:

2.

W miesiącu grudniu 2013r zgodnie umową o świadczenie usług komunikacyjnych Organizator Transportu przeprowadził
audyt prawidłowości ustalania rekompensaty dla Operatora w roku 2012. Audyt wykonała Kancelaria Audyt Czesław
Pniewski z Poznania. W wyniku przeprowadzonego audytu nie stwierdzono nadmiernej rekompensaty prowadzącej do
nielegalnej pomocy publicznej, a łączna niedopłata rekompensaty za rok 2012 wynosi 592 935 zł.

3.

W wyniku restrukturyzacji stanowisk na Wydziale Zaplecza Technicznego i przeniesienia Zamówień publicznych do Wydziału
Organizacyjnego wprowadzono zmiany do struktury organizacyjnej.

Źródło: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Nowym Sączu
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Podmiot:

Wydział Komunikacji i Transportu

I-6.5.4. Rejestracja pojazdów –
wykres lub tabela:

Komentarz do wykresu jw.

Nadal w zakresie działania Referatu Rejestracji Pojazdów głównymi zadaniami wykonywanymi pozostają:
1. Rejestracja pojazdów
2. Czasowa rejestracja pojazdów poprzez wydanie pozwolenia czasowego i tymczasowych tablic rejestracyjnych (na
wniosek właściciela).
3. Przyjmowanie zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu, zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych
zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.
4. Przyjmowanie zawiadomień o wprowadzeniu w pojazdach zarejestrowanych zmian konstrukcyjnych.
5. Wyrejestrowanie pojazdów
6. Czasowe wycofania pojazdu z ruchu i przywracania do ruchu pojazdu czasowo wycofanego.
7. Zwracanie zatrzymanych przez Policję dowodów rejestracyjnych lub odpowiadających im dokumentów po ustaniu
przyczyn ich zatrzymania.
8. Wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, nalepek
kontrolnych, kart pojazdów,
9. Wydawanie decyzji administracyjnej na nabicie numerów podwozia, nadwozia lub ramy oraz wykonania tabliczki
znamionowej.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym pojazdu adnotacji.
Kierowanie pojazdu na wykonanie dodatkowych badań technicznych.
Wydawanie zaświadczeń na żądanie strony z akt prowadzonych w sprawach rejestracji pojazdów.
Kontrola spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
Potwierdzanie zgodności danych na żądanie innych organów rejestrujących pojazdy oraz skreślanie pojazdów z
ewidencji.
Współdziałanie z innymi organami i instytucjami (Policją, Sądem, Prokuraturą) w zakresie spraw związanych z
rejestracją pojazdów.
Wprowadzanie i przetwarzanie danych w podsystemie "POJAZD".
Sporządzanie raportów związanych z prowadzoną ewidencją pojazdów,
Powiadamianie przez System elektroniczny (SMS, e-mail) o odbiorze dokumentów,
Tworzenie papierowej dokumentacji związanej z rejestracją pojazdów oraz wszelkimi zgłaszanymi zmianami,
Realizowanie wniosków kierowanych w systemie elektronicznym przez platformę e-puap,
Udzielanie informacji dot. prowadzonej ewidencji.

Powyższe wykresy prezentują ilościowe zestawianie podstawowych wyników pracy Referatu Rejestracji Pojazdów.

I-6.5.5. Uprawnienia
wykres lub tabela:

i

nadzór

–
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* od dnia 19 stycznia 2013 r. została zmieniona forma wydawania praw jazdy. Obecnie jest to czynność materialno-techniczna
– zgodnie z trescia ustawy z dn. 05.01.2013 o kierujacych pojazdami (Dz. U. nr 30 poz 151 z późn. zm..)
W 2013 roku Referat Uprawnień i Nadzoru wydał 75 skierowań na badania lekarskie i 103 skierowania na badania
psychologiczne na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.
Referat Uprawnień i Nadzoru Wydziału Komunikacji i Transportu przeprowadził kontrole ośrodków szkolenia kierowców
funkcjonujących na terenie Nowego Sącza (w 2013 roku przeprowadzono 34 kontrole w tym 2 kontrole z udziałem Policji).

Komentarz do wykresu jw.

Referat Uprawnień i Nadzoru na bieżąco dokonywał wpisu instruktorów do ewidencji, wydając im stosowne uprawnienia do
wykonywania czynności instruktora (w 2013 r. – 19), oraz wydawał zaświadczenia potwierdzające wpis do rejestru
przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców (w 2013 r. – 3), a także dokonywał zmiany zaświadczeń w
rejestrze.
Ponadto na podstawie danych uzyskanych z Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w zakresie informacji o wynikach
egzaminu państwowego uzyskanych przez osoby, które ukończyły szkolenie w danym ośrodku szkolenia kierowców, za I i II
półrocze 2013 roku, została sporządzona analiza statystyczna średniej zdawalności wyników egzaminu państwowego na prawo
jazdy za pierwszym podejściem. Analiza ta została podana do publicznej wiadomości na stronach internetowych Miasta
Nowego Sącza.

I-6.5.6. Transport drogowy i stacje kontroli pojazdów

Kontrole – komentarz

Bieżące kontrole przedsiębiorców, którym Prezydent Miasta Nowego Sącza udzielił licencji na wykonywanie transportu drogowego
osób/rzeczy, licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób.
Kontrole te przeprowadzano na terenie Miasta Nowego Sącza w siedzibie przedsiębiorcy. Ogółem w okresie sprawozdawczym
przeprowadzono 11 kontrolę przedsiębiorców (siedziba przedsiębiorcy) oraz ponad 22 kontroli drogowych (współpraca z Policją oraz
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Inspekcją Transportu Drogowego) na terenie miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego. W ramach sprawowanego nadzoru na
stacjami kontroli pojazdów przeprowadzono także kontrole przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów: 2013 r. – 14
kontroli.

Tabela III - 1.1.1. Licencje i zezwolenia w 2013 r.
L.p.

Licencje i zezwolenia

Rodzaj dokumentu

Ilość wydanych
licencji, zezwoleń,
postanowień 2013r.

1.

Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką

3

2.

Licencja na wykonywanie transportu drogowego rzeczy

5

3.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika

1

4.

Licencja na wykonywanie transportu drogowego osób

1

5.

Zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu osób

35

Postanowienia dot. uzgodnień na wykonywanie regularnego
44
przewozu Osób (Marszałek)
Do ważniejszych zadań Zespołu ds. Transportu Drogowego i Stacji Kontroli Pojazdów zrealizowanych na obszarze Miasta Nowego Sącza w
okresie sprawozdawczym należy zaliczyć:
6.

1.
Inne działania,
kluczowe wskaźniki,
opis, komentarz dający
pełniejszy obraz
aktywności w zakresie
realizacji celu
strategicznego:

2.
3.

4.
5.

Realizacja zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego w Nowym Sączu, w tym realizacja umowy z Operatorem
Publicznego Transportu Zbiorowego – Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Nowym Sączu oraz zawartych
porozumień z Gminami ościennymi.
Wsparcie w realizacji projektu pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego
transportu publicznego w Nowym Sączu wraz z wymianą taboru autobusowego.
Opracowanie projektu i wdrożenie Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/313/2012 Rady
Miasta Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen
na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień
międzygminnych z miastem Nowy Sącz.
Współtworzenie i wdrożenie projektu: „Nowosądecka Karta Rodziny”.
Opracowanie projektu i wdrożenie Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie lub
przemieszczenie pojazdu z drogi oraz umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1,
art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 30 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym
towarów niebezpiecznych.

Źródło: Wydział Komunikacji i Transportu
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Infrastruktura mieszkaniowa

CEL OPERACYJNY I-6.6

Tworzenie warunków do poprawy stanu istniejących zasobów
mieszkaniowych i dla rozwoju nowego budownictwa
mieszkaniowego, w tym społecznego – czynszowego, a także
komunalnego i socjalnego.

Wydział Gospodarki Komunalnej – Referat Lokalowy – bez zasobu nieruchomości Skarbu Państwa

1. Podmiot:
2.Ilość lokali mieszkalnych pozostających w zarządzaniu
WGK

987

3. Ilość lokali niemieszkalnych:

159

4.Ilość komercyjnych lokali użytkowych:

111

5. Łączna powierzchnia komercyjnych lokali użytkowych:

7.146,32

6. Zmniejszenie ilości lokali mieszkalnych

6

7. Zwiększenie ilości lokali mieszkalnych:

2

8. Ilość sprzedanych komercyjnych lokali użytkowych:

0

9. Ilość pozyskanych komercyjnych lokali użytkowych:

0

Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl

85

Dokument Systemu Zarządzania Jakością

Nr:

I-G3-1

Grupa procesów zarządzania strategicznego
Proces monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020

10. Ilość zawartych umów na najem komercyjnych lokali
użytkowych w 2013 r.:

11. Podstawowe dane dot. zasobu mieszkaniowego:

9 ( 4– w drodze przetargu na czas nieoznaczony, 3 – na czas oznaczony, 2 – inne przypadki określone
uchwałą RM)
Tabela I – 6.6.1.1. Wyszczególnienie

2013r.

Ilość lokali mieszkalnych w budynkach zleconych do zarządzania i
wynajmowanych od podmiotów zewnętrznych

987

W tym we wspólnotach mieszkaniowych oraz lokale wynajmowane

578

Powierzchnia użytkowa ogółem lokali mieszkalnych

43.638,86

W tym we wspólnotach mieszkaniowych oraz lokale wynajmowane

24.530,71

Powierzchnia użytkowa ogółem lokali niemieszkalnych

11.166,56

W tym we wspólnotach mieszkaniowych

5.499,28

Liczba osób oczekujących na najem lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta
wg stanu na dzień 31.12.2013r.
w tym:
12. Liczba osób oczekujących na najem lokalu
z mieszkaniowego zasobu Miasta:

na najem lokalu na czas nieokreślony

45

na najem lokal socjalnego
w tym: w związku z koniecznością realizacji wyroku sądowego
o eksmisję z prawem do lokalu socjalnego
13. lokale mieszkalne i
pomieszczenia tymczasowe
przeznaczone do wynajmu

w tym:

23

pomieszczenia tymczasowe
odzyskane do zasiedlenia w
istniejącym zasobie
nowowybudowane lub
nabyte

14. Ilość wydanych skierowań do zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego, skutkujących załatwieniem sprawy
mieszkaniowej, ogółem:

116
50
13
9
1

na czas nieoznaczony
na czas oznaczony

161

22
1
Ilość wydanych skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego,
skutkujących załatwieniem sprawy mieszkaniowej, ogółem
W tym:
najem na czas nieokreślony

112

10

najem na czas określony
24
w tym na realizację wyrok…ów sądowych o eksmisje z prawem do lokalu socjalnego
18
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Inne: umowy najmu lokali socjalnych na kolejny okres oraz przywrócenie umów
najmu po wygaśnięciu przesłanek do ich rozwiązania itp

Tabela I – 6.6.1.3. Wyszczególnienie
Orzeczenia i ugody sądowe - ilość
15. Odszkodowania wypłacane w trybie art. 18 ust. 5
ustawy o o.p.l.

ugody pozasądowe - ilość

17. Czynności windykacyjne:

2013r.
10
2

Wartość wypłaconych odszkodowań - ogółem w tys. złotych

123,72

w tym dla osób prawnych

114,58

w tym dla osób fizycznych

9,14

Tabela I – 6.6.1.4. Tytuł

16. Sprawy wniesione do sądu

78

Ilość wniesionych do sądu spraw związanych z dochodzeniem
zaległych należności czynszowych i innych opłat związanych z
użytkowaniem lokali
Ilość wniesionych do sądu spraw związanych z dochodzeniem
zaległych należności z tytułu odszkodowań za bezumowne
zajmowanie lokali innych opłat związanych z użytkowaniem lokali

2013r.
71

149

Ilość wniesionych pozwów o eksmisję z lokali mieszkalnych
wynajmowanych przez miasto Nowy Sącz

16

Ilość spraw sądowych o eksmisję, w których miasto uczestniczy
jako interwenient uboczny

17

Tabela I – 6.6.1.5. Wyszczególnienie czynności
windykacyjnych

2013r.

Ilość złożonych wniosków o rozłożenie na raty należności

39

Ilość pozytywnie załatwionych wniosków

16

Źródło: Wydział Gospodarki Komunalnej – Referat Lokalowy
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I – 6.6.2. Wydział Inwestycji i Remontów

Wydział Inwestycji i Remontów

Podmiot:

Tabela I – 6.6.2.1. Zestawienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych w 2013 roku

Lp.

1.

2.

Nazwa zadania
Wykonanie ogrodzenia wraz z
modernizacją zaplecza
budynku przy ul. Wąsowiczów
5
Wymiana pieca w mieszkaniu
komunalnym przy ul.
Długosza 36/3 w Nowym
Sączu

Wydatkowana
kwota w 2013,
w tym
niewygasające

Wydatki
niewygasające z
upływem roku
2012

Dokumentacja

Roboty
(rbm)

Środki
finansowe
własne

Inne źródła środków finansowych

15.962,56

-

-

15.962,56

15.962,56

-

6.804,00

-

-

6.804,00

6.804,00

-

Tabela I – 6.6.2.2. Zestawienie zrealizowanych zadań remontowych budynków komunalnych w 2013 roku
Wydatkowana kwota w
2013

Roboty (rbm)

Środki finansowe
własne

Inne źródła środków
finansowych

Dotyczy remontów budynków
komunalnych, m.in.: wymiany
pokryć dachów, remontów
elewacji, instalacji elektrycznych,
wymiany stolarki okiennej

350.672,23

345.137,23

350.672,23

-

-

razem

350.672,23

345.137,23

350.672,23

-

-

Lp.

1.

Nazwa zadania

Źródło: Wydział Inwestycji i Remontów

Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl

88

Dokument Systemu Zarządzania Jakością

Nr:

I-G3-1

Grupa procesów zarządzania strategicznego
Proces monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020

Podmiot
2. Liczba wybudowanych bloków
mieszkalnych
3. Liczba wybudowanych lokali
mieszkalnych na własność:
4. Liczba wybudowanych lokali
mieszkalnych na wynajem:
5. Liczba wybudowanych stanowisk
postojowych:
6. Wartość wykonanych robót:
7. Liczba mieszkańców
nowowybudowanych lokali:
8. Wielkość środków wydatkowanych na
remonty, konserwacje i przeglądy
techniczne budynków wspólnot
mieszkaniowych zarządzanych przez
Spółkę:
9. Wielkość środków wydatkowanych na
remonty, konserwacje i przeglądy
techniczne budynków w zasobach
własnych Spółki:
10. Inne działania, kluczowe wskaźniki,
opis, komentarz dający pełniejszy obraz
aktywności w zakresie realizacji celu
strategicznego:

Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Nowym Sączu
W budowie budynki mieszkalne wielorodzinne
3
0
132
7 954 662,64 zł
396
699 000,03 zł

521 000,00 zł

Budowa nowych miejsc parkingowych na osiedlu Błonia, wdrażanie organizacji ruchu drogowego wraz
z oznakowaniem na osiedlu błonia, wniosek do wojewody małopolskiego o sprzedaż Spółce
nieruchomości z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe (przedszkole, świetlica
środowiskowa na osiedlu Błonia).

Źródło: Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Nowym Sączu
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INFRASTRUKTURAOCHRONY ŚRODOWISKA

1. Podmiot:

CEL OPERACYJNY I-7

Zapewnienie i rozwój infrastruktury ochrony środowiska.

Wydział Ochrony Środowiska

2. Redukcja zanieczyszczeń odprowadzanych do
atmosfery

3. Poprawa jakości wód powierzchniowych
i podziemnych

Redukcja zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery poprzez udzielenie z budżetu Miasta Nowego Sącza dotacji
dla 17 osób fizycznych, do zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecznych, co ma bezpośredni wpływ na
ograniczenie zjawiska tzw. niskiej emisji na terenie miasta.
Współpraca z Zespołem ds. funduszy zewnętrznych odnośnie pozyskania środków z WFOŚ w ramach programu
KAWKA na eliminację stałych źródeł niskiej emisji.
Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych poprzez udzielenie z budżetu Miasta Nowego Sącza dotacji dla
150 osób fizycznych, na likwidację zbiornika wybieralnego lub wpięcia ścieków sanitarnych do kanalizacji opadowej i
wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej.
Zewidencjonowanie procentu równoważnej liczby mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej na terenie miasta
Nowego Sącza celem realizacji postanowień Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

3. Ochrona powierzchni ziemi

Ochrona powierzchni ziemi poprzez dofinansowanie 24 osobom fizycznym kosztów usunięcia i unieszkodliwienia
materiałów budowlanych zawierających azbest.

4. Warunki określone podmiotom korzystającym ze
środowiska w decyzjach administracyjnych

Warunki określane podmiotom korzystającym ze środowiska, w wydawanych przez WOŚ decyzjach
administracyjnych, zapewniają poprawę stanu środowiska naturalnego oraz nie dopuszczanie do jego dalszej
degradacji poprzez ograniczanie:
ilości wytwarzanych odpadów - 5 decyzji
redukcję zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery – 7 pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do
powietrza
poprawę jakości odprowadzanych ścieków – 32 pozwolenia wodnoprawne
określenie poziomu hałasu – 1 decyzja
decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach – 10.

5. Ochrona terenów zielonych

Ochrona terenów zielonych poprzez decyzje zezwalające na usunięcie drzew i/lub krzewów pod warunkiem
posadzenia w zamian innych drzew i/lub krzewów – 137.

6. Zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców
poprzez prowadzenie edukacji ekologicznej

Zwiększenie świadomości ekologicznej poprzez zorganizowanie w szkołach podstawowych i przedszkolach serii
szkoleń o tematyce ekologicznej w ramach VI edycji akcji „Zbierasz zużyte baterie – chronisz środowisko” – 21
spotkań.
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Zakup przedmiotów z surowców ekologicznych oraz propagowanie tego typu rzeczy podczas akcji ekologicznych (np.
notesów z surowców wtórnych, zestawów szkolnych EKO).
Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu 8 prelekcji w Zakładzie Karnym, w Nowym Sączu na temat: „Człowiek a
środowisko” (kwiecień – listopada 2013 r.).

Inne działania, kluczowe wskaźniki, opis, komentarz
dający pełniejszy obraz aktywności w zakresie realizacji
celu strategicznego:

Włączenie się do akcji ekologicznych: „Kochasz dzieci nie pal śmieci”, „Dzikie wysypiska”, „Posprzątaj po swoim psie”
poprzez zakup ulotek (350 szt.) oraz plakatów (600 szt.).
Uchwalenie Programu Ochrony Środowiska dla miasta Nowego Sącza na lata 2014 – 2016 z uwzględnieniem zadań
zrealizowanych w 2013 r. oraz z perspektywą na lata 2017 -2020.

Źródło: Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Gospodarki Komunalnej – Referat Komunalny

1. Podmiot:
2. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta
Nowego Sącza – kluczowe działania i wskaźniki,
opis/komentarz:

Wydatkowano: 967.375,46 zł

3. Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Nowego Sącza –
kluczowe działania i wskaźniki, opis/komentarz:

Wydatkowano: 1 511 302,84 zł

4.1. Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych
zwierząt psów z terenu miasta Nowego Sącza oraz ich
utrzymanie w schronisku – kluczowe działania i
wskaźniki, opis/komentarz:
4.2. Wykonywanie zabiegów eutanazji oraz szczepienia
przeciw wściekliźnie psów przebywających w schronisku
kluczowe działania i wskaźniki, opis/komentarz:
4.3. Wykonywanie usługi polegającej na wyłapywaniu
bezdomnych psów na terenie Miasta Nowego Sącza i
przewożeniu ich do schroniska dla bezdomnych zwierząt
oraz zabieraniu z ulicy rannych, bezdomnych zwierząt i
przewożenia ich do lecznicy weterynaryjnej - kluczowe
działania i wskaźniki, opis/komentarz:
4.4. Wykonanie usług weterynaryjnych w zakresie
zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie
miasta kluczowe działania i wskaźniki, komentarz:

W 2013 r. do schroniska przewieziono 82 psy z terenu Miasta.
Kwota wydatkowana 128.492,60 zł

Wydatkowano: 7.000,00 zł

W 2013 r. na terenie Miasta wyłapano 140 bezdomne psy.

Wydatkowano : 24.600,00 zł.
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4.5. Wykonywanie usługi weterynaryjnej polegającej na
jednorazowym wszczepieniu transpondera psom z terenu
Miasta Nowego Sącza oraz umieszczaniu danych na temat
W 2013 r. zaczipowano 133 psy.
zaczipowanego psa w komputerowej bazie danych
kluczowe działania i wskaźniki, komentarz:
5. Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie
Miasta Nowego Sącza kluczowe działania i wskaźniki,
komentarz:
6. Porządkowanie terenów wzdłuż poboczy dróg oraz
konserwacja systemów odwadniających osuwiska kluczowe działania i wskaźniki, komentarz:
7. Bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej na
terenie Miasta Nowego Sącza- kluczowe działania i
wskaźniki, komentarz:
8. Odwadnianie terenów miejskich, konserwacja i
utrzymanie rowów odwadniających w stanie drożności na
terenie miasta

Administrowanie cmentarzami: 329.982,48 zł
Sondaż archeologiczny w obrębie kwatery nr 46 na cmentarzu komunalnym przy ul. Rejtana: 2.460,00zł
Wykonanie granitowych tablic z inskrypcjami na starym cmentarzu przy Al. Wolności – Mauzoleum „Pieta Sądecka”: 14.760,00zł

Wydatkowano : 58.650 zł

Wydatkowano : 558.541,53 zł

Bieżące utrzymanie i konserwacja rowów odwadniających poprzez: koszenie i odmulanie- wydatkowano : 49.919,55 zł

9. Dostawa koszy ulicznych na odpady kluczowe działania
Zamontowano 100 sztuk koszy ulicznych na odpady- wydatkowano : 15.092,10 zł
i wskaźniki, komentarz:
10. Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów wzdłuż
brzegów rzeki Kamienicy, rzeki Dunajec i potoku Łubinka
Wydatkowano : 89.856,00 zł
oraz na terenach miejskich - kluczowe działania i
wskaźniki, komentarz:
11. „Wystawka” - zbiórka komunalnych odpadów
wielkogabarytowych w tym zużytego wielkogabarytowego Zbiórka komunalnych odpadów wielkogabarytowych w ilości : 63,49 ton
sprzętu elektrycznego i elektronicznego kluczowe
Zbiórka zużytego wielkogabarytowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ilości : 1,585 ton
działania i wskaźniki, komentarz:
12. Realizacja estetyzacji Miasta - kluczowe działania i
wskaźniki, komentarz:

Wystrój miasta w okresach świątecznych: w okresie wielkanocnym ustawianie palmy na płycie rynku ( wydatkowano: 15 744,00 zł),
w okresie bożonarodzeniowym szopka na Plantach Miejskich ( wydatkowano: 15 990,00 zł )

13. Dostawa drzew i krzewów - kluczowe działania i
wskaźniki, komentarz:

Wydatkowano: 119 760,00 zł na dostawę ozdobnych drzew w ilości 220 szt. i krzewów w ilości: 2 300 szt.

14. Nadzór eksploatacyjny nad systemami nawodnienia
kluczowe działania i wskaźniki, komentarz:

Wydatkowano: 16 851,00 zł
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15. Ustawienie szalet przenośnych na czas trwania imprez
Wydatkowano: 5.000,00 zł
plenerowych kluczowe działania i wskaźniki, komentarz:
16. Dostawa roślin, sadzonek kwiatów - kluczowe
działania i wskaźniki, komentarz:

Wydatkowano : 10 000 zł

17. Dostawa ławek parkowych - kluczowe działania i
wskaźniki, komentarz:

Dostawa ławek parkowych w ilości 20 szt. , wydatkowano kwotę: 14 075,00 zł

18. Dostawa humusu z przeznaczeniem na tereny zieleni
miejskiej - kluczowe działania i wskaźniki, komentarz:

Dostaw humusu na tereny zieleni miejskiej Nowego Sącza w ilości 400 m3 , wydatkowano 24 354,00 zł

19. Wykonanie obsady kwietników, inne prace z zakresu
utrzymania zieleni - kluczowe działania i wskaźniki,
komentarz:

Wykonano obsady kwietników i dywanów kwiatowych w ilości: 2 000 m2 oraz 140 m2, wydatkowano kwotę : 100 000 zł

20. Dostawa kory sosnowej i ziemi ogrodniczej kluczowe działania i wskaźniki, komentarz:

Dostawa kory w ilości 114 000 l i ziemi w ilości 50 000 l, wydatkowano kwotę : 38 232,00 zł

Okresowa –roczna kontrola placów zabaw i boisk sportowych: 6.027,00 zł
21. Wykonanie prac remontowych, bieżących przeglądów i Bieżące utrzymanie 36 placów zabaw i 3 boisk sportowych: 62.115,00 zł
napraw urządzeń zabawowych na terenach miejskich Budowa częściowego ogrodzenia istniejącego boiska sportowego na działce ewidencyjnej nr 6/35 obr. 68 na terenie Oś. Wojska
kluczowe działania i wskaźniki, komentarz:
Polskiego: 44.992,81 zł
Doposażenie placu zabaw przy ul. Sucharskiego 5: 2.447,70 zł
22. Odbieranie przeterminowanych leków z wyznaczonych
aptek na terenie Miasta Nowego Sącza - kluczowe
Odebrano 583 kg odpadów przeterminowanych leków z wyznaczonych aptek na terenie Miasta Nowego Sącza
działania i wskaźniki, komentarz:
Celem konkursu jest: powrót do tradycji – „Nowy Sącz – Miastem kwiatów i zieleni”
Podniesienie stanu sanitarno – higienicznego i estetycznego Miasta, podniesienie kultury osobistej mieszkańców oraz poczucia
23. Organizacja i ogłoszenie konkursu pt.: „Miasto Nowy
współodpowiedzialności za wygląd estetyczny, właściwe zagospodarowanie i czystość otoczenia, pobudzenie aktywności i inicjatyw
Sącza – miastem kwiatów i zieleni” - kluczowe działania i
mieszkańców w dbałości o środowisko naturalne oraz tworzenie nowego wizerunku Miasta. Kategorie konkursu: ogrody
wskaźniki, komentarz:.
przydomowe, balkony, tereny zielone jednostek organizacyjnych (szkół, zakładów pracy, instytucji itp.), tereny zielone osiedli.
Rozstrzygniecie konkursu ma charakter uroczysty, zwycięzcom wręczane są nagrody a pozostałym biorącym
Źródło: Wydział Gospodarki Komunalnej – Referat Komunalny
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Podmiot:

NOVA Sp. z o.o. w Nowym Sączu

1/ Unieszkodliwianie odpadów

Zakład Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120 przyjął w 2013 r. 26.652,38 Mg odpadów. Głównym miejscem ich pochodzenia był teren Miasta Nowego Sącza –
18.305,79 Mg, co stanowi ok. 68,68% ogółu dostarczonych odpadów. 7.439,77 Mg odpadów pochodziła z gmin powiatu nowosądeckiego, a 906,82 Mg odpadów spoza powiatu.
Tabela I-7.2.1. Udział odpadów przyjętych na składowisko w Nowym Sączu w 2013 roku ze względu na miejsce pochodzenia.
Pochodzenie odpadów
Nowy Sącz

Udział [ % ]
68,68

Chełmiec

6,60

Bobowa

1,60

Gródek n/Dunajcem

1,99

Gorlice

0,12

Grybów

0,01

Kamionka Wielka

1,03

Korzenna

2,00

Krynica-Zdrój

0,05

Laskowa

1,68

Łabowa

0,33

Łącko

0,01

Łososina Dolna

2,47

Nawojowa

2,22

Piwniczna

2,00

Podegrodzie

3,11

Stary Sącz

4,66

Muszyna

0,11

Rytro

1,33
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Wykres I-7.2.2. Pochodzenie odpadów przywożonych do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Sączu w 2013 r.

3/ Świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów
Na dzień 30.06.2013 r. Spółka posiadała ogółem ok. 1450 umów z mieszkańcami Nowego Sącza i gmin ościennych oraz instytucjami i firmami z terenu miasta i spoza miasta. Spółka uczestniczyła również w zbiórce odpadów
wielkogabarytowych organizowanych corocznie przez Miasto Nowy Sącz i gminy ościenne. W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dniem 1 lipca 2013 r. obowiązują nowe zasady
gospodarowania odpadami w gminach. Na podstawie nowych przepisów Spółka obsługuje samodzielnie lub w konsorcjach 9 gmin Regionu Sądecko-Gorlickiego (wg WPGO) w tym Miasto Nowy Sącz.
4/ Wybrane aspekty ekonomiczne o znaczeniu dla ochrony środowiska.
Rozbudowa instalacji odgazowania składowiska opadów z energetycznym wykorzystaniem gazu składowiskowego.
5/ Edukacja ekologiczna
W ramach prowadzonej edukacji ekologicznej i upowszechniania wiedzy wśród dzieci i młodzieży z zakresu ochrony środowiska, w roku szkolnym 2012/2013, Spółka we współpracy z Wydziałem Edukacji oraz Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza w maju 2013 r. zakończyła VI edycję akcji pod hasłem: „Zbierasz zużyte baterie chronisz środowisko”. Patronat nad akcją objął Prezydent Miasta Nowego Sącza. Wzorem poprzedniej
edycji, w szkołach i przedszkolach zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne wspomagane prezentacja multimedialną z uczniami na ww. temat oraz zostały rozmieszone plakaty informacyjne i ulotki edukacyjne. W akcji
uczestniczyło 12 szkół i 9 przedszkoli , łącznie 4469 uczestników. W trakcie trwania akcji zebrano łącznie 1731,5 kg zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych. Uczestnikom akcji przyznano nagrody ufundowane przez
Spółkę NOVA oraz Urząd Miasta Nowego Sącza w dwóch kategoriach: I kategoria – Przedszkola oraz II kategoria – Szkoły podstawowe. VII edycję Akcji rozpoczęto w październiku 2013 r. i będzie trwała do maja 2014 roku.
Uczestnictwo w VII edycji zgłosiło 15 szkół podstawowych i 18 przedszkoli.
W 2013 r. zakończono budowę i przeprowadzono rozruch instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, zlokalizowanej w Nowym Sączu, przy ul. Tarnowskiej 120, spełniającej
wymagania dotyczące regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (czyli zakładu zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru
zamieszkałego przez co najmniej 120 000 mieszkańców, spełniającego wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z
2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) oraz zapewniającego mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w
części do odzysku. Po ukończeniu prac związanych z budową kompostowni oraz dostosowaniem procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych do rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 11 września 2012 r., w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (Dz. U. 2012 r., poz. 1052) rozpoczęliśmy działalność związaną z mechaniczno-biologicznym przetwarzaniem
zmieszanych odpadów komunalnych.
Źródło: Nova Sp. z o.o. w Nowym Sączu
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Podmiot:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu

Opiniowanie projektów planów
zagospodarowania przestrzennego

W roku 2013r. na terenie Miasta Nowego Sącza zaopiniowano 2 projekty zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w oparciu o prognozę oddziaływania na środowisko dołączoną do projektów planów. / w roku 2012 – 0/

Uzgodnienia przed wydaniem decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia

W roku 2013 rozpatrzono 3 wnioski Prezydenta Miasta / w roku 2012 – 4/. Przedłożone wnioski analizowano pod kątem rodzaju i zasięgu
uciążliwości /szkodliwości/ na środowisko i zdrowie ludzi. W roku 2013 wydano także 9 opinii sanitarnych / w roku 2012 – 9/
w/s
przeprowadzenia /lub nie oceny o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

Opiniowanie dokumentacji projektowej
inwestycji nowoprojektowanych oraz
dokumentacji projektowej dotyczącej zmiany
sposobu użytkowania danego obiektu lub jego
części.

W roku 2013 wydano 5 opinii sanitarnych / w roku 2012 – 13/. Opiniując projekty zwracano szczególną uwagę na właściwy pod
względem sanitarno-higienicznym układ funkcjonalny pomieszczeń oraz zastosowanie odpowiednich pod względem zdrowotnym
materiałów budowlanych.

Kontrole inwestycji w trakcie ich realizacji

W roku 2013 przeprowadzono 223 kontrole sanitarne / w roku 2012 – 243 /. Przeprowadzone kontrole miały na celu stwierdzenie
zgodności realizowanych inwestycji z zaopiniowaną pod względem wymagań sanitarno-higienicznych dokumentacją projektową oraz
stwierdzenie zachowania wymagań sanitarno-higienicznych w przypadku zmiany użytkownika obiektów lub poszerzenia zakresu
prowadzonej działalności. Powyższe czynności nie wykazały aby w realizacji kontrolowanych inwestycji występowały przypadki naruszeń
wymagań higienicznych i zdrowotnych mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia przyszłych użytkowników.

Uczestnictwo w odbiorach końcowych
realizowanych inwestycji.

Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych zwracano szczególną uwagę na zgodność wykonania inwestycji z zaopiniowaną
dokumentacją projektową, zastosowane materiały budowlane oraz zachowanie wymagań sanitarno-higienicznych w uruchamianych
obiektach. W roku 2013 wydano w tym zakresie 202 decyzje lub opinie sanitarne / w roku 2012 – 224 /.
Realizując w/w ustawowe obowiązki i zadania w zakresie zdrowia publicznego zwracano szczególną uwagę na rozwiązania techniczne
mające na celu m.in. zabezpieczenie ludności
przed nadmiernym hałasem, zabezpieczenie ludzi i środowiska przed wpływem
zanieczyszczonego powietrza atmosferycznego oraz ochronę zdrowia ludzi poprzez zastosowanie właściwych materiałów budowlanych i
instalacyjnych, zagwarantowanie właściwych warunków pracy i pobytu w pomieszczeniach /właściwa funkcja, parametry pomieszczeń/.

Podsumowanie:

Do przedsięwzięć czy inwestycji opiniowanych/uzgadnianych w roku 2013 pod względem sanitarno-zdrowotnym należały m.in. drogi z
urządzeniami towarzyszącymi, oczyszczalnie ścieków, obiekty przemysłowe i handlowe, stacje paliw, obiekty służby zdrowia, sportowe.
Działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego już na etapie planowania inwestycji czy projektowania /niejednokrotnie powodujące
nałożenie na inwestora określonych wymogów sanitarno-higienicznych/ mają na celu ochronę zdrowia publicznego i środowiska.

Inne działania, kluczowe wskaźniki, opis,
komentarz dający pełniejszy obraz aktywności w
zakresie realizacji celu strategicznego:

Działalność zapobiegawczego nadzoru sanitarnego w 2013r. ukierunkowana była na zapewnienie właściwego stanu sanitarno-zdrowotnego w
realizowanych obiektach takich jak obiekty żywieniowo-żywnościowe, podmioty lecznicze, zakłady świadczące usługi dla ludności i inne zakłady
pracy, a także zagwarantowanie, aby projektowane obiekty, w szczególności obiekty przemysłowe nie oddziaływały szkodliwie i w sposób
uciążliwy na ludzi zamieszkałych i przebywających w ich sąsiedztwie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu
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INFRASTRUKTURA EDUKACJI
I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

CEL OPERACYJNY II-1.1

Poszerzenie zakresu i dostępności kształcenia wysokiej jakości dla wszystkich grup
wiekowych - dzieci, młodzieży i dorosłych na bazie dostosowanej do potrzeb edukacyjnych
infrastruktury i zaplecza dydaktycznego.

II – 1.1.1. Stan realizacji zadań edukacyjnych w jednostkach oświatowych.‡‡‡
1/ Przedszkola
Tabela II – 1.1.1.1. Miejskie przedszkola

‡‡‡

Źródło: Wydział Edukacji
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Mając na uwadze poszerzenie zakresu i dostępności kształcenia wysokiej jakości dla wszystkich grup wiekowych – w roku 2013 oferta edukacyjna – liczba przedszkoli – w zakresie
wychowania przedszkolnego zwiększyła się o 1 przedszkole w stosunku do roku poprzedniego. Ogółem na terenie miasta w 2013 r. funkcjonowało 30 przedszkoli, w tym 21 przedszkoli
niepublicznych, do których uczęszczało 1886 dzieci w 75 oddziałach ( wzrost o 86 dzieci, oddziałów o 1). Do 9 przedszkoli publicznych, w tym 1 specjalnego uczęszczało 689 dzieci
w 29 oddziałach ( liczba dzieci wzrosła o 9, liczba oddziałów na poziomie roku poprzedniego ). Do dwóch punktów przedszkolnych – 4 oddziałów uczęszczało 85 dzieci. Natomiast do
40 oddziałów „0” w szkołach podstawowych uczęszczało 825 dzieci. Potrzeby w tym zakresie były w pełni zaspokojone. Zatrudnieni w przedszkolach nauczyciele posiadają wysokie
kwalifikacje, niektórzy z nich mają kilka specjalności. Chcąc być konkurencyjnym przy tak dużej liczbie przedszkoli, przedszkola nadal wzbogacają swoją ofertę edukacyjną poprzez
organizację różnego rodzaju dodatkowych zajęć, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, takich jak: zajęcia rytmiczno – muzyczne, gimnastyka korekcyjna, korekcja wad
wymowy, nauka języków obcych, kółka: plastyczne, redakcyjne, teatralne, taneczno – ruchowe, religia, hipoterapia, zespół taneczno – regionalny, kółko orgiami, nauka pływania
i zabawy w wodzie. W finansowaniu dodatkowych zajęć partycypowali rodzice dzieci biorących udział w tych zajęciach.
Ponadto przedszkola zarówno publiczne jak i niepubliczne biorą aktywny udział w różnych ogólnopolskich programach i uzyskują certyfikaty. Biorą również udział w różnego rodzaju
konkursach, przeglądach piosenki i innych wydarzeniach odbywających się w środowisku, zajmując czołowe miejsca i uzyskując nagrody oraz wyróżnienia np. w spartakiadzie sportowej
przedszkoli sądeckich, w wielu regionalnych konkursach, w corocznej akcji ekologicznej „Zbierasz zużyte baterie – chronisz środowisko”, dzieci zbierają plastikowe nakrętki,
makulaturę, uczestniczą w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Należą do klubu „Czytającego Przedszkola”. Uczestniczą w akcji charytatywnej „Góra grosza”. Przedszkola realizują
również programy autorskie, np. „Książka przyjacielem przez całe życie”, czy „Budowanie dziecięcych systemów wartości”. Działalność wszystkich przedszkoli oceniana jest nadal
wysoko.
2/ Szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne.
Nie uległa również zmianie liczba publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do dnia 31 sierpnia 2013 roku. Nadal funkcjonowało 17 szkół
podstawowych do dnia 31 sierpnia 2013 r. ( z dniem 1 września 2013 r. została zlikwidowana Szkoła Podstawowa nr 10 w ZSP – G nr 3 ), w tym 2 specjalne, 10 gimnazjów do dnia 31
sierpnia 2013 r. (z dniem 1 września 2013 r. zostało zlikwidowane Gimnazjum nr 8 w ZSP – G nr 3 ), w tym 1 specjalne oraz 11 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, w tym 2 szkoły
specjalne dla uczniów o specjalnych potrzebach. W skład zespołów szkół ponadgimnazjalnych nadal wchodzą 23 szkoły ponadgimnazjalne: 8 liceów ogólnokształcących, 8 techników i 7
zasadniczych szkół zawodowych. Ponadto funkcjonowało nadal 8 placówek oświatowych i oświatowo – wychowawczych.
Cała sieć przedszkoli i szkół była dostosowana do potrzeb dzieci, uczniów oraz ich rodziców i w pełni zaspokoiła potrzeby w tym zakresie w mieście. W publicznych szkołach
podstawowych uczyło się 4947 uczniów w 241 oddziałach, nastąpił wzrost o 88 uczniów natomiast oddziałów o 4. W gimnazjach uczyło się 2579 uczniów w 112 oddziałach. Liczba
uczniów w gimnazjach zmniejszyła się o 90, oddziałów o 4. Zmniejszenie liczby uczniów i oddziałów w gimnazjach jest wynikiem trwającego jeszcze niżu demograficznego,
występującego w klasach starszych szkół podstawowych. Zatem ilość absolwentów szkół podstawowych ma bezpośrednie przełożenie na ilość uczniów w gimnazjach.
W szkołach ponadgimnazjalnych uczyło się 7956 uczniów w 272 oddziałach. W porównaniu z rokiem 2012 liczba uczniów zmniejszyła się o 349 natomiast oddziałów o 16. Niż
demograficzny, który miał miejsce przez wiele lat w szkołach podstawowych a od kilku ostatnich lat w gimnazjach, przekłada się na szkoły ponadgimnazjalne.
Wszyscy nauczyciele, na poszczególnych etapach edukacyjnych, w rożnym stopniu w zależności od potrzeb wykorzystują nowoczesne metody nauczania oraz technologię informacyjną
w procesie edukacyjnym. Dyrektorzy szkół podkreślają, że bez nowoczesnych metod nauczania nie można dzisiaj w pełni realizować programu nauczania i wychowania uczniów.
Wszystkie publiczne szkoły na terenie miasta są wyposażone w pracownie komputerowe, doposażono szkoły w tablice interaktywne. Ogółem na wyposażeniu publicznych szkół są 144
tablice interaktywne. Nastąpił wzrost o 79 tablic w stosunku do roku poprzedniego ( patrz II – 1.1.1.7.2 – tabele )
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Tabela II – 1.1.1.2. Dane organizacyjne – szkoły podstawowe publiczne
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Tabela II – 1.1.1.3. Dane organizacyjne – gimnazja publiczne
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Tabela 1.1.1.4. Dane organizacyjne – szkoły ponadgimnazjalne publiczne
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Tabela 1.1.1.5. Dane organizacyjne – inne placówki oświatowe i oświatowo – wychowawcze publiczne
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3/ Szkoły niepubliczne
Na każdym etapie edukacyjnym alternatywą dla szkół publicznych były i nadal są szkoły niepubliczne – 2013 r.: 3 szkoły podstawowe, w tym 2 szkoły podstawowe katolickie ( poziom
ubiegłego roku ), 4 gimnazja ( poziom ubiegłego roku ) i 55 szkół ponadgimnazjalnych ogólnokształcących i zawodowych ( licea ogólnokształcące: 5 dla młodzieży, 14 dla dorosłych –
wzrost o 1, 5 zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży, technika: 4 dla młodzieży, 4 dla dorosłych, szkoły policealne: 2 dla młodzieży, 21 dla dorosłych – spadek o 4 ) – spadek
o 3 w stosunku do roku poprzedniego. Każda ze szkół ponadgimnazjalnych ogólnokształcących uczy młodzież i dorosłych w rozszerzeniu programowym różnych przedmiotów
dostosowując swoją ofertę edukacyjną do potrzeb klienta, natomiast szkoły zawodowe kształcą w kilku zawodach ( tzw. wielozawodowe ) wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy
i klienta. W roku 2013 powstały 2 niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, tj. Akademia Transportu Drogowego i Biuro Usługowo – Szkoleniowe BHP i Kadry. Ogółem w 2013 r.
funkcjonowało 21 placówek kształcenia ustawicznego.
Efekty: uczeń miał pełne możliwości wyboru dalszego kształcenia zgodnego ze swoimi zainteresowaniami.
Ogółem we wszystkich szkołach publicznych i niepublicznych na terenie miasta Nowego Sącza w roku 2013 naukę pobierało 17.206 dzieci i młodzieży oraz 2.521
osób dorosłych.
4/ Nauczanie dzieci i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Miasto nadal otaczało dużą troską dzieci i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dzieci niepełnosprawne mogły korzystać z 2 oddziałów w Miejskim Przedszkolu
Integracyjnym, z 2 oddziałów w Miejskim Przedszkolu nr 11 – Specjalnym oraz z 1 oddziału integracyjnego w Miejskim Przedszkolu nr 14 i nr 20. Razem do publicznych przedszkoli
uczęszczało 32 dzieci niepełnosprawnych (wzrost o 2 dzieci). Ponadto 5 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych mogło uczęszczać do 1 oddziału „0” integracyjnego w SP nr 20.
Również pięcioro dzieci niepełnosprawnych uczęszczało do klas „0” w szkołach ogólnodostępnych ( SP nr 17, SP nr 21, SP nr 16 ). We wszystkich oddziałach integracyjnych
w przedszkolach czy szkołach był dodatkowo zatrudniony nauczyciel wspomagający. W wymienionych przedszkolach i szkołach dzieci niepełnosprawne mogły nadal w pełni integrować
się z dziećmi pełnosprawnymi oraz korzystać z wysoko wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej i dobrego wyposażenia placówek. uczniowie niepełnosprawni mieli na bieżąco zapewniony
dostęp do nauki na każdym etapie edukacyjnym czyli od szkoły podstawowej do szkoły ponadgimnazjalnej. Swoje zadania edukacyjne realizowały w różnych formach: oddziałach
specjalnych ( SP nr 2 i SP nr 6, Gim. nr 11 – razem 9 oddziałów, 33 uczniów – wzrost o 3 oddziały, dzieci o 8) i integracyjnych ( SP nr 8, SP nr 9, SP nr 20, SP nr 21, Gim. nr 5, Gim. nr
10, ZS nr 2 – razem 31 oddziałów, 106 uczniów ) w szkołach ogólnodostępnych, oddziałach specjalnych w szkołach specjalnych
( SP nr 5, SP nr 12 i SP nr 10 – do 31 sierpnia 2013 r., Gim. nr 7, Gim. nr 8 – do 31 sierpnia 2013 r., ZS nr 5 – Specjalnych – razem 38 oddziałów, 324 uczniów ) oraz w formie
indywidualnego nauczania realizowanego w domu ucznia lub w szkole - 91 uczniów, zajęć rewalidacyjnych – 71 uczniów ( łącznie spadek o 17 uczniów w stosunku do 2012 r.).
W niektórych przypadkach uczeń nauczany indywidualnie w domu, na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, miał jeszcze możliwość realizacji wybranych zadań
edukacyjnych ( przedmiotów ) w szkole by mógł integrować się z klasą, a tym samym ze społecznością szkolną. Ogółem tymi formami nauczania oraz rewalidacją indywidualną objętych
było 501 uczniów. Wszystkie potrzeby w tym zakresie były zaspokajane i realizowane na bieżąco. Zadania związane z edukacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz
ich rehabilitacją realizował przede wszystkim Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Sączu, który jest w pełni wyposażony w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne
oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistyczną. Naukę w tym Ośrodku pobierało 177 uczniów, w porównaniu do poprzedniego roku nastąpił wzrost o 3 uczniów. Ośrodek ten
realizował również zadanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wieku od kilku miesięcy do 6 roku życia. Zajęciami tymi objęto 191 dzieci ( w porównaniu do roku poprzedniego
nastąpił wzrost o 53 dzieci ). Zajęcia odbywały się w różnych formach na terenie Ośrodka: zespołowo i indywidualnie natomiast w przypadkach trudnych – indywidualnie w domu
dziecka. Ośrodek realizował również (podobnie jak w poprzednich latach ) zajęcia na wyjazdowym turnusie edukacyjno – rehabilitacyjnym. Ogółem z tej formy edukacyjno –
rehabilitacyjnej w SOSW w 2013 roku skorzystało: w ramach jednego turnusu 25 dzieci upośledzonych w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym objętych wczesnym
wspomaganiem rozwoju dziecka. Opiekę nad nimi pełnili rodzice. Całkowity koszt tego turnusu wyniósł około 98.000 zł – wszystkie środki pozyskano z zewnątrz (PFRON i rodzice).
Natomiast z drugiego turnusu skorzystało 6 uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 ( 5 opiekunów – rodziców i 1 nauczyciel ), całkowity koszt tego turnusu wyniósł 13.080 zł – wszystkie
środki pozyskano z zewnątrz (PFRON i rodzice). Ponadto uczniowie szkół wchodzących w skład SOSW mogli skorzystać z całodobowej opieki w tym Ośrodku. Ogółem w 2013 r. z opieki
tej skorzystało 71 uczniów ( spadek o 5 uczniów ). Na terenie miasta funkcjonuje również niepubliczny Specjalny Ośrodek Wychowawczo – Opiekuńczy Zgromadzenia Sióstr Felicjanek,
w którym opiekę znalazło 18 niepełnosprawnych chłopców, z czego 1 słabo słyszący, 11 z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz 6 z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, pochodzących przeważnie z ościennych gmin, pobierających naukę w szkołach specjalnych na terenie miasta. Również każde dziecko czy uczeń o
specjalnych potrzebach edukacyjnych, wywodzący się z mniejszości narodowej bądź z rodzin emigrantów miało możliwości w pełni korzystać z nauki na dowolnym etapie
edukacyjnym.
Na terenie miasta Nowego Sącza we wszystkich szkołach i przedszkolach w roku 2013 edukacją objętych było 561 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia
specjalnego, z czego 491 uczniów w oddziałach integracyjnych i specjalnych natomiast 70 uczniów w klasach ogólnodostępnych szkół publicznych ( 52 uczniów )
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i niepublicznych ( 18 uczniów ).
II – 1.1.1.6. Nauczanie dzieci i uczniów wywodzących się z mniejszości narodowej bądź z rodzin emigrantów
Z mniejszości narodowych odnotowano przede wszystkim dzieci i młodzież pochodzenia romskiego. Do szkół publicznych uczęszczało 140 uczniów. W ramach wyrównywania szans
edukacyjnych kontynuowano „Rządowy program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”. Programem tym w 2013 r. objęto 103 uczniów pochodzenia romskiego (od 3 lat, tj. od 2011
r. program ten nie obejmuje dzieci sześcioletnich – kl. „0”), którzy zostali wyposażeni w potrzebne podręczniki szkolne przez bibliotekarzy szkolnych. Podręczniki te są na wyposażeniu
bibliotek szkolnych. Całkowity koszt tego zadania wyniósł 18.104,64 zł, z czego MEN – 14.483,71 zł a miasto 3620,93 zł. Dzięki temu programowi dzieci romskie mogły się uczyć na
równych warunkach z dziećmi polskimi, poczuli się dowartościowani i nie odczuwają w tym zakresie dyskomfortu związanego z gorszymi warunkami materialnymi jakie posiadają.
Natomiast z oferty edukacyjnej publicznych szkół w 2013 r. skorzystało 8 uczniów
z rodzin emigrantów.
II – 1.1.1.7. Wsparcie finansowe dla dzieci z rodzin najuboższych.
W ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r.” – „Wyprawka szkolna” ( Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.07.2013 r. – Dz. U. poz. 818 - w sprawie
szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników) ogółem 1180 uczniów kl. I-III i V szkół podstawowych, kl. II zasadniczych szkół
zawodowych, kl. II liceów ogólnokształcących i klasy II techników oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymali dofinansowanie do zakupu
podręczników, z czego 749 uczniów spełniło kryterium ustawy o pomocy społecznej, tzn. w rodzinach, których dochód na osobę nie przekroczył kryterium dochodowego tj. 456 zł
netto, z wyjątkiem uczniów kl. I szkół podstawowych gdzie dochód na 1 osobę nie mógł przekroczyć 536 zł netto, 102 uczniom będącym w wyjątkowo trudnej sytuacji losowej
udzielono pomocy finansowej poza kryterium dochodowym natomiast 329 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymali dofinansowanie bez względu
na dochód. Ogółem na to zadanie w 2013 roku przeznaczono kwotę 326.629,71 zł otrzymaną jako dotację celową z MEN. Zarówno liczba uczniów jak i kwota przeznaczona na to
zadanie uległa znacznemu zwiększeniu w stosunku do roku 2012 z uwagi na objęcie tym programem większej ilości uczniów (szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych ) oraz
zwiększone kryterium dochodowe obowiązujące uczniów klas I szkół podstawowych – 536 zł netto. Nadrzędnym celem tego zadania było objęcie pomocą finansową uczniów z rodzin
najuboższych w celu wyrównania ich startu szkolnego.
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II – 1.1.1.8. Wykorzystanie infrastruktury i zaplecza dydaktycznego.
Tabela II – 1.1.1.8.1. Sale lekcyjne, pracownie, świetlice, sale gimnastyczne w szkołach publicznych

Źródło: Wydział Edukacji
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II – 1.1.1.8.2. Wyposażenie jednostek oświatowych

Źródło: Wydział Edukacji
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Tabela 1.1.1.8.3. Powierzchnia nieruchomości gruntowych, ilości urządzeń sportowych
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Tabela 1.1.1.8.4. Baza biblioteczna i zasoby

Źródło: Wydział Edukacji
Wykres II – 1.1.1.9. Pozalekcyjna oferta edukacyjna do uczniów szczególnie uzdolnionych.
Bogatą ofertę edukacyjną – pozalekcyjną kierowały szkoły również do uczniów szczególnie uzdolnionych oraz do uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania. Każda szkoła
realizowała zajęcia pozalekcyjne, gdzie uczniowie mogli poszerzać swoją wiedzę z różnych przedmiotów oraz doskonalić swoje umiejętności. Zajęcia te prowadzone były przez
nauczycieli nieodpłatnie, natomiast środki finansowe przekazane podległym jednostkom oświatowym na edukację ponadprogramową w 2013 r. w kwocie 75.500 zł przeznaczone
zostały głównie na organizację różnego rodzaju konkursów, olimpiad, wyjazdów młodzieży na zawody sportowe, zakup nagród dla laureatów rożnych konkursów, działalność teatrów
szkolnych oraz kół teatralnych, wymianę młodzieży ze szkołami partnerskimi, w tym zagranicznymi oraz dofinansowanie kosztów organizacji święta szkoły. Efektem tych wszystkich
przedsięwzięć są wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych uczniów po każdym etapie edukacyjnym w 2013 roku.
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Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych

Koła techniczne

2%

Koła turystyczno-krajoznawcze

2%

Koła informatyczne

3%

Koła sportowe

16%

Koła artystyczne

17%

Koła inne

19%

Koła przedmiotowe

41%
0%
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Uczniowie szczególnie uzdolnieni

Efektem wszystkich przedsięwzięć związanych z edukacją dzieci i młodzieży są wysokie wyniki ze sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych uczniów po każdym etapie edukacyjnym,
wysokie wyniki z egzaminu maturalnego oraz zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych w 2013 roku ( dot. roku szkolnego 2012/13 )
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II – 1.1.1.9. Wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych uczniów po każdym etapie edukacyjnym
Wykres II – 1.1.1.9.1. Średni wynik ze sprawdzianu w szkołach podstawowych
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Źródło: Wydział Edukacji
Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej w 2013 r.wyniki w powiatach województwa małopolskiego
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Tabela II – 1.1.1.9.1. Egzamin gimnazjalny w szkołach publicznych
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EWD w gimnazjach publicznych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz
– część humanistyczna
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EWD w gimnazjach publicznych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz
– część matematyczno-przyrodnicza

Źródło: Wydział Edukacji
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Tabela II – 1.1.1.9.2. Zdawalność egzaminu maturalnego w Województwie Małopolskim powiatami –
w % wg OKE Kraków

Zdawalność egzaminów maturalnych w liceach ogólnokształcących dla młodzieży
prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz - wg OKE Kraków
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Zdawalność egzaminów maturalnych w technikach dla młodzieży prowadzonych
przez Miasto Nowy Sącz - wg OKE Kraków
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Zdawalność egzaminu maturalnego (maj 2013 r.)
w powiatach województwa małopolskiego

Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl

121

Dokument Systemu Zarządzania Jakością

Nr:

I-G3-1

Grupa procesów zarządzania strategicznego
Proces monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020
Zdawalność egzaminów zawodowych w technikach dla młodzieży prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz - wg OKE Kraków
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Egzaminy zawodowe w zasadniczych szkołach zawodowych prowadzonych
przez Miasto Nowy Sącz - dane z OKE Kraków
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Źródło: Wydział Edukacji

Wydział Inwestycji i Remontów

Podmiot:

Tabela II – 1.1.2.1. Zestawienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych w 2013 roku§§§

Lp.

Nazwa zadania

Wydatkowana kwota w
2013, w tym
niewygasające

Wydatki niewygasające
z upływem roku 2012

Dokumentacja

Roboty
(rbm)

Środki finansowe
własne

Inne źródła środków
finansowych

1.

Projekt modernizacji systemu
ogrzewania dla Szkoły Podstawowej Nr
14

7.872,00

7.872,00

7.872,00

-

7.872,00

-

-

2.

Odprowadzenie wód opadowych z
budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 do
potoku Dąbrówka

2.988,92

-

-

2.988,92

2.988,92

-

-

3.

Dostawa i montaż gazowego
podgrzewacza wody użytkowej w
budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 przy
ul. Długoszowskiego 126 w Nowym
Sączu

4.405,69

-

-

4.405,69

4.405,69

-

-

4.

Wymiana pokrycia dachowego nad
zapleczem sali gimnastycznej na
budynku Szkoły Podstawowej Nr 21, ul.
Rokitniańczyków 26 w Nowym Sączu

47.200,00

-

-

47.200,00

47.200,00

-

-

66.014,00

-

-

66.014,00

66.014,00

-

-

25.000,00

-

-

25.000,00

25.000,00

-

-

5.

6.

Usunięcie nieprawidłowości w
przewodach kominowych wynikające z
dokonanych przeglądów kominiarskich
na budynku Szkoły Podstawowej Nr 6
Dostawa i montaż komina stalowego do
budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy
§§§

Źródło: Wydział Inwestycji i Remontów
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ul. Tarnowskiej 109 w Nowym Sączu
7.

Zaprojektowanie i wykonanie remontu
ogrodzenia przy Zespole Przedszkoli w
Nowym Sączu ul. Paderewskiego 19 - I
etap
Modernizacja instalacji elektrycznej w
budynku Gimnazjum Nr 3 przy ul.
Królowej Jadwigi 29 w Nowym Sączu
Wykonanie nowego ogrodzenia przy
Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1
przy ul. Długosza 5w Nowym Sączu dokończenie

12.177,00

-

-

12.177,00

12.177,00

-

-

27.060,00

-

27.060,00

-

27.060,00

-

-

79.681,93

-

-

79.681,93

79.681,93

-

-

127.790,85

-

-

127.790,85

127.790,85

-

-

40.637,46

-

-

40.637,46

40.637,46

-

-

Modernizacja instalacji elektrycznej w
budynku Zespołu Szkół
12.
Ogólnokształcących Nr 2 przy ul.
Żeromskiego 16 w Nowym Sączu

24.600,00

-

24.600,00

-

24.600,00

-

-

Dokończenie ocieplenia budynku Zespołu
Szkół Nr 5 Specjalnych wraz z
13. modernizacją sal lekcyjnych i węzłów
sanitarnych oraz poprawą infrastruktury
terenu szkoły

97.435,55

-

-

97.435,55

97.435,55

-

-

24.862,06

-

-

24.862,06

24.862,06

-

-

8.

9.

10.

Termomodernizacja budynku Zespołu
Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Nowym
Sączu - wymiana stolarki okiennej dokończenie

11.

Zaprojektowanie i wykonanie remontu
ogrodzenia przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących Nr 2 w Nowym
Sączu, ul. Żeromskiego 16 - I etap

14.

Podniesienie parametrów technicznych
sali gimnastycznej w budynku Zespołu
Placówek Oświatowo-Wychowawczych
(wymiana podłogi wraz z podbudową)
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15.

Projekt robót termomodernizacyjnych
Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu

Wymiana instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym ul.
16.
Broniewskiego 1 w Nowym Sączu wraz z
przystosowaniem obiektu do norm p.poż.
- I Etap
Razem

57.810,00

-

57.810,00

-

57.810,00

-

-

46.678,50

-

2.398,50

44.280,00

46.678,50

-

-

692.213,96

7.872,00

119.740,50

572.473,46

692.213,96

-

-

Tabela II – 1.1.2.2. Zestawienie zrealizowanych zadań remontowych budynków oświatowych w 2013 r.

Lp.

Nazwa zadania

Wydatkowana kwota w
2013, w tym niewygasające

Wydatki niewygasające
z upływem roku 2012

Dokumentacja

Roboty (rbm)

Środki finansowe własne

-

-

59.118,49

59.118,49

615,00

17.257,69

17.872,69

1

Szkoły Podstawowe

59.118,49

2

Przedszkola

17.872,69

3

Gimnazja

4

6.010,52

-

-

6.010,52

6.010,52

Licea Ogólnokształcące

16.531,73

-

-

16.531,73

16.531,73

5

Szkoły Zawodowe

38.090,13

-

-

38.090,13

38.090,13

6

Szkoły Zawodowe Specjalne

492,00

-

-

492,00

492,00

7

Zespół Placówek Kształcenia
Zawodowego

81.498,07

-

2.753,85

78.744,22

81.498,07

8

Internaty

1.100,00

-

-

1.100,00

1.100,00

220.713,63

-

3.368,85

217.344,78

220.713,63

Razem
Źródło Wydział Inwestycji i Remontów
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INFRASTRUKTURA EDUKACJI
I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

CEL OPERACYJNY II-1.2

Dostosowywanie oferty edukacyjnej do aktualnych
i prognozowanych potrzeb rynku pracy, w tym doskonalenie
zawodowe nauczycieli i współpraca
z uczelniami wyższymi.

II-1.2.1. Dostosowywanie oferty edukacyjnej do aktualnych i prognozowanych potrzeb rynku pracy
W ramach sieci szkolnictwa ponadgimnazjalnego publicznego dostosowano ofertę edukacyjną do potrzeb uczniów oraz aktualnych i prognozowanych potrzeb rynku
pracy. Zadania rekrutacyjne na każdy nowy rok szkolny określane są w oparciu o zapotrzebowanie na runku pracy oraz możliwości dalszego kształcenia się
uczniów, w tym również - a może przede wszystkim - kontynuacja nauki na wyższych uczelniach. W zależności od tych uwarunkowań co roku określa się dokładną
liczbę klas pierwszych, profile oraz zawody kształcenia uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych. Utworzenie nowych zawodów wymaga uzyskania pozytywnej opinii
Powiatowej Rady Zatrudnienia, a od 1 września 2013 roku również Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. W 2013 roku – dokonano naboru do publicznych: 7 liceów
ogólnokształcących dla młodzieży ( do jednego LO nie dokonano naboru ), Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ( po raz drugi ), 8 techników i 6 zasadniczych
szkół zawodowych ( nie dokonano naboru do jednej szkoły zawodowej – 1 oddział w zawodzie: elektryk, monter i mechatronik ). Szkoły ponadgimnazjalne
zawodowe dostosowały swoją ofertę edukacyjną ( zawody ) do potrzeb uczniów i rynku pracy – zwiększając liczbę oddziałów o zawodach cieszących się
powodzeniem na rynku pracy, a mianowicie: utworzono dodatkowe oddziały w technikach o zawodach: informatyk, teleinformatyk, mechatronik, technik usług
fryzjerskich, technik organizacji reklamy oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ( ½ oddziału – nowość )
i technik urządzeń sanitarnych ( ½ oddziału ), technik dróg i mostów kolejowych. Natomiast nie dokonano naboru do 1 oddziału Technikum o zawodzie: technik
transportu kolejowego oraz 1 oddziału o zawodzie: technik automatyk sterowania ruchem kolejowym. Również szkoły ponadgimnazjalne ogólnokształcące
dostosowały swoją ofertę, jeszcze w czasie dokonywanej rekrutacji, do potrzeb uczniów zamieniając oddziały cieszące się małym zainteresowaniem na oddziały,
które cieszyły się dużym zainteresowaniem a mianowicie: oddziały biologiczno – chemiczne, humanistyczne, matematyczno – informatyczne przygotowujące
przede wszystkim uczniów do kontynuacji nauki na wyższych uczelniach medycznych, technicznych i humanistycznych. Podobnie Zespół Placówek Kształcenia
Zawodowego wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy dostosował swoją ofertę edukacyjną do potrzeb uczniów i rynku pracy.
Na terenie miasta funkcjonowała również dobrze rozwinięta sieć szkolnictwa niepublicznego ponadgimnazjalnego, która swoją ofertę kształcenia - co roku elastycznie dostosowuje do aktualnych i prognozowanych potrzeb rynku pracy.
W szkołach ponadgimnazjalnych niepublicznych w 2013 r. naukę pobierało 3667 osób (spadek o 1.232 osoby), z czego 1146 uczniów w szkołach dla
dzieci i młodzieży (spadek o 567 uczniów) oraz 2521 osób dorosłych (spadek o 665 osób), natomiast w szkołach publicznych ponadgimnazjalnych w tym
samym czasie naukę pobierało 7956 uczniów (spadek o 349 uczniów). Osoby prowadzące szkoły niepubliczne chcąc być konkurencyjnym na rynku
wprowadzają nowe oferty kształcenia zawodowego. W 2013 r. powstały dwie nowe placówki kształcenia ustawicznego, tj. Akademia Transportu Drogowego i Biuro
Usługowo – Szkoleniowe BHP i Kadry. Ogółem w 2013 r. funkcjonowało 21 placówek kształcenia ustawicznego.
Łącznie w szkołach publicznych i niepublicznych ponadgimnazjalnych uczyło się 11.623 osoby (spadek o 1581 osób).
II-1.2.2. Doskonalenie zawodowe nauczycieli i współpraca z uczelniami wyższymi.
Kształceniem dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zajmowała się wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska w liczbie 2035 osób. Wśród nich 13 nauczycieli
z tytułem doktora nauk, 1918 nauczycieli z tytułem magistra, 63 nauczycieli z tytułem licencjata, pozostali nauczyciele w liczbie 41 z innym wykształceniem.
Natomiast w podziale na stopnie awansu zawodowego ilustruje poniżej diagram – wykres kołowy ( patrz II-1.2.2.2. ).

Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl

127

Dokument Systemu Zarządzania Jakością

Nr:

I-G3-1

Grupa procesów zarządzania strategicznego
Proces monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020

Tabela II-1.2.2.1. Nauczyciele zatrudnieni w podległych jednostkach oświatowych w podziale na poziom wykształcenia

Źródło: Wydział Edukacji
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Wykres II-1.2.2.2. Osoby na stanowiskach nauczycielskich w podziale na stopnie awansu zawodowego

nauczyciele
kontraktow i
17,11%

nauczyciele
mianow ani
15,51%

nauczyciele
stażyści
2,94%

nauczyciele bez
stopnia aw ansu
zaw odow ego
0,44%

nauczyciele
dyplomow ani
64,00%

Źródło: Wydział Edukacji
Mimo wysokich kwalifikacji, nauczyciele ciągle doskonalą się zawodowo. Zdobywają dodatkowe kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu, biorą udział
w różnych kursach, seminariach doskonalących podnosząc swoje umiejętności, w tym metodyczne, uczą się języków obcych i doskonalą ich znajomość. Wszystko
po to, by sprostać wymaganiom współczesnego szkolnictwa. W 2013 r. na doskonalenie zawodowe nauczycieli publicznych jednostek oświatowych przeznaczona
została kwota 318.164,59 zł budżetu miasta. Dyrektorzy na podstawie 3 – letniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli w porozumieniu z uczelniami
wyższymi, w tym również z PWSZ oraz WSB – NLU w Nowym Sączu i Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli
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w Nowym Sączu corocznie opracowują szczegółowe plany doskonalenia zawodowego nauczycieli uwzględniając w pierwszej kolejności priorytety swojej jednostki
wynikające z aktualnej sytuacji kadrowej placówki oraz zmian programowych MEN.

Wszystkie szkoły ponadgimnazjalne współpracują z wyższymi uczelniami, nie tylko z terenu m. Nowego Sącza. Formy współpracy szkół ponadgimnazjalnych ze
szkołami wyższymi przedstawia poniższa tabela.

Tabela II-1.2.2.3. Formy współpracy szkół ponadgimnazjalnych ze szkołami wyższymi
Lp.

Nazwa zespołu szkół
ponadgimnazjalnych/ nazwa
placówki

1

Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 1

2

Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 2

Formy współpracy w roku 2013
Współpraca obejmowała następujące działania:
1. Opieka naukowa i konsultacje PWSZ w N.S. dla uczniów liceum
biorących udział w olimpiadzie fizycznej.
2. Organizacja zajęć laboratoryjnych z fizyki, kontakt z Instytutem Fizyki
Jądrowej PAN w Krakowie.
3. Udział młodzieży w wykładach we wszystkich instytutach PWSZ.
4. Udział młodzieży i nauczycieli w Sądeckim Konserwatorium
Naukowym.
5. Odbywanie praktyk studenckich w I LO przez studentów PWSZ
(praktyki obserwacyjne i czynnościowe) oraz studentów krakowskich
uczelni.
6. MCK „Sokół” – Młodzieżowa Akademia Filmowa.
7. Sądecka Biblioteka Publiczna – udział w lekcjach bibliotecznych oraz
imprezach artystycznych.
8. Wymiana młodzieży gimnazjum z Unna ( Niemcy ).
1. Współpraca naukowa – badawcza z PWSZ w Nowym Sączu.
2. Praktyki studenckie: PWSZ w Nowym Sączu, PWSZ w Tarnowie,
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny
w Krakowie, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
i w Katowicach, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Rzeszowski.
3. Realizacja projektów unijnych: „Diament”, „e- Fizyka”.
4. Wymiana młodzieży z Francją (Guerande), Ukrainą (Lwów), Niemcy
(Lunen )
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3

Zespół Szkół nr 1

4

Zespół Szkół nr 2

5

Zespół Szkół nr 3

1. Udział młodzieży w wykładach prowadzonych na wyższych uczelniach:
m.in. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
2. Praktyki studenckie: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
Uniwersytet Rzeszowski , AWF w Krakowie, AWF w Katowicach, UJ
w Krakowie, PWSZ w Nowym Sączu.
3. Wykłady w ramach koła matematycznego PTM Oddział Sądecki:
wykładowcy różnych uczelni krakowskich.
4. Przygotowanie do Olimpiady wiedzy o żywieniu człowieka: Uniwersytet
Rolniczy w Krakowie.
5. Wykłady pracowników naukowych w szkole: UP w Krakowie, UJ w
Krakowie, AGH w Krakowie.
6. Realizacja projektu unijnego: „Modernizacja kształcenia zawodowego
w Małopolsce”.
1. Realizacja praktyk studenckich z: PWSZ w Nowym Sączu,
Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie i AWF w Krakowie,
Uniwersytetem Rzeszowskim.
2. Realizacja projektu unijnego:
- „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.

1. W ramach współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, Państwową
Wyższą Szkołą Zawodową oraz Wyższą Szkołą Biznesu – NLU w Nowym Sączu
realizowane są w szkole praktyki dla studentów z w/w uczelni. 2. Realizacja projektów
unijnych: - „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.
1. W ramach współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie oraz PWSZ w
Nowym Sączu realizowane są w szkole praktyki dla studentów uczelni. 2. W ramach
współpracy z PWSZ w Nowym Sączu realizowana jest tematyka z zakresu ratownictwa
medycznego dotycząca np. udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

6.

Zespół Szkół nr 4
3. W ramach współpracy z WSB – NLU w Nowym Sączu realizowany jest projekt z
przedsiębiorczości. Ponadto uczniowie ZS nr 4 biorą udział w wykładach, zajęciach
organizowanych w WSB – NLU.

7.

Zespół Szkół Samochodowych

1. Współpraca szkoły w ramach sprawowania patronatu naukowego przez
Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu.
2. Realizacja praktyk studenckich PWSZ – Instytut Języków Obcych ( j.
rosyjski ), Instytut Techniczny ( wspólne zajęcia wykładowców uczelni,
studentów oraz nauczycieli ZSS w ramach modułu z mechatroniki
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8.

Zespół Szkół Ekonomicznych

samochodowej ).
3. Wymiana młodzieży w zakresie sportu: piłka nożna, siatkowa i
koszykowa - ze szkołą zawodową w Bardejowie na Słowacji.
4. Realizacja projektu unijnego: „Modernizacja kształcenia zawodowego
w Małopolsce”.
1. Sprawowanie patronatu naukowego nad szkołą przez Państwową
Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu.
2. W zakresie współpracy naukowej:
1) przygotowanie i wygłoszenie przez pracownika Instytutu
Ekonomicznego PWSZ w N.S. wykładu o tematyce uzgodnionej
z Dyrektorem szkoły,
2) umożliwienie wskazanym przez Dyrektora szkoły uczniom
uczestniczenia w wybranych zajęciach realizowanych w Instytucie
Ekonomicznym. W szczególności dotyczy to uczniów
przygotowujących się do olimpiad i konkursów,
3) uczestniczenie wytypowanych przez Dyrektora szkoły uczniów
w wybranych pracach Studenckich Kół Naukowych Instytutu,
4) umożliwienie publikowania w Zeszytach Naukowych Instytutu prac
naukowych pracownikom szkoły, dla których publikacja jest ważna
w karierze zawodowej, w szczególności tych, którzy kontynuują
studia doktoranckie,
5) korzystanie pracowników i uczniów szkoły z Uczelnianej Biblioteki,
szczególnie w zakresie przygotowania się do olimpiad i konkursów.
3. W zakresie praktyk studenckich – współpraca z: Instytutem
Ekonomicznym i Instytutem Języków Obcych PWSZ w Nowym Sączu,
WSB – NLU w Nowym Sączu oraz Akademią Pedagogiczną,
Uniwersytetem Ekonomicznym i Uniwersytetem Jagiellońskim
w Krakowie, Ponadto w ZSE prowadzone są indywidualne praktyki
studenckie dla studentów z Uniwersytetu Rzeszowskiego w zakresie
wychowania fizycznego i historii.
4. Współpraca z Wojskową Akademia Techniczną w Warszawie.
5. Realizacja projektu unijnego: Modernizacja kształcenia zawodowego
w Małopolsce”.
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9.

10.

11

Zespół Szkół Budowlanych

1. Realizacja praktyk studenckich z wyższymi uczelniami takimi jak:
1) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu – Instytut
Języków Obcych - język niemiecki,
2) Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, ul. Jana Pawła II –
wychowanie fizyczne.
2. Realizacja projektów unijnych:
- Modernizacja systemu doskonalenia kadr szkół zawodowych w
Małopolsce.
- Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.

Zespół Szkół ElektrycznoMechanicznych

1. Patronat naukowy PWSZ w Nowym Sączu nad klasami Technikum o
zawodach mechatronik.
2. Patronat naukowym WSB – NLU w Nowym Sączu nad klasą
„biznesową” LO
3. Realizacja praktyk studenckich dla studentów: PWSZ Nowy Sącz, UJ
Kraków, AWF Kraków, AWF Katowice.
4. Realizacja innowacji pedagogicznej – projektu „Przedsiębiorczość” we
współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim
5. Realizacja projektów unijnych:
- „Diament”,
- „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.

Zespół Placówek Kształcenia
Zawodowego

Współpraca z Instytutem Technicznym PWSZ w Nowym Sączu obejmuje:
1. Prowadzenie praktyk studenckich m.in. dla specjalności – Informatyka
Stosowana.
2. Realizację praktyk programowych studentów w ZPKZ. W trakcie tych
praktyk studenci wykonują szereg zadań z zakresu szeroko rozumianej
Informatyki.
3. Korzystanie nieodpłatnie z sal wykładowych udostępnianych przez
Instytut Techniczny PWSZ w okresie prowadzenia turnusów dla
pracowników młodocianych w ramach działalności Ośrodka
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Zespołu Placówek
Kształcenia Zawodowego.

Źródło: Wydział Edukacji
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Podmiot:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

W roku akademickim 2012/2013 funkcjonowało 6 instytutów, które prowadziły łącznie 11 kierunków kształcenia.
Tabela II-1.2.4.1. Jednostki organizacyjne i kierunki kształcenia
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej

Kierunek

Status kierunku

Stopień studiów

INSTYTUT EKONOMICZNY

Ekonomia

funkcjonujący

pierwszy

INSTYTUT JĘZYKÓW OBCYCH

Filologia

funkcjonujący

pierwszy

INSTYTUT KULTURY FIZYCZNEJ

Wychowanie fizyczne

funkcjonujący

pierwszy

Edukacja artystyczna w
zakresie sztuk plastycznych

funkcjonujący

Matematyka

funkcjonujący

Pedagogika

funkcjonujący

Informatyka

funkcjonujący

Mechatronika

funkcjonujący

Zarządzanie i inżynieria
produkcji

funkcjonujący

Pielęgniarstwo

funkcjonujący

Ratownictwo medyczne

funkcjonujący

INSTYTUT PEDAGOGICZNY

pierwszy

pierwszy
INSTYTUT TECHNICZNY

INSTYTUT ZDROWIA

pierwszy i drugi

pierwszy

W roku akademickim 2012/2013 studiowało łącznie 4498 studentów, w tym na studiach stacjonarnych 3429, a na studiach niestacjonarnych 1069. Studenci studiów
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niestacjonarnych stanowili około 24% ogółu studiujących. Na pierwszym roku studiów studiowało łącznie 1596 studentów, z czego na studiach stacjonarnych 1226, a na
studiach niestacjonarnych 370. W stosunku do roku akademickiego 2011/12 liczba studentów rozpoczynających pierwszy rok studiów zmniejszyła się o 55 osób.

Tabela II-1.2.4.1. Informacje o liczbie studentów i absolwentów z podziałem na kierunki, formy i stopnie kształcenia
w roku akademickim 2012/ 2013
Liczba studentów
Kierunek
studiów

Forma
studiów

Stopień
studiów

INSTYTUT EKONOMICZNY

Ekonomia

stacjonarne
niestacjonarne

PIERWSZY

849
336

INSTYTUT JĘZYKÓW OBCYCH

Filologia

stacjonarne

PIERWSZY

472

INSTYTUT KULTURY FIZYCZNEJ

Wychowanie
fizyczne

stacjonarne

Nazwa jednostki organizacyjnej

INSTYTUT PEDAGOGICZNY

Edukacja
artystyczna
w zakresie sztuk
plastycznych
Matematyka
Pedagogika
Informatyka
Mechatronika

INSTYTUT TECHNICZNY

INSTYTUT ZDROWIA

niestacjonarne
stacjonarne

PIERWSZY

PIERWSZY

niestacjonarne
stacjonarne
stacjonarne
niestacjonarne
stacjonarne
niestacjonarne
stacjonarne
niestacjonarne
stacjonarne

Zarządzanie i
inżynieria
produkcji

niestacjonarne

Pielęgniarstwo

stacjonarne

ogółem

w tym
w tym
niepełnosprawn
cudzoziemcy*
i
12
10
11

Liczba
absolwentów**

10

269
125
128

255

71

45

20

95

2

28

0
PIERWSZY
PIERWSZY
PIERWSZY
PIERWSZY

PIERWSZY

DRUGI
PIERWSZY

47
748
166
177
35
200
137

4

12
251
69
28
19
45
22

281

3

53

171

1

24

1

29

19
3
2
2

60
13
143
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Ratownictwo
medyczne

niestacjonarne
stacjonarne
niestacjonarne

PIERWSZY

90
102
76

76
28
18

Dane dotyczące liczby studentów przygotowano na podstawie Sprawozdania o studiach wyższych /S-10/ wg stanu w dniu 30.11.2012 r.
Dane dotyczące liczby absolwentów przygotowano na podstawie Sprawozdania o studiach wyższych /S-10/ wg stanu w dniu 30.11.2013 r.
W roku 2013 dyplomy ukończenia uczelni otrzymało 1315 absolwentów, z czego 942 na studiach stacjonarnych i 373 na studiach niestacjonarnych.
W
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

roku akademickim 2012/2013 w uczelni prowadzone były studia podyplomowe dla nauczycieli (kwalifikacyjne) oraz innych grup zawodowych (doskonalące):
Przygotowanie pedagogiczne
Informatyka dla nauczycieli
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Wychowanie przedszkolne
Terapia pedagogiczna
Organizacja i zarządzanie oświatą
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Socjoterapia
Specjalista ds. zamówień publicznych
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Kursy dokształcające 2012/2013:
•
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych
•
Projektowanie w programie Autodesk Inventor
Łącznie na studiach podyplomowych kształciły się 244 osoby. Studia podyplomowe ukończyło 129 absolwentów. W roku akademickim 2012/13 instytuty organizowały w ramach
prowadzonych kierunków studiów kursy dokształcające. Łącznie w tych kursach uczestniczyły 73 osoby.
Uczelnia w roku akademickim 2012/13, w przeliczeniu na pełne etaty, zatrudniała 316,77 nauczycieli akademickich, co stanowiło 72,97% ogółu zatrudnionych. Nauczyciele
akademiccy z tytułami i stopniami naukowymi stanowili 48,58 % ogółu pracowników dydaktycznych, z czego profesorowie tytularni 8,47 %, doktorzy habilitowani 10,24 %,
a doktorzy 29,87 %. Proces kształcenia wspierało 119 pracowników nie będących nauczycielami akademickimi. Uczelnia zatrudniała 66 osób w administracji uczelnianej,
6 osób w bibliotece, 6 osób w domu akademickim oraz 41 pracowników obsługi.
W roku akademickim 2012/13 jednostki organizacyjne uczelni realizowały różnorodne projekty wspomagające proces kształcenia, opisane jak w tabeli poniżej:
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Tabela II-1.2.3.3. Wykaz realizowanych projektów
Tytuł projektu

Wartość
projektu

Źródło finansowania

Instytucja finansująca
projekt

„Budowa Instytutu Kultury Fizycznej w
Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Nowym Sączu”

32 427 630

Małopolski Regionalny
Program Operacyjny na
lata 2007-2013

„Inżynier mechatroniki – napędem do
rozwoju innowacyjnego przemysłu i
konkurencyjnej gospodarki”
„Kształcenie zawodowe pielęgniarek i
położnych w ramach studiów
pomostowych””

1 891 085

MNiSW, Europejski
Fundusz Społeczny

EFRR, Urząd
Marszałkowski
Woj.Małopolskiego, PWSZ
w Nowym Saczu
EFS, MNiSW, PWSZ w
Nowym Sączu

Ministerstwo Zdrowia,
Europejski Fundusz
Społeczny

Europejski Fundusz
Społeczny, PWSZ w
Nowym Sączu

330 600

Realizowane zadania w ramach projektu

Jednostka
realizująca
projekt

Budowa i wyposażenie obiektów sportowych i
dydaktycznych na potrzeby PWSZ w Nowym
Sączu.

Biuro
Kanclerza

Kursy dodatkowe dla studentów, zajęcia
wyrównawcze, wykłady i ćwiczenia specjalistyczne,
stypendia dla najlepszych studentów.
Studia I stopnia dla absolwentów liceów
medycznych lub medycznych szkół zawodowych
kształcących w zawodzie pielęgniarki.

Instytut
Techniczny
Instytut
Zdrowia

W stosunku do roku 2013 baza lokalowa Uczelni nie uległa zmianie. Biorąc pod uwagę metraż pomieszczeń dydaktycznych na studenta, średnia dla uczelni wynosiła 4,98 m2.
Ogólna wartość poniesionych w roku kalendarzowym 2013 wydatków na remonty prowadzone w uczelni wyniosła 1 848 557,56 zł, a na działalność inwestycyjną 4 037 300 zł.
Tabela II-1.2.3.4. Baza lokalowa Uczelni

Adres

Powierzchnia m2

Kubatura m3

Tytuł prawny

Instytut Ekonomiczny

ul. Jagiellońska 61

1691 m2

4800 m³

Umowa użyczenia z 2013 r. (3 lata)

Instytut Języków Obcych

ul. Kochanowskiego 44

2719 m2

10953 m³

Własność – akt notarialny z 2004 r.

ul. Kościuszki 1

2215 m2

12780 m³

Własność – akt notarialny z 2007 r.

ul. Kościuszki 2

774 m2

3024 m³

Własność – akt notarialny z 2007 r.

ul. Kościuszki 2

7398 m2

51174 m³

Własność PWSZ

Instytut Pedagogiczny

ul. Chruślicka 6

2620 m2

10718 m³

Własność – akt notarialny z 2003 r.

Biblioteka

Aleje Wolności 40

1338 m2

5850 m³

Własność – akt notarialny z 2004 r.

Instytut Zdrowia

ul. Jagiellońska 61

823 m2

2930 m³

Umowa użyczenia z 2013 r. (3 lat)

Instytut Techniczny

ul. Zamenhofa

2800 m2

11000 m³

Własność PWSZ

Obiekt

Instytut Kultury Fizycznej
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Dom Akademicki

ul. Długosza 61

3530 m2

14409 m³

Własność – akt notarialny z 2000 r.

Rektorat

ul. Staszica 1

780 m2

2650 m³

Własność – akt notarialny z1999 r.

Ogółem

26688 m2

130288 m³

PWSZ współpracowała z uczelniami zagranicznymi w ramach indywidualnych porozumień o współpracy. Partnerami Uczelni były następujące uczelnie wyższe:
Tabela II-1.2.4.3. Współpraca międzynarodowa

Partner Umowy/ Porozumienia

Kaliningradzki Uniwersytet w Rosji
Uniwersytet Preszowski w Preszowie na Słowacji
Sankt-Petersburski Uniwersytet Architektury i Budownictwa w Rosji
Uniwersytet Techniczny w Koszycach na Słowacji

Status

aktywna
aktywna
aktywna
aktywna

Okres trwania
umowy

Od 2001
Od 2004
Od 2004
Od 2006

Uniwersytet Narvik w Norwegii

aktywna

Od 2006

Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego w Moskwie

aktywna

Od 2006

Uniwersytet Harstad w Norwegii

aktywna

Od 2007

J.J.Strossmayer Uniwersytet w Osijeku na Chorwacji

aktywna

Od 2007

Uniwersytet w Belgradzie w Serbii

aktywna

Od 2007

Unwiersytet w Pecs na Węgrzech

aktywna

Od 2007

Wyższa Szkoła Zawodowa Zittau-Goerlitz w Niemczech

aktywna

Zakres współpracy (maks. 255 znaków)

Współpraca na tle naukowym, kulturalnym i
środowiskowym. Wymiana pracowników
dydaktycznych i studentów (także w ramach
programów typu Erasmus). Wspólne
konferencje naukowe, publikacje naukowe,
itp.

Od 2004

Uniwersytet w Weronie we Włoszech

aktywna

Od 2007

Wyższa Szkoła Informatyki w Limognes we Francji

aktywna

Od 2006

Uniwersytet Sakarya w Turcji

aktywna

Od 2008

Peadagogische Hochschule Karlsruhe w Niemczech

aktywna

Od 2008

Westfaliche Wilhelms Universiteat Munster w Niemczech

aktywna

Od 2008

Tomori Pal College na Węgrzech

aktywna

Od 2009
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Katolicki Uniwersytet Rużemberok na Słowacji

aktywna

Od 2011

Uniwersytet w Nitrze na Słowacji

aktywna

Od 2011

Agri Ibrahim Cecen Universitesi w Turcji

aktywna

Od 2011

Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Techniczny im. I. Puluja na Ukrainie

aktywna

Od 2011

VIA University College w Danii

aktywna

Od 2011

University of Cordoba w Hiszpanii

aktywna

Od 2011

Jihoceska Univerzita, Ceske Budejovice w Czechach

aktywna

Od 2011

Ostravska Univerzita w Czechach

aktywna

Od 2011

Technical University of Liberec w Czechach

aktywna

Od 2011

Uniwersytet Podstawowy Shanxi w Chinach

aktywna

Od 2012

Gazi Universitesi w Ankarze w Turcji

aktywna

Od 2012

Ventspils University College na Łotwie

aktywna

Od 2012

Ahi Evran University w Turcji

aktywna

Od 2013

Istanbul Kavram Vocational College w Turcji

aktywna

Od 2013

University of Szeged na Węgrzech

aktywna

Od 2013

University of Cadiz w Hiszpanii

aktywna

Od 2013

University CEU San Pablo w Hiszpanii

aktywna

Od 2013

Mehmet Akif Ersoy University Burdur w Turcji

aktywna

Od 2013

Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska

aktywna

Od 2013

Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny i. W. Hnatiuka w Tarnopolu

aktywna

Od 2013

Uniwersytet Narodowy im. T. Szewczenko w Ługańsku

aktywna

Od 2013

Wschodnioukraiński Uniwersytet Narodowy im. W. Dala w Ługańsku

aktywna

Od 2013

W ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/2013 na stypendia i praktyki zawodowe wyjechało łącznie 37 studentów i 28 pracowników PWSZ, zaś do Uczelni
przyjechało na wymianę 7 studentów i 13 pracowników uczelni partnerskich.
Źródło: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
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Podmiot:

Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu

W roku akademickim 2012/2013 funkcjonowały 2 wydziały, które prowadziły łącznie 6 kierunków kształcenia.
Tabela II-1.2.4.1. Jednostki organizacyjne i kierunki kształcenia
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej
Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Wydział Zamiejscowy w Tarnowie

Kierunek

Status kierunku

Stopień studiów

Zarządzanie

prowadzony

I

Zarządzanie

prowadzony

II

Informatyka

prowadzony

I

Politologia

prowadzony

I

Politologia

prowadzony

II

Psychologia

prowadzony

JM

Praca Socjalna

prowadzony

I

Inżynieria
chemiczna i
procesowa

prowadzony

I

Zarządzanie

prowadzony

I

W roku akademickim 2012/2013 studiowało łącznie 2669 studentów, w tym na studiach stacjonarnych 464, a na studiach niestacjonarnych 2205. Studenci studiów
niestacjonarnych stanowili około 82,6% ogółu studiujących. Na pierwszym roku studiów studiowało łącznie 650 studentów, z czego na studiach stacjonarnych – 80, a na
studiach niestacjonarnych – 570. W stosunku do roku akademickiego 2011/12 liczba studentów rozpoczynających pierwszy rok studiów zmniejszyła się o 148 osób.
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Tabela II-1.2.4.1. Informacje o liczbie studentów i absolwentów z podziałem na kierunki, formy i stopnie kształcenia w roku akademickim 2011/
2012

Nazwa jednostki organizacyjnej

Wydział Nauk Społecznych i Informatyki

Wydział Zamiejscowy w Tarnowie

Liczba studentów

Kierunek
studiów

Forma
studiów

Stopień
studiów

informatyka
informatyka
zarządzanie
zarządzanie
zarządzanie
zarządzanie
psychologia
praca socjalna
politologia
politologia
politologia
politologia
zarządzanie
zarządzanie
inżynieria
chemiczna
i procesowa

stacjonarne
niestacjonarne
stacjonarne
stacjonarne
niestacjonarne
niestacjonarne
stacjonarne
niestacjonarne
stacjonarne
stacjonarne
niestacjonarne
niestacjonarne
stacjonarne
niestacjonarne

I stopnia
I stopnia
I stopnia
II stopnia
I stopnia
II stopnia
jednolite mgr
I stopnia
I stopnia
II stopnia
I stopnia
II stopnia
I stopnia
I stopnia

68
195
107
58
416
1003
166
16
21
9
183
89
42
280

3
1
37
16
4
64
2
0
2
0
0
0
0
0

2
1
0
0
5
10
4
1
0
0
2
2
1
2

19
35
28
31
141
514
42
11
7
6
85
38
13
90

niestacjonarne

I stopnia

23

0

0

0

ogółem

Liczba
absolwentów**
w tym
w tym
cudzoziemcy* niepełnosprawni

W roku 2013 dyplomy ukończenia uczelni otrzymało 1060 absolwentów, z czego 146 na studiach stacjonarnych i 914 na studiach niestacjonarnych.
W roku akademickim 2012/2013 w uczelni prowadzone były studia podyplomowe dla:
• absolwentów uczelni wyższych;
• pracowników administracji publicznej, pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, pracowników administracji samorządowej etc.
Łącznie na studiach podyplomowych kształciło się 196 osób. Studia podyplomowe w 2012 r. ukończyło 153 absolwentów.
Uczelnia w roku akademickim 2012/13, w przeliczeniu na pełne etaty, zatrudniała 104 nauczycieli akademickich. 29 osób z tytułem profesora (27,88%), 41 adiunktów
(39,42%) i 34 asystentów (32,69%), Proces kształcenia wspierało 92 pracowników nie będących nauczycielami. Uczelnia zatrudniała 53 osoby w administracji uczelnianej, 9
osób w bibliotece oraz 30 pracowników obsługi.
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W roku akademickim 2012/13 jednostki organizacyjne uczelni realizowały różnorodne projekty wspomagające proces kształcenia, opisane jak w tabeli poniżej:
Tytuł projektu

Źródło finansowania

Instytucja
finansująca
projekt

Realizowane zadania w ramach projektu

Jednostka
realizująca
projekt

„Unowocześnienie
funkcjonowania
administracji
samorządowej Gminy
Krynica – Zdrój”

Program Operacyjny Kapitał
Ludzki

UE

Oferta projektu opierała się głównie na organizacji szkoleń
ogólnych, pracowniczych oraz wysokospecjalistycznych dla
Pracowników Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju. Ponadto
wdrażane są usprawnienia instytucjonalne w Urzędzie Miejskim
w Krynicy-Zdroju, wprowadzony będzie System Kodeksu
Etycznego Pracowników, platforma elektroniczna e-PUAP,
system obsługi aktów prawnych, portal aktywności organizacji
pozarządowych na terenie Gminy Krynica-Zdrój, rewizja
procedur wewnętrznych, norma zarządzania jakością oraz
strategia Rozwoju Gminy Krynica-Zdrój.

Liderem Projektu
jest WSB-NLU,
Partnerem
Projektu jest
Gmina KrynicaZdrój, natomiast
Instytucją
Zarządzającą jest
Ministerstwo
Administracji i
Cyfryzacji

"Administracja dla
gospodarki podniesienie potencjału
uczelni w zakresie
oferty dla administracji
publicznej"

Program Operacyjny Kapitał
Ludzki

UE

Liderem projektu
jest WSB-NLU,
natomiast
Instytucją
Zarządzająca jest
Narodowe
Centrum Badań i
Rozwoju

„Psychologia Sądowawzmocnienie potencjału
dydaktycznego uczelni”

Program Operacyjny Kapitał
Ludzki

UE

Oferta projektu dotyczyła trzech obszarów:
Obszar I – studia wyższe - w ramach projektu uczestnicy mogli
skorzystać
ze
studiów
licencjackich
o
specjalności
„Administracja i służby publiczne”, realizowanych w trybie
niestacjonarnym na kierunku Politologia
Obszar II – szkolenia zawodowe - w ramach projektu oferowano
bezpłatne szkolenia, w wymiarze 100 godzin lekcyjnych, w
trybie popołudniowym lub zaocznym, z następujących tematów:
Kodeks Postępowania Administracyjnego i prawoznawstwo,
Zarządzanie procesem inwestycyjnym i studium wykonalności,
Finanse publiczne i rozliczanie dotacji UE
Obszar III – szkolenia dla kadry akademickiej WSB-NLU.
Studia podyplomowe „Psychologia i pedagogika sądowa” –
adresowane do absolwentów psychologii i pedagogiki,
pracujących lub przygotowujących się do pracy w obszarze
wymiaru
sprawiedliwości.
Kursy
„Zastosowanie
wiedzy
psychologicznej w sądowej praktyce orzeczniczej” – adresowane
do
pracowników
wymiaru
sprawiedliwości
(sędziów,
prokuratorów, kuratorów, policjantów).
Specjalność „Psychologia sądowa – dla studentów studiów
magisterskich na kierunku psychologia w Wyższej Szkole
Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu”.
Staże i wizyty studyjne w wiodących krajowych i zagranicznych
ośrodkach akademickich i badawczych w zakresie psychologii

Liderem projektu
jest WSB-NLU,
natomiast
Instytucją
Zarządzająca jest
Narodowe
Centrum Badań i
Rozwoju

Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl

142

Dokument Systemu Zarządzania Jakością

Nr:

I-G3-1

Grupa procesów zarządzania strategicznego
Proces monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020

"Innowacja i kooperacja
- symbioza nauki i
biznesu"

Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego,
(Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju)

Program
Krajowy
(Kreator
innowacyjnoś
ci)

„DiAMEnT – dostrzec i
aktywizować
możliwości, energię,
talenty”

Program Operacyjny Kapitał
Ludzki

UE

sądowej – dla kadry akademickiej Wyższej Szkoły Biznesu –
National-Louis University w Nowym Sączu.
Konferencje „Psychologia sądowa i problematyka równości płci
w teorii i praktyce polskiego wymiaru sprawiedliwości” – rok
2011; „Pedagogika sądowa” – rok 2012.
Celem projektu było upowszechnienie sposobów komercjalizacji
innowacji wśród przedsiębiorców oraz podniesienie umiejętności
zarządzania innowacjami wśród pracowników naukowych, kadry
menedżerskiej i studentów, poprzez realizację sześciu zadań:
stworzenie Centrum Innowatyki, zbudowanie Portalu "E-kreator
Innowacyjności", uruchomienie Studium Podyplomowego
"Innowatyka", prowadzenie 2-dniowych szkoleń "Zarządzanie
Innowacyjnością", oferowanie warsztatów wyjazdowych w
firmach "Inwazja Innowacji", zorganizowanie cyklu konferencji
"Innowacja i kooperacja - symbioza nauki i biznesu”
Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie systemowych
rozwiązań
programowych
i
organizacyjnych
służących
wspieraniu rozwoju uzdolnień uczniów w zakresie kompetencji
kluczowych w obszarach: twórczego myślenia (klasy 1-3 szkoły
podstawowej) oraz technologii informacyjno - komunikacyjnej,
języka angielskiego, przedsiębiorczości i matematyki (klasy 4-6
szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna), co
w perspektywie czasowej przyczyni się do podniesienia jakości
procesu kształcenia oraz zwiększenia szans na sukces w dalszej
karierze edukacyjnej i do poprawy zdolności uczniów do
przyszłego zatrudnienia. Projekt ma charakter systemowy,
a w jego realizację zaangażowane będą różne podmioty
środowiska oświatowego, tworzące koalicję na rzecz wspierania
i rozwijania uzdolnień uczniów.

Liderem Projektu
jest WSB-NLU,
natomiast
Instytucją
Zarządzającą jest
Narodowe
Centrum Badań i
Rozwoju

Liderem Projektu
jest Małopolskie
Centrum
Doskonalenia
Nauczycieli,
partnerem
krajowym jest
WSB-NLU,
natomiast
partnerem
ponadnarodowym
jest National
Louis University z
Chicago
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W stosunku do roku 2012 baza lokalowa Uczelni nie uległa zmianie. Biorąc pod uwagę metraż pomieszczeń dydaktycznych na studenta, średnia dla uczelni wynosiła 2,2 m2.
Ogólna wartość poniesionych w roku kalendarzowym 2013 wydatków na remonty prowadzone w uczelni wyniosła 17 239,49 zł, a na działalność inwestycyjną 223 498,48 zł.
Tabela II-1.2.3.4. Baza lokalowa Uczelni
Obiekt

Adres

Bud. A – adm.- dydakt.

Nowy Sącz
ul. Zielona 27

Bud. B – dydakt.- adm.

Nowy Sącz
ul. Zielona 27

Bud. C – dydakt.- adm.

Nowy Sącz
ul. Zielona 27

Bud. D – Oratorium, stołówka, sala
widowiskowa

Nowy Sącz
ul. Zielona 27

Bud. E – hala sportowa

Nowy Sącz
ul. Zielona 27

Bud. G – siłownia z zapleczem
sanitarnym

Nowy Sącz
ul. Zielona 27

Powierzchnia m2

2793

1912

6067

1191

938

685

Kubatura m3

8428

8550

27389

8169

8696

3306

Tytuł prawny
Budynki; własność WSB –NLU
Teren; własność Skarb Państwa,
użytkownik wieczysty WSB -NLU
Budynki; własność WSB –NLU
Teren; własność Skarb Państwa,
użytkownik wieczysty WSB -NLU
Budynki; własność WSB –NLU
Teren; własność Skarb Państwa,
użytkownik wieczysty WSB -NLU
Budynki; własność WSB –NLU
Teren; własność Skarb Państwa,
użytkownik wieczysty WSB -NLU
Budynki; własność WSB –NLU
Teren; własność Skarb Państwa,
użytkownik wieczysty WSB -NLU
Budynki; własność WSB –NLU
Teren; własność Skarb Państwa,
użytkownik wieczysty WSB -NLU
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WSB-NLU współpracowała z uczelniami zagranicznymi w ramach indywidualnych porozumień o współpracy. Partnerami Szkoły były następujące uczelnie wyższe:
Tabela II-1.2.4.3. Współpraca międzynarodowa
Partner Umowy/ Porozumienia

Status

Vilnius Cooperative University of Applied Sciences

obowiązująca

Universite Rennes 2

Okres trwania
umowy

Zakres współpracy (maks. 255 znaków)
Wymiana wykładowców i studentów

obowiązująca

2014
2014

Kadir Has University

obowiązująca

2014

Wymiana wykładowców i studentów

Savoie Trade and Business School

obowiązująca

2014

Wymiana wykładowców i studentów

Universite de Haute-Alsace
The Catholic University in Ruzomberok
University of Presov
University of Pecs
Katholike Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen
Cologne Business School
Esam Lyon
Instituto Superior entre Douro e Vouga
Universidad Autonoma de Madrid
Reykjavik University
ESAM/IGS
CICD
Association Leonard de Vinci
Instituto Politecnico do Porto
University of Professional Education
European University Cyprus
University of Primorska
University of National and World Economy
Atilim University
FIHE Venlo
Sialuliai University
Baden-Wuerttemberg Cooperative State University

obowiązująca
obowiązująca
obowiązująca
obowiązująca
obowiązująca
obowiązująca
obowiązująca
obowiązująca
obowiązująca
obowiązująca
obowiązująca
obowiązująca
obowiązująca
obowiązująca
obowiązująca
obowiązująca
obowiązująca
obowiązująca
obowiązująca
obowiązująca
obowiązująca
obowiązująca

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Wymiana
Wymiana
Wymiana
Wymiana
Wymiana
Wymiana
Wymiana
Wymiana
Wymiana
Wymiana
Wymiana
Wymiana
Wymiana
Wymiana
Wymiana
Wymiana
Wymiana
Wymiana
Wymiana
Wymiana
Wymiana
Wymiana

Wymiana wykładowców i studentów

wykładowców
wykładowców
wykładowców
wykładowców
wykładowców
wykładowców
wykładowców
wykładowców
wykładowców
wykładowców
wykładowców
wykładowców
wykładowców
wykładowców
wykładowców
wykładowców
wykładowców
wykładowców
wykładowców
wykładowców
wykładowców
wykładowców
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i
i
i
i
i
i
i
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studentów
studentów
studentów
studentów
studentów
studentów
studentów
studentów
studentów
studentów
studentów
studentów
studentów
studentów
studentów
studentów
studentów
studentów
studentów
studentów
studentów
studentów
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FHS Kufstein Tirol Ubniversity of Applied Sciences
University of Navarre
University of Agder
Hogskolan Dalarna
Hof University of Applied Sciences
University of Applied Sciences
Instituto Polytechnico de Braganca
The Hague University of Applied Sciences
Lillebaelt Academy of Professional Higher Education
Hamk University of Applied Sciences
Suleyman Demirel University
DePaul University
Jinan University
KROK University
Donetsk State University of Management
Academy of Custosm Service
Odessa I.I. Mechnikov National University
Assumption University of Thailand

obowiązująca
obowiązująca
obowiązująca
obowiązująca
obowiązująca
obowiązująca
obowiązująca
obowiązująca
obowiązująca
obowiązująca
obowiązująca
obowiązująca
obowiązująca
obowiązująca
obowiązująca
obowiązująca
obowiązująca
obowiązująca

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Wymiana
Wymiana
Wymiana
Wymiana
Wymiana
Wymiana
Wymiana
Wymiana
Wymiana
Wymiana
Wymiana
Wymiana
Wymiana
Wymiana
Wymiana
Wymiana
Wymiana
Wymiana

wykładowców
wykładowców
wykładowców
wykładowców
wykładowców
wykładowców
wykładowców
wykładowców
wykładowców
wykładowców
wykładowców
wykładowców
wykładowców
wykładowców
wykładowców
wykładowców
wykładowców
wykładowców

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

studentów
studentów
studentów
studentów
studentów
studentów
studentów
studentów
studentów
studentów
studentów
studentów
studentów
studentów
studentów
studentów
studentów
studentów

W ramach prowadzonej współpracy w roku sprawozdawczym na stypendia i praktyki zawodowe wyjechały łącznie 24 osoby.

Inne działania, kluczowe wskaźniki, opis, komentarz
dający pełniejszy obraz aktywności w zakresie realizacji
celu strategicznego:

Współpraca z instytucjami rynku pracy w zakresie minimalizowania bezrobocia na terenie województwa małopolskiego,
monitorowanie losów absolwentów WSB-NLU, dynamiczny rozwój uczelni w obszarze innowacyjności poprzez powstanie Parku
Technologicznego MMC „Brainville”, a także szeroko zakrojona współpraca z ośrodkami naukowo–badawczymi. Zwiększenie wysiłków
uczelni na rzecz ściślejszej współpracy z firmami na polu B+R. Nawiązywanie kontaktów naukowo-dydaktycznych z wiodącymi
uczelniami zagranicznymi. Pozyskiwanie środków unijnych na prowadzenie studiów licencjackich oraz podyplomowych jako lider
konsorcjum „Futurus”.

Źródło: Wyższa Szkoła Biznesu – NLU w Nowym Sączu
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INFRASTRUKTURA KULTURY
I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Podmiot:

CEL OPERACYJNY II-2

Tworzenie warunków dla rozwoju instytucji kultury, oferty kulturalnej,
innowacji w działalności kulturalnej, upowszechniania dostępu do kultury
i edukacji kulturalnej, a także - ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym
poprzez rewitalizację zespołów zabytkowych.

Wydział Kultury i Sportu

II-2.1. Tworzenie warunków dla rozwoju instytucji kultury, oferty kulturalnej, innowacji w działalności kulturalnej, upowszechniania dostępu do kultury
i edukacji kulturalnej.****
II-2.1.1. Miejskie instytucje kultury
W 2013 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, tworzone były warunki finansowe dla realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Wspierano
działalność instytucji, placówek i organizacji pozarządowych, których nadrzędnym celem było i jest upowszechnianie kultury.
Bezpośrednio prowadzonymi i nadzorowanym przez miasto instytucjami były: Miejski Ośrodek Kultury, Nowosądecka Mała Galeria i Sądecka Biblioteka Publiczna, które
na działalność statutową otrzymały dotację w łącznej wysokości: 4 270 000.- złotych, w tym: MOK – 1 100 000.-zł,
NMG – 390 000.-zł, SPB –2 780 000.zł. W stosunku do 2012 roku, nakłady na działalność bieżącą miejskich instytucji wzrosły łącznie o kwotę w wysokości: 90 000.- złotych. Środki te pozwoliły na zrealizowanie
wielu zadań i przedsięwzięć oraz wzbogacenie oferty kulturalnej, nie tylko dla mieszkańców, ale i gości odwiedzających nasze miasto.
W Miejskim Ośrodku Kultury działało 14 zespołów amatorskiego ruchu artystycznego (teatralne, muzyczne, taneczne, folklorystyczne, wokalno-muzyczne, wokalnotaneczne, plastyczne) i 6 kół (klubów) zainteresowań. Zespoły i kluby skupiają łącznie ok. 500 uczestników. A były to:
Zespoły:
-

Teatr Robotniczy im. Bolesława Barbackiego,
Teatr NSA i Scena M,
Dziecięca Grupa Teatralna „Cudoki- Szuroki”,
Grupa TAM (Teatralna Akademia Młodzieży),
Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Sądeczanie”,
Sądecki Big Band,
Sądecka Orkiestra Symfoniczna,
Dziecięcy Zespół Wokalno-Taneczny „Tralalinki”,
Zespół Tańca Nowoczesnego „Jump step crew”,
Zespół Tańca Nowoczesnego „Katharsis”,
****

Źródło: Wydział Kultury i Sportu

Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl

147

Dokument Systemu Zarządzania Jakością

Nr:

I-G3-1

Grupa procesów zarządzania strategicznego
Proces monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020

-

Zespół Tańca Estradowego „Tęcza”,
Grupa Wokalna „Young Voice”,
Studio Tańca Artystycznego „Etiuda”,
Sądecki Chór Gospel,

K o ł a (kluby) z a i n t e r e s o w a ń :
-

Klub Poetycki,
Klub Miłośników Muzyki Progresywnej,
Studyjny Klub Filmowy,
Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży,
Klub Esperanto,
Klub Tańca Towarzyskiego.

Zespoły artystyczne MOK brały udział w blisko 170 projektach dla ok. 52 tys. widzów - koncertując i występując w Nowym Sączu, kraju i za granicą, zdobywając również
nagrody i wyróżnienia. MOK był realizatorem licznych imprez artystycznych, festiwali, przeglądów. Spośród nich na pewno warto wymienić: Wielką Orkiestrę Świątecznej
Pomocy, Koncerty Noworoczne, XIV Nowosądecki Przegląd Przedstawień Bożonarodzeniowych, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, XX Sądecką Wiosnę Artystyczną, XVI Konkurs
Piosenki Dziecięcej „Tralalaliada”, Małopolski Przegląd Teatrów Dzieci i Młodzieży „Bandurek”, cykl wieczorów poetyckich w okresie letnim na sądeckich plantach - obok pomnika
Adama Mickiewicza pn. „Pali się fajka nocy”, XVII Jesienny Festiwal Teatralny, koncerty pn. „U Prezydenta” i wiele, wiele innych, w tym koncerty i przedstawienia w wykonaniu
własnych grup artystycznych oraz artystów i zespołów zaproszonych.
MOK w ubr, gościł u siebie wybitnych artystów scen polskich m.in.: Artura Barcisia, Marzenę Trybałę, Piotra Fronczewskiego, Jana i Błażeja Peszek, Stanisława Soykę, Krystynę
Sienkiewicz, Grażynę Wolszczak, Małgorzatę Pieczyńską, Jerzego Bończaka, Karola Strasburgera, Andrzeja Nejmana, Ewę Kasprzyk, Krzysztofa Globisza, Krzysztofa Tyńca, Annę
Śleszyńską, Pawła Wawrzeckiego, Rafała Królikowskiego i wielu innych.
W ramach XVII Jesiennego Festiwalu Teatralnego swoje spektakle prezentowały m.in.
- Ale! Teatr z Warszawy,
- Teatr Polonia z Warszawy,
- Teatr Kwadrat z Warszawy,
- Teatr Capitol z Warszawy,
- Teatr Ateneum z Warszawy,
- Studio Filmowe GABI z Warszawy
- Teatr Kamienica z Warszawy.
W sumie tzn. łącznie z działaniami grup amatorskiego ruchu artystycznego MOK-u, w 2013 roku przygotowano, zorganizowano oraz uczestniczono
w
ok. 335 przedsięwzięciach (festiwale i przeglądy, spektakle teatralne, recitale, imprezy plenerowe, wieczory poezji, spotkania klubów i kół zainteresowań, promocje książek,
występy kabaretowe, wystawy, itp.), dla ok.110.tys. widzów, zarówno w Nowym Sączu, kraju, jak i za granicą.
W ubiegłym roku, Miejski Ośrodek Kultury, przygotował i zaprezentował w swojej galerii cztery wystawy:
- wystawę plakatu i fotografii „Sądecka Orkiestra Symfoniczna – od Jubileuszu do Jubileuszu”,
- wystawę grafik dzieci z Kółka Plastycznego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobkowicach,
- wystawę prac studentów i wykładowców Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu,
- wystawę z okazji jubileuszu 50.lecia Zespołu Regionalnego „Sądeczanie” (w tym: fotografie i trofea festiwalowe).
Miejski Ośrodek Kultury, był również realizatorem lub współrealizatorem licznych uroczystości, związanych z obchodami świąt państwowych
i
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okolicznościowych w Nowym Sączu
W 2013 roku, Ośrodek wypracował dodatkowe środki finansowe oraz pozyskał fundusze od sponsorów – w sumie ok. 630.-tys.zł, co pozwoliło niewątpliwie wzbogacić ofertę
kulturalną oraz dało większe możliwości w pracy merytorycznej z zespołami artystycznymi i kołami zainteresowań MOK-u.
Bogaty i atrakcyjny program imprez artystycznych i kulturalnych w Nowym Sączu, realizowała również w 2013 roku Nowosądecka Mała Galeria. Przygotowano i
zrealizowano blisko 576 projektów w tym: 96 imprez (wystawy, spektakle, recitale, koncerty, występy kabaretowe, happeningi, promocje książek, itp.), 300 prelekcji i
pogadanek o sztuce, 30 spotkań autorskich i 150 seansów filmowych połączonych z dyskusjami o problemach współczesnej sztuki - a wszystko to dla ok. 22 tys. odbiorców.
Już dwudziesty pierwszy raz, sfinalizowana została atrakcyjna oferta w ramach Małego Festiwalu Form Artystycznych, trwającego od 26 września do
30
października ubr. Podczas Festiwalu prezentowane były wystawy prac znaczących twórców, organizowane koncerty, wieczory autorskie, akcje artystyczne, performance.
Gośćmi Festiwalu byli m.in.:
- prof. Jacek Dużyński (malarstwo).
- Mindaguas Snipas (obiekty i instalacje),
- prof. Marcin Purzycki (grafika),
- prof. Jarosław Perszko (rzeźba)
- Jorgos Skolias i Paweł Kaczmarczyk (koncert),
- Dr Dariusz Juruś - projekcja i wykład „VideoDance”,
- Małgorzata Batterwick (performance),
- Janusz Radek (recital).
Ponadto w ramach upowszechniania profesjonalnej twórczości plastycznej, Galeria zorganizowała wystawy (malarstwo, grafika, instalacje, fotografia) m.in.
- prof. Zdzisława Olejniczaka,
- Małgorzaty Wielek-Mandeli,
- Zbyluta Grzywacza,
- Renaty Szułczyńskiej,
- Radosława Szajbo,
- Piotra Droździka,
- Żanny Orchel,
- Katarzyny Kroczek
- Tomasza Jędrzejko.
W grudniu 2013 roku, w salach wystawienniczych NMG, prezentowana była twórczość sądeckich i słowackich artystów plastyków - na dorocznej wystawie Oddziału
nowosądeckiego Związku Polskich Artystów Plastyków - pn.”Salon 2013”, gdzie jury nagrodziło laureatów nagrodami pieniężnymi.
W trakcie roku zorganizowano również liczne koncerty ( fortepianowe, gitarowe, wokalne, skrzypcowe, itp.) z udziałem uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowym Sączu.
Wystąpił także Tomasz Szwed ze swym recitalem. W okresie letnim trwały warsztaty muzyczne w ramach Kursu Interpretacji Muzycznej. Prócz tego zorganizowano spotkanie
sądeckiego zespołu „Romantyczni”, akcję artystyczną „Grzyby po deszczu” w ramach Nocy Art., spektakl Teatru Mumerus pt. „Tajemnik”, promocję wydawnictwa „Bohaterowie
na trudne czasy”, promocję książki dla dzieci autorstwa Tomasza Szweda.
W 2013 roku kontynuowane były cykle koncertów pn. „Witold Buszek przedstawia” oraz „Nauczyciel i uczniowie”, promujące twórczość najzdolniejszych młodych Sądeczan –
uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Nowym Sączu.
Edukacja artystyczna w NMG, prowadzona była przez cały rok, poprzez realizację zajęć z młodzieżą - pięć razy w tygodniu - w ramach tzw. „Małej Akademii Rysunku” oraz
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organizację lekcji plastyki dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich, a także poprzez seanse filmowe filmów artystycznych, połączone
współczesnej sztuki. W NMG odbywały się również, systematycznie spotkania grupy miłośników sztuki.

z dyskusjami o problemach

Realizacja zdań statutowych Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. J.Szujskiego w 2013 roku, przebiegała prawidłowo i efektywnie. Działalność SPB, prowadzona była
poprzez:
- Bibliotekę Główną.
- Oddział dla Dzieci,
- Oddział Ksiązki Mówionej,
- 7 fillii bibliotecznych na osiedlach: Kochanowskiego, Gołąbkowice, Millenium, Przydworcowe, Wólki, Wojska Polskiego i Biegonice.
Biblioteka w ciągu roku, powiększyła zbiory o 10882 woluminów. W 2013 roku opracowano 7695 woluminów dla Biblioteki Głównej, 1906 dla Oddziału
dla Dzieci i
3388 dla filii bibliotecznych oraz 116 opisów książek mówionych. W roku ubiegłym zrejestrowano 21394 czytelników, którzy odwiedzili Bibliotekę 168708 razy, wypożyczając
359989 książek. Przez cały rok wykonywane były wszelkie prace związane z udostępnianiem zbiorów. Gromadzono materiały dotyczące regionu i dokumenty życia społecznego.
Systematycznie prowadzono nadzór nad otrzymywanymi tytułami czasopism. Do elektronicznej kartoteki bibliograficznej powiatu nowosądeckiego wprowadzono 3074 opisy
artykułów. Na stronie internetowej biblioteki ukończono i udostępniono bibliografię za 2011 rok. Natomiast rozpoczęto prace nad bibliografią za 2012 rok. Ze względu na
powiększającą się co roku ilość woluminów i w związku z tym, problemami magazynowymi w budynku przy ul. Franciszkańskiej, przeniesiono część zbiorów (zbiory regionalne i
zabytkowe około 300 woluminów) na ul. Lwowską do budynku, w którym działa Oddział dla Dzieci. W roku 2013 Sądecka Biblioteka Publiczna, zorganizowała 10 wystaw w
zabytkowych piwnicach w budynku głównym, które obejrzało 6360 osób. Prowadzono również działalność kulturalno-oświatową i promocyjną organizując 26 imprez promujących
czytelnictwo, w których uczestniczyło około 2300 osób. Imprezy te organizowano w budynku głównym i w filiach. Spośród wyżej wymienionych przedsięwzięć, przygotowano
i zrealizowano m.in.:
1. Wystawy:
- „Tak było – Nowy Sącz 2012”, czyli miniony rok w obiektywie sądeckich mediów,
- „Kobieta ma wiele twarzy” – fotografia artystyczna Małgorzaty Kossakowskiej,
- „Sądecka wiosna”- wystawa twórców nieprofesjonalnych,
- „Zaprzeczenie obiektywizmu w fotografii” – wystawa fotograficzna Tomasza Chowańca,
- „Królestwo Baśni” – wystawa zorganizowana przez Fundację Nomina Rosae,
- „Sądeczanie na morzach i oceanach świata” – wystawa zdjęć,
- „Sądecczyzna –mowa ziemi” wystawa malarstwa Anny Miszalskiej-Gąsienica i Jerzego Miszalskiego,
- „Jubileuszowa wystawa z okazji 35–lecia Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego”,
- „Czy pamiętasz jak z tobą tańczyłem walca …. Mała Ziemiańska, Tuwim” mandarynki i pomarańcze” – wystawa zorganizowana z okazji roku J. Tuwima,
- „Serce Azji. Kazachstan na Jedwabnym Szlaku” – wystawa fotograficzna Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Oddział Nowy Sącz.
2. Inne imprezy, promujące czytelnictwo dla dorosłych to:
-

„Obraz zapamiętany” spotkanie z poezją i muzyką w 10 rocznicę śmierci Jerzego Masiora,
udział w akcji Małopolskie Dni Książki „Książka i Róża” i akcji „Tydzień z Internetem”,
„Spotkanie z poetą” Tadeuszem Basiagą w ramach Światowego Dnia Poezji,
wieczór z poezją Joanny Jamińskiej, uczennicy V LO w Nowym Sączu,
„Tynike kwiaty w liturgii i kwiaty u ciebie” z pokazem układania kwiatów – spotkanie z ojcem Hieronimem St. Kreisem OSB,
koncert ballad Leonarda Cohena w wykonaniu Kuby Michalskiego,
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- „Szumi czas” – spotkanie z Andrzejem Poniedzielskim,
- „Sądeckie Dni Wody i Wiatru” - koncert szant,
- „Kwiat paproci” i „Wesołe diabełki” – występy grupy artystycznej Teatr Wśród Książek,
- Targi edukacyjne „Przyjemna nauka”,
- IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O wawrzyn Sądecczyzny” – ogłoszenie wyników,
- „Spotkanie z pasjami” – projekt Orange dla seniorów,
- spotkanie autorskie z Pawłem Spodenkiewiczem autorem książki „Ksiądz Stefan Miecznikowski – jezuita i harcerz”,
- Duety Literackie - poświęcone książce „Trociny” Krzysztofa Wargi,
- Duety Literackie - spotkanie z Janem Polkowskim autorem książki „Ślady krwi”.
Do tzw. przedsięwzięć cyklicznych, zrealizowanych w ubiegłym roku należą m.in: Dyskusyjne Kluby Książki - 51 spotkań, Warsztaty Koralikowe - 91 spotkań, Koło szachistów 30 spotkań, grupa artystyczna Teatr Wśród Książek - 5 spotkań, kurs komputerowy E-senior - 4 edycje dla początkujących
i 4 edycje kursu rozszerzonego
oraz Spotkania Klubu 50+ (5 spotkań).
Zorganizowano także 22 imprezy dla dzieci i młodzieży m.in.: „Cała Polska czyta dzieciom”, „Spotkania w krainie baśni”, „Ferie w bibliotece”, spotkanie autorskie z Renatą
Piątkowską, spotkanie autorskie z Małgorzatą Piekarską, „Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego”, Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, Pasowanie na czytelnika,
„Wakacje w bibliotece”, „Biblioteczne ABC”, „Podróże po literaturze”, „Z książką na ty”, „Juliana Tuwima wierszyków rodzina”, „Na Mikołajki włącz książkę, włącz czytanie” oraz
imprezy cykliczne: „Kolorowa Biblioteka”, „Z bajką przez okrągły roczek”, „Leśne duszki” i Dyskusyjny Klub Książki „Zielony Wędrowiec”. W projektach tych brało udział blisko
pięć tysięcy uczestników: dzieci i młodzież.
W 2013 roku, Biblioteka pozyskała dodatkowe środki: z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację w wysokości: 70 930,oo- złotych na zakup nowości
wydawniczych oraz z Fundacji Orange kwotę: 5 726,88.- złotych.
Wsparcie finansowe i organizacyjne dla rozwoju oferty kulturalnej w Nowym Sączu, otrzymały także organizacje pozarządowe i inne podmioty oraz instytucje
wojewódzkie: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ i Muzeum Okręgowe.
Kwota na dofinansowanie zadań zleconych dla stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów wyniosła: 180 000.-zł i została przeznaczona dla 22 oferentów na realizację 22
projektów.
Natomiast wojewódzkie instytucje kultury, otrzymały pomoc z budżetu miasta, na realizację projektów w trybie tzw. zamówień publicznych. Dofinansowane przedsięwzięcia MCK
SOKÓŁ oraz Muzeum Okręgowego, wymienione zostały w punktach od nr 21 do nr 24 - poniższej tabeli.
Reasumując, miasto w 2013 roku, wspomogło finansowo i nie tylko finansowo, realizację n/w przedsięwzięć kulturalnych:
Lp.

1.
2.
3.

Nazwa imprezy, tytuł wystawy, koncertu lub przedsięwzięcia

Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży poprze Społeczne Ogniska Muzyczne
Nowym Sączu
Cykl imprez pn. „Pomagamy słońcu wschodzić co dzień”
Projekt pn. „Pod rękę z kulturą” Nowosądecki Rok Działań Artystycznych dla dzieci i
młodzieży

w

Wysokość przyznanej
kwoty (zł)

Nazwa organizatora

5 000.-

Sądeckie Towarzystwo Muzyczne
w Nowym Sączu
Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Nowy Sącz
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci
i Młodzieży „Fabryka Marzeń
w Nowym Sączu

3 000,4 000.-
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4.

Tydzień Kultury Chrześcijańskiej

10 000.-

5.

Międzynarodowy Dzień Tańca

3 000.-

6.

17 000.-

8.

Promocja folkloru Ziemi Sądeckiej poprzez cykl koncertów
Zespołu Regionalnego „Sądeczanie”
Doroczna Wystawa
Nowosądeckiego Oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków
pn. ”SALON 2013”
„Sądeczoki” na festiwalowych scenach Polski i Europy

9.

Wystawa: „Królestwo baśni”

5 000.-

10.

V Turniej Rycerski „Barwy Średniowiecza”

5 000.-

11.

Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej „SKOWRONECZEK”

12 000.-

12.

Projekt: „Nowy Sącz – historia osobista”

4 500.-

13.

Wydanie nowej płyty CD i materiałów promocyjnych
Młodzieżowego Chóru „Scherzo”
Prowadzenie zespołów regionalnych „Lachy” i „Małe Lachy”

5 000.-

7.

14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.

9 000.-

11 000.-

40 000.-

Koncert dla mieszkańców Nowego Sącza w ramach festynu parafialnego pn. ”Dzielić się
chlebem z głodnymi”
Cykl koncertów chóru im. Jana Pawła II

10 000.-

Warsztaty, Konkurs i XXXIV Wystawa
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 2013’
Noc Św. Justa. Oratorium Sądeckie

3 500.-

Prowadzenie zespołu muzycznego oraz edukacja muzyczna dzieci i młodzieży przy Kole
Polskiego Związku Niewidomych w Nowym Sączu
Prowadzenie Orkiestry Dętej Parafii św. Wawrzyńca

3 000.-

8 000.-

5 000.-

7 000.-

Klub Inteligencji Katolickiej
w Nowym Sączu
Stowarzyszenie Taneczne AXIS w
Nowym Sączu
Stowarzyszenie Animatorów
Kultury w Nowym Sączu
Związek Polskich Artystów
Plastyków Oddział Nowy Sącz
Stowarzyszenie Miłośników
Zespołu Regionalnego „Sądeczoki”
w Nowym Sączu
Fundacja NOMINA ROSAE Ogród
Kultury Dawnej w Nowym Sączu
Stowarzyszenie „Dla Miasta”
w Nowym Sączu
PROMYCZEK Wydawnictwo Diecezji
Tarnowskiej w Nowym Sączu
Stowarzyszenie Na Rzecz Badań
Dokumentacji Kultury
„A’Posteriori” w Nowym Sączu
Stowarzyszenie Chóru „Scherzo”
w Nowym Sączu
Towarzystwo Przyjaciół
Regionalnego Zespołu „Lachy”
w Nowym Sączu
Parafia Rzymsko-Katolicka św.
Małgorzaty w Nowym Sączu
Parafia Rzymsko-Katolicka
Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Nowym Sączu
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk
Pięknych w Nowym Sączu
Towarzystwo Gimnastyczne
„Sokół” w Nowym Sączu
Polski Związek Niewidomych Koło
w Nowym Sączu
Związek Miłośników Muzyki
w Nowym Sączu
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21.
22.

Koncert Noworoczny

4 000.-

Małopolskie Centrum Kultury
SOKÓŁ w Nowym Sączu
Muzeum Okręgowe
w Nowym Sączu
Małopolskie Centrum Kultury
SOKÓŁ w Nowym Sączu
Muzeum Okręgowe
w Nowym Sączu

30 000.„Jarmark św. Małgorzaty”
23.
XXI Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych
20 000.„Święto Dzieci Gór”
24.
Projekt pn. ”Kulturalny Nowy Sącz” –
19 000.realizacja siedmiu wydarzeń kulturalnych nawiązujących
do historii i tradycji Nowego Sącza
W ramach realizowanych wydawnictw promujących sądecką kulturę, w 2013 roku dofinansowano, poprzez przyznanie dotacji, cztery numery „Almanachu
Sądeckiego”- kwartalnika regionalnego, promującego kulturę i dziedzictwo narodowe miasta oraz regionu, którego wydawcą jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
w Nowym Sączu – kwota dofinansowania to: 6 tys.zł, - nakład dwóch podwójnych numerów to 500 egz. każdy. Książki przekazane zostały bibliotekom i organizacjom
społecznym.
W 2013 roku kontynuowano edycję „Rocznika Sądeckiego”, tym razem wydając kolejny XLI tom, poświęcony gen. Franciszkowi Gągołowi, rodem z Koniuszowej,
absolwentowi I LO im. J.Długosza w Nowym Sączu, który zginął w katastrofie lotniczej w Smoleńsku.
„Rocznik Sądecki”, redaguje Komitet Redakcyjny na czele z prof. Feliksem Kirykiem . Pozycja ta w całości finansowana ze środków budżetu miasta Nowego Sącza – w 2013 roku
liczył 552 strony i zawierał 43 artykuły, materiały, recenzje, biogramy. Całość uzupełniona była kronikami: miasta oraz obchodów 720.lecia i wykazem bibliograficznym
Sądecczyzny. Nakład: 500 egzemplarzy.
Podobnie jak w latach poprzednich „Rocznikowi..” towarzyszyły publikacje z serii Biblioteka „Rocznika Sądeckiego”, a były to dwa wydawnictwa:
- „<Wiadomości Sądeckie>. Studium historyczno-prasoznawcze”, autorstwa Sławomira J.Tabkowskiego, nakład : 250 egzemplarzy,
- „Wspomnienia kuriera”, autorstwa Zbigniewa Rysia, nakład : 500 egzemplarzy.
Koszty składu, redakcji technicznej i druku „Rocznika Sądeckiego” oraz serii bibliotecznej, wyniosły łącznie ok. 22 tys. zł.
Promocja wydawnictw z udziałem autorów, zaproszonych gości (m.in. rodzin Gągorów i Rysiów), władz miejskich i wojewódzkich oraz współpracowników wydawnictwa i licznego
grona sądeczan, miała miejsce w Sali Reprezentacyjnej sądeckiego Ratusza w dniu 5 lipca 2013 roku, inaugurując jednocześnie trzydniową imprezę pn. „Imieniny Nowego
Sącza”. Rodzinom zasłużonych osób, których biogramy przygotowano w bieżącym wydaniu, a także laureatom XIII edycji konkursu wiedzy historycznej „Ziemia Sądecka – od
przeszłości do współczesności, Prezydent Miasta wręczył honorowe „Roczniki”. Spotkanie promocyjne uświetnił występ artystyczny.
Miasto w roku ubiegłym, było organizatorem lub współorganizatorem, a przede wszystkim fundatorem plenerowych imprez cyklicznych oraz koncertów, spektakli
i widowisk, m.in. :
1. Koncertów podczas XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – ok. 2000 widzów,
2. Koncertu Janusza Radka podczas XIII edycji „Ziarnka Gorczycy” – ok. 600 widzów,
3. Koncertu pn. „U Prezydenta” w ramach XX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Odnalezionej – ok. 150 widzów,
4. Sądeckiego Kiermaszu Staroci (impreza dwudniowa) – ok. 2000 widzów,
5. Spektaklu pt. „Obietnica poranka” – ok.300 widzów,
6. Koncertu Mateusza Mijala podczas imprezy: „Wybory Miss Ziemi Sądeckiej” – ok. 300 widzów,
7. Koncertów w ramach kiermaszu półfinałowego „Małopolskiego Festiwalu Smaku” – ok. 1500 widzów,
8. „Imienin Miasta” – koncerty 6 i 7 lipca ubr : zespoły Linkage, Lachersi, Enej, Grupa Pod Budą, Beata Dobosz oraz spektakle dla dzieci w wykonaniu Teatru PINOKIO
„Czerwony kapturek” i „Przeznaczenie” – dla ok. 8000 widzów (łącznie),
9. Koncertu Inauguracyjnego Festiwalu „Wakacje z Muzyką” – ok. 150 wodzów,
10. Imprezy artystyczno-rozrywkowej pn. „Złote przeboje na wakacjach” - ok. 3000 widzów,
11. VII Sądeckiego Jarmarku Anielskiego (impreza dwudniowa) – ok. 3500 widzów,
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Koncertu Galowego pt.”Radosna Niepodległość, Nowy Sącz 1918-2013” w 95 rocznicę odzyskania niepodległości – koncert w Bazylice – ok. 1500 widzów.
Spektaklu Teatru Powszechnego z Warszawy pt. „Pojedynek – zabawa w detektywa” – ok. 600 osób,
Koncertu pt. „Sojka śpiewa Niemena” – ok. 600 widzów,
Koncertu pt. „Pieśń o Bogu Ukrytym” – ok. 300 widzów,
Widowiska Muzycznego pt. „CO-OPERA” – ok. 300 widzów,
Koncertu pt. „Światowe Przeboje Muzyki Filmowej” – najpiękniejsze i najbardziej znane melodie operetki i musicalu - ok. 300 widzów,
„Sylwester w Nowym Sączu” – widowiska 3D video mappingu wraz z pokazem sztucznych ogni – ok. 1500 osób.

W 2013 roku, Miasto Nowy Sącz, było współorganizatorem imprezy promującej kulturę naszego miasta w ramach XXXVII Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej, która
odbyła się 17 sierpnia 2013 roku na Rynku w Krakowie. Nowy Sącz reprezentowany był przez blisko 100 – osobową grupę, a mianowicie : Zespoły Folklorystyczne: „Sądeczanie”
i „Dolina Dunajca”, grupy wokalno-muzyczne i taneczne Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Pałacu Młodzieży. Na Targach swoje prace prezentowali również artyści nieprofesjonalni
z Klubu Twórczego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu. Sądecki kiermasz sztuki ludowej, a także występy artystyczne, cieszyły się dużym uznaniem i
powodzeniem wśród mieszkańców Krakowa oraz licznie przybyłych turystów.
Mając na uwadze szeroką reklamę imprez kulturalnych, organizowanych w trakcie całego roku, przez instytucje, placówki i stowarzyszenia upowszechniania kultury oraz inne
podmioty – podobnie jak w latach poprzednich, opracowano roczny kalendarz imprez kulturalnych, głównie cyklicznych, planowanych do realizacji w 2013 roku, zamieszczając go
na stronach internetowych miasta Nowego Sącza w zakładce „kalendarz imprez stałych” – na początku ubiegłego roku. Dane te przekazane zostały także do Centrum Informacji
Turystycznej w Nowym Sączu. Było to 65 imprez. Niezależnie od tego na bieżąco, w trakcie całego roku, udostępniano informacje na temat organizowanych imprez osobom
indywidualnym oraz instytucjom.
Natomiast tzw. miesięczne kalendarze imprez, opracowywane na podstawie danych z jednostek kultury w Nowym Sączu, publikowane były na stronach miasta, systematycznie
tj. na każdy miesiąc, z odpowiednim wyprzedzeniem, w zakładce „najbliższe imprezy”.
Imprezy oraz wydarzenia kulturalne organizowane bezpośrednio lub na zlecenie Miasta Nowego Sącza, reklamowane i promowane były również w środkach masowego przekazu,
na stronach internetowych oraz poprzez plakaty, afisze i ulotki, zaproszenia, itd. Działania te realizowane były z myślą o pozyskaniu jak największej liczby odbiorców i to nie
tylko wśród mieszkańców Nowego Sącza, ale również gości, a zwłaszcza turystów odwiedzających nasze miasto.
W ciągu całego 2013 roku, przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Nowym Sączu oraz sądeckimi organizacjami kombatanckimi, zorganizowano imprezy
okolicznościowe połączone z uroczystościami patriotyczno-religijnymi, z okazji rocznic i świąt państwowych, które wymieniamy poniżej:
- 73 rocznica zbrodni katyńskiej – 11 kwietnia,
- 222 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 3 maja,
- 68 rocznica zakończenia II Wojny Światowej w Europie – 8 maja,
- 93 rocznica Bitwy Warszawskiej – Dzień Wojska Polskiego – 15 sierpnia,
- 33 rocznica podpisania porozumień sierpniowych w Gdańsku i powstania NSZZ „Solidarność” – 31 sierpnia,
- 74 rocznica napaści Niemiec na Polskę – Dzień Weterana – 1 września,
- 74 rocznica napaści ZSRR na Polskę – Dzień Sybiraka – 17 września,
- 69 rocznica utworzenia 1 PSP AK – 19 września,
- 721 rocznica lokacji Nowego Sącza – 8 listopada,
- 95 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości – 11 listopada,
- 32 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce – 13 grudnia.
Programy, scenariusze i oprawy artystyczne wyżej wymienionych uroczystości przygotowywali i prezentowali, przede wszystkim instruktorzy wraz z grupami artystycznymi oraz
recytatorami Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu, po uprzedniej konsultacji ze związkami kombatanckimi.
Doceniając pracę twórców, osób zasłużonych dla naszego miasta, animatorów i pracowników kultury, Wydział Kultury i Sportu UM wnioskował do Prezydenta Miasta o
przyznanie odznaczeń, nagród i wyróżnień, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i promowania kultury.
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W 2013 roku, na wniosek Prezydenta Miasta Nowego, Minister Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego uhonorował Odznakami „Zasłużony dla Kultury Polskiej” : Panią Marię
Stach i Pana Bogdana Matusika, wieloletnich członków Zespołu Regionalnego „Sądeczanie” z okazji jubileuszu 50.lecia zespołu,
Ponadto okolicznościowe statuetki, listy gratulacyjne wraz z nagrodami rzeczowymi; za zaangażowanie oraz zasługi na rzecz upowszechniania i promowania sądeckiej kultury, w
ubr otrzymali:
- Laureaci i finaliści XX Sądeckiej Wiosny Artystycznej – 35 nagrodzonych okolicznościowymi statuetkami (nagrody zespołowe i indywidualne),
- Zespół Regionalny „Sądeczanie” z okazji jubileuszu 50.lecia działalności,
- Panie i Panowie: Mirosław Zarzeka, Piotr Zarzeka, Paweł Michalik, Józef Chudy, Stefan Bożyk, Teresa Duńczyk, Natalia Żurowska, Magdalena Lorkiewicz, Mateusz Michalik,
Dominika Pióro, Paweł Wójs Kinga Kubowicz, Karolina Kubowicz, Grzegorz Zieliński – zasłużeni i wieloletni członkowie Zespołu Regionalnego „Sądeczanie”- z okazji 50.lecia,
podczas Koncertu Galowego w dniu 21 września 2013 roku.
Honorowanie w/w twórców i osób zasłużonych dla kultury, odbywało się podczas specjalnie przygotowanych na tę okoliczność uroczystości, połączonych z koncertami galowymi.
W 2013 roku kontynuowana była, współpraca miast partnerskich w ramach wymiany kulturalnej z zagranicą. Otrzymaliśmy zaproszenie od władz miasta Stara
Lubovna na Słowacji, do wzięcia udziału w dorocznej imprezie pn. „ Luboviansky Jarmok 2013”, który organizowany był w dniach: od 26 do 29 września 2013 roku Miasto Nowy
Sącz, reprezentowane było przez Zespół Regionalny „Sądeczoki” , który wystąpił w plenerze dla tamt. publiczności w dniu 27 września 2013 roku. Członkowie Zespołu wcześniej
zwiedzili Zamek i Skansen w Starej Lubovni. Ze środków tut. Wydziału, sfinansowano koszty transportu dla Zespołu.
Tradycyjnie już, w ramach współpracy i wymiany kulturalnej z miastami partnerskimi, do udziału w dorocznej wystawie oddziału nowosądeckiego Związku Polskich Artystów
Plastyków pn.”Salon 2013”, zostali zaproszeni artyści ze Słowacji z miasta Presov, którzy wzięli również udział w konkursie prac. Jury, przyznało Nagrodę Prezydenta Miasta
Nowego Sącza, słowackiej artystce z Presova – Pani Anne Gregorovej za zestaw prac.
Wernisaż wystawy z udziałem gości zaproszonych i władz miasta Nowego Sącza, odbył się w dniu 05 grudnia 2013 roku, w sali wystawienniczej Nowosądeckiej Małej Galerii w
Nowym Sączu, na którym wręczone zostały wszystkie nagrody. Wystawa prezentowana była do 13 stycznia 2014 roku.
Otrzymaliśmy również zaproszenie od władz partnerskiego miasta Kiskunhalas (Węgry) do wzięcia udziału w uroczystościach świętowania 20.lecia partnerstwa Nowy Sącz –
Kiskunhalas. Zaproszono Sądecki Big Band i artystę plastyka z wystawą obrazów, ze Związku Polskich Artystów Plastyków oddział w Nowym Sączu. Impreza miała odbyć się w
połowie października. Jednak strona węgierska przełożyła termin uroczystości na maj 2014 roku.
W 2013 roku, na swe wydarzenia kulturalne, zapraszały władze partnerskiego miasta Gabrowo (Bułgaria). Proszono nas do wzięcia udziału w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki
Sakralnej „St. Petka Bulgarska”, Międzynarodowym Plenerze Malarskim Bozhentsi 2013’ i Targach Rzemiosła Ludowego/Rękodzielniczego w Parku Etnograficznym ETAR. Po
przeprowadzonych konsultacjach m.in. ze stowarzyszeniami i instytucjami kultury, niestety nie było chętnych osób, które mogłyby uczestniczyć w bułgarskich imprezach.
Głównym powodem rezygnacji z uczestnictwa, były ograniczone możliwości finansowe.

II-2.2. Tworzenie warunków dla ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym poprzez rewitalizację zespołów zabytkowych.
1) Prace remontowo-konserwatorskie w zespole zamkowym: wykonanie robót
budowlanych i prac konserwatorskich obejmujących uzupełnienie wyrwy,
zabezpieczenie korony muru i konserwację lica ściany północnej, w obrębie tzw. trwałej ruiny. Prace o wartości brutto 34 849,96 zł zrealizowane w ramach
planowanych wydatków na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – w rozdziale 92120 par. 4340.
2) W zakresie ochrony zabytków nieruchomych i historycznych układów przestrzennych prowadzone były prace związane z przygotowaniem nowej edycji programu
opieki nad zabytkami miasta.

Źródło: Wydział Kultury i Sportu
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II-2.1.2. Wojewódzkie instytucje kultury

Podmiot:

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

II-2.1.2. Wojewódzkie instytucje kultury
II-2.1.2.1.
1.

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu††††

Ogółem w roku 2013 MCK SOKÓŁ zorganizowało 6099 wydarzeń, w których wzięło udział 263 666 uczestników – osób, w tym:
w siedzibie MCK SOKÓŁ odbyło się 5975 imprez z udziałem 164 055 osób, z czego widownia kina 126 660 widzów na 5878 seansach.
w kilkudziesięciu miejscowościach Małopolski instytucja zorganizowała bądź współorganizowała 124 imprezy, w których uczestniczyło 99 611 osób.

2.

z 38 form edukacyjnych organizowanych w ciągu roku skorzystało 30 499 osób.

3.

Ponadto, w ramach projektów unijnych (4 projekty) zrealizowano 26 imprez dla 95 361 uczestników.

4.

W ramach tzw. Imprez zewnętrznych ( nie ujętych w planie finansowym instytucji) zorganizowano 165 wydarzeń , w których uczestniczyło 20 280 osób.
Summa summarum w 2013 r.: 6290 wydarzeń, 38 form edukacyjnych, 409 806 uczestników.

II-2.1.2.1.1.
W obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego (kultywowanie, pomnażanie, rozwój, promocja) MCK SOKÓŁ zrealizował samodzielnie 12 przeglądów, konkursów i festiwali z
dziedziny
tradycyjnej
kultury
ludowej
(m.in.
ŚWIĘTO
DZIECI
GÓR
–
XXI
Międzynarodowy
Festiwal
Dziecięcych
Zespołów
Regionalnych
z widownią ok. 28 000 osób w Nowym Sączu i przy scenach zamiejscowych), spośród których 11 zostało zorganizowanych poza Nowym Sączem. MCK SOKÓŁ było również współorganizatorem
kolejnych 14 imprez folklorystycznych, które miały miejsce poza Nowym Sączem. Zorganizowano trzy wieczory w ramach cyklu TRADYCJA PRZEZ POKOLENIA, podczas których zaprezentowano kulturę
ludową górali łąckich, Lachów podegrodzkich i krakowiaków.
II-2.1.2.1.2. W obszarze inspirowania aktywnych form uczestnictwa w kulturze MCK SOKÓŁ zrealizował samodzielnie 8 przeglądów, konkursów i festiwali (nie uwzględniając imprez o
charakterze eliminacji), w tym 5 w Nowym Sączu, a mianowicie: XX Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ z widownią – ok. 659
osób), eliminacje rejonowe do 58.Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego z 58 uczestnikami, XIV Międzyszkolny Turniej Tańca Towarzyskiego TUPTUŚ z 188 uczestnikami i ok. 290 osobami
publiczności, Finał XXVIII Małopolskiego Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK z 403 uczestnikami i ok. 1328 osób publiczności, Finał XXXVI Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO
TROMBITY z udziałem 1336 muzyków z 33 orkiestr i ok. 2000 osób publiczności. MCK SOKÓŁ był również współorganizatorem 35 kolejnych imprez zamiejscowych, w tym 34 o charakterze eliminacji.
W prezentowanym obszarze MCK SOKÓŁ realizował także cykl MY, MAŁOPOLANIE promując najwybitniejsze osiągnięcia amatorskiej twórczości w Małopolsce. W ramach cyklu zorganizowano 2
koncerty w Nowym Sączu: Koncert dyplomowy absolwentów III Ogólnopolskiego Instruktorskiego Studium dla Kapelmistrzów Orkiestr Dętych oraz Koncert Laureatów XXXVI Małopolskiego Festiwalu
Orkiestr Dętych – ECHO TROMBITY (60 uczestników + 718 osób widowni).Wspólnie z Towarzystwem Literackim im. Cypriana Norwida zorganizowano w MCK SOKÓŁ wieczór literacki z udziałem 80
osób.
Instruktorzy – specjaliści MCK SOKÓŁ brali udział w pracach 83 komisji artystycznych przeglądów, festiwali, organizowanych w Województwie Małopolskim. Odbyło się kilkaset spotkań konsultacyjnowarsztatowych z instruktorami, nauczycielami i zespołami.
Realizowane były stałe formy edukacyjne dla dzieci i młodzieży: LABIRYNT HISTORII – VIII edycja programu edukacyjno-artystycznego pt Uchwycić. Utrwalić. Nie zapomnieć. 150 rocznica
powstania styczniowego. (ok. 1386 uczestników), Klub Tańca Towarzyskiego AXIS (realizacja zajęć 5 razy w tygodniu – 60 par - 120 uczestników; pary taneczne KTT AXIS zatańczyły w
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kilkudziesięciu turniejach tanecznych, 16 – krotnie zajmując miejsca na podium).
II-2.1.2.1.3. W obszarze kształcenia i doskonalenia kadry kierowniczej, instruktorów i animatorów kultury MCK SOKÓŁ zorganizowało 2 konferencje dla łącznie
46 osób reprezentujących kadrę kierowniczą instytucji kultury, III Małopolskie Warsztaty dla akustyków z udziałem 43 osób, warsztaty teatralne dla łącznie 458 osób, warsztaty artystyczne dla 404
osób, trzydniowe Małopolskie Warsztaty Dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych dla 115 uczestników, Instruktorski Ogólnopolski Kurs Kwalifikacyjny dla Instruktorów Zespołów
Folklorystycznych dla 37 słuchaczy. W zakresie kultury ludowej zorganizowano także 11 form warsztatowych dla 432 osób i 2 seminaria dla łącznie 200 uczestników. Udzielono kilkaset konsultacji
indywidualnych nauczycielom i instruktorom amatorskiego ruchu artystycznego w tym także folklorystycznego.
II-2.1.2.1.4. W obszarze kształtowania kompetencji kulturowej poprzez popularyzację sztuki profesjonalnej MCK SOKÓŁ zorganizowało 5 festiwali muzycznych
w Nowym Sączu, w tym: XII Festiwal Wirtuozerii i Żartu Muzycznego FUN AND CLASSIC (widownia – łącznie 1187 osób), IX Festiwal Wiosennych Recitali Artystów Piosenki PAMIĘTAJCIE O OGRODACH
(widownia – łącznie 1011 osób), XVII Międzynarodowy Festiwal i XV Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari( publiczność - łącznie 3140 osób),XII Sądecki Festiwal Muzyki Organowej L’ARTE ORGANICA
(publiczność – łącznie 1200 osób), XIX Sądecki Festiwal Muzyczny IUBILAEI CANTUS (publiczność – łącznie 1807 osób), WIECZORY MAŁOPOLSKIE (publiczność – łącznie 1023 osoby). Zrealizowano
także projekty: Trans – Opera – Transmisje oper i baletów z renomowanych teatrów i festiwali europejskich ( publiczność – łącznie 512 osób), Instytucje Kultury w Sieci Współpracy Opera – Europa (
publiczność – łącznie 681 osób) oraz cykl edukacyjny – Audycje muzyczne dla przedszkoli oraz szkół podstawowych w klasach I – III ( publiczność – łącznie 5517 osób).
MCK SOKÓŁ był również organizatorem 14 okolicznościowych koncertów i recitali (publiczność – łącznie 2280 osób), 2 spotkań literackich (publiczność – łącznie 75 osób).
MCK SOKÓŁ był również współorganizatorem koncertów, recitali, spektakli i spotkań, których głównymi realizatorami były instytucje artystyczne, placówki oświatowe, stowarzyszenia i inne podmioty,
w ciągu roku w salach MCK zorganizowano ich, 165 w których uczestniczyło ok. 20 280 osób.
W zakresie upowszechniania kultury filmowej – działalność kina SOKÓŁ – wyświetlono 592 tytuły filmowe na 5878 seansach. Frekwencja wyniosła ok. 126 660 widzów.
Galeria Sztuki SOKÓŁ w 2013 roku zrealizowała 38 wystaw, które odwiedziło około 78 318 osób.
II-2.1.2.1.5. W obszarze promocji
17 wydarzeń dla 13 200 osób.

dziedzictwa

Małopolski

w

kontekście

kulturowym

Karpat

Instytut

Europa

Karpat

działający

w

ramach

MCK

SOKÓŁ

zorganizował:

II-2.1.2.1.5. Inne działania
Przy Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ działa Uniwersytet Trzeciego Wieku. Zajęcia odbywają się 4 razy w miesiącu i uczestniczy w nich ok. 600 osób.
II-2.1.2.1.6. Działalność dokumentacyjno – archiwalna.
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

Dokumentacja wydarzeń w formie nagrań filmowych – cyfrowych: 12150 minut
Dokumentacja fotograficzna: 13020 zdjęć cyfrowych
Digitalizacja nagrań VHS z lat 1988 oraz 1990-1991 - w sumie 45 kaset
Tworzenie dokumentów dźwiękowych (rejestracje cyfrowe): 93 h
Obróbka materiału, archiwizacja, tworzenie metadanych:
- wykłady, prelekcje – 331 minut,
- imprezy – 438 minut,
- wywiady terenowe – 1066 minut.
Dokumentacja dla celów dydaktycznych – wybór, montaż i opis nagrań archiwalnych: dźwiękowych i filmowych: 33 godziny;
Etnograficzne i etnomuzyczne wywiady terenowe. Przeprowadzono 11 wywiadów z najstarszymi przedstawicielami kultury ludowej.
Źródło: Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu
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Podmiot:

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

W 2013 roku Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu odwiedziło 168.259 osób. Zanotowano ok. 7% spadek frekwencji w porównaniu z rokiem poprzednim, co wynikało przede
wszystkim ze zmniejszenia w 2013 roku zakresu bezpłatnej oferty kulturalnych, która w latach poprzednich była szersza, w związku z realizacją projektów, współfinansowanych
ze środków europejskich.
Spośród grupowych wycieczek największą część stanowiła młodzież – 34.570 osób, natomiast dorośli w grupach stanowili 4.361 osób. Biletów płatnych wydano
w 2013 r. 63.407 szt., natomiast liczba zwiedzających bezpłatnie wyniosła 104.852.
Miasto Nowy Sącz zleciło Muzeum Okręgowemu w 2013 roku realizacje zadań z zakresu kultury w łącznej kwocie 133.730 zł brutto. Organizator jednostki – Województwo
Małopolskie przekazało w 2013 roku dotację podmiotową dla Muzeum w wysokości 4.688.743 zł.
Oddział
Sądecki Park Etnograficzny – część
skansenowska
(frekwencja: 29.050 osób)

Muzeum Nikifora w Krynicy
(frekwencja: 27.104 osoby)

Wystawy stałe
1. Ludowa architektura regionu
2. Kościół rzymskokatolicki pw. św.
św. Piotra i Pawła z Łososiny Dolnej
3. Cerkiew greckokatolicka pw. św.
Dymitra z Czarnego
4. Sektor kolonistów józefińskich z
kościołem ewangelickim
5. Dwór szlachecki i folwark
6. Szkoła ludowa
7. Obiekty przemysłu wiejskiego
(wiatraki, kuźnie, olejarnia)
Obrazy Nikifora oraz dokumenty,
fotografie i pamiątki po artyście

SPE- Miasteczko Galicyjskie w
Nowym Sączu (frekwencja: 69.231

1. Układ urbanistyczny małego
miasteczka wraz z wystrojem

Wystawy czasowe
1. Palmy wielkanocne
2. Konik malowany – świat wiejskich
zabawek
3. Prezentacja powarsztatowych prac
słuchaczy Uniwersytetu III Wieku
4. Wiejska i miejska elegancja

Wystawy czasowe za granicą

1. Hej kolęda, kolęda…
2. Wiesław Ciągło. Malarstwo
3. 25 lat działalności Krynickiego
Stowarzyszenia Twórców „Galeria
Pod Kasztanem” – wystawa
retrospektywna
4. II Krynickie spotkania z kulturą
5. Ikony współczesne V: Męczennicy i
wyznawcy
6. Art brut ze zbiorów Muzeum im.
Jacka Malczewskiego w Radomiu
1. Skansenowskie impresje IV
2. W pełni zaradni – twórczość artystów
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osób)

zewnętrznym budynków,
2. Atelier fotografa
3. Zakład zegarmistrzowski
4. Pracownia garncarza
5. Remiza strażacka
6. Apteka
7. Galeria Paszyńska
8. Gabinet dentystyczny
9. Zakład i sklep snycerski
10. Antykwariat galicyjski
11. Zakład fryzjerski (cyrulik)
12. Magiel
13. Sklep kolonialny
14. Urząd pocztowy
15. „Cukiernia Lwowska”
16. Mieszkanie żydowskiego krawca
17. Pracownia krawca z zapleczem
magazynowym
18. C.K. Gospoda

Muzeum Pienińskie w Szczawnicy
(frekwencja: 8.241 osób)

Kultura materialna, sztuka i historia
regionu szczawnickiego

Galeria Dawna Synagoga
(frekwencja: 8.048 osób)

Wystawa judaików i zarys historii
Żydów nowosądeckich

Dom Gotycki (frekwencja: 24.396
osób)

1.Dawna sztuka Sądecczyzny, w tym
ikony karpackie
2. Przygotowanie wystawy stałej
„Dzieje miasta Nowego Sącza”

ze stowarzyszenia „Nasza Galeria”
3. Anna Miszalska-Gąsienica i Jerzy
Miszalski – malarstwo: Architektura
cerkiewna w krajobrazach karpackich
4. Trójkąt trzech cesarzy
5. Skarby Małopolski – zatrzymany w
kadrze świat, który odchodzi
6. Starodruki cyrylickie
7. Śladami świętych Świerada, Urbana i
Justa
8. Historyczne kolonie i osiedla
robotnicze w Sosnowcu
9. Ilustracje do łemkowskich baśni
10. Malarstwo Marty Bielawskiej
11. Motoryzacja w okresie PRL.
Wystawa retrospektywna
12. LOVE
13. Spisz na historycznych mapach
14. Jan Karski – niedokończona misja
15. Rzeź Wołyńska
16. Skansenowskie impresje V
1. Polacy na Syberii
2. W polu i zagrodzie – tradycyjne
rolnictwo w Pieninach
1. Malarstwo Stanisława Szafrana
2. Lidia Duda-Groblicka - twórczość
3. Dziedzictwo kulturowe św. Kingi (w
ramach projektu
współfinansowanego ze środków
MKiDN)
4. Weis, Witkacy, Wyczółkowski,
Wyspiański
5. Ulotność dzieła – plakaty
Mieczysława Górowskiego
1. Obrzędowość bożonarodzeniowa w
fotografii Piotra Droździka
2. Wystawa replik dawnych ubiorów
„Vita Cromeri”
3. Jesteśmy
4. Zapomniani bohaterowie powstania

1. Ikonografia Starego i
Nowego Sącza (Słowacja –
Muzeum Zamek w Starej
Lubowli)
2. Wystawa czasowa twórczości
Nikifora w Kijowie w Muzeum

Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl

159

Dokument Systemu Zarządzania Jakością

Nr:

I-G3-1

Grupa procesów zarządzania strategicznego
Proces monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020

Galeria Marii Ritter (frekwencja:
1.715 osób)

Muzeum Lachów Sądeckich w
Podegrodziu (frekwencja: 474
osoby)

1. Galeria Malarstwa Marii Ritter z
pracownią artystki
2. Stare wnętrza mieszczańskie

1.Kultura materialna Lachów
Sądeckich
2. Fotografie Wojciecha Migacza
3. Archeologia Podegrodzia i okolic
Nowego Sącza
RAZEM: 83 wystawy
35 wystaw stałych
Źródło: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

styczniowego w Galicji
5. Moja przygoda w Muzeum
6. Ikonografia Starego i Nowego Sącza
7. Pastele Marka Andały „Zwykłe
miejsca”
8. Ludwik Misky - malarstwo
9. Katyń. Zbrodnai, która miała być
zapomniana (Galeria prz Parafii
Matki Boskiej Niepokalanej w
Nowym Sączu, przygotowanie
wystawy Dom Gotycki)
10. Perły Sądecczyzny (II Liceum
Ogólnokształcące w Nowym Sączu,
przygotowanie wystawy Dom
Gotycki)
11. Jubileusz 50-lecia Koronacji
Cudownego Obrazu Matki Bożej
Pocieszenia Sądeckiej Pani (rynek
sądecki i dziedziniec przy kościele
Ducha Świętego, przygotowanie
wystawy Dom Gotycki)
1. Szopki bożonarodzeniowe
2012/2013
2. Szopki bożonarodzeniowe
2013/2014
Nie organizowano wystaw czasowych

46 wystaw czasowych

Narodowym Ukraińskiej
Sztuki Ludowej w Kijowie (w
ramach projektu
współfinansowanego ze
środków MKiDN)

2 wystawy za granicą

Tabela II-2.1.2.2.2.Działalność edukacyjna w 2013 roku
Konkursy
Lekcje muzealne i warsztaty
Inne imprezy edukacyjno-kulturalne

9 konkursów
430 lekcji muzealnych i warsztatów
18 koncertów (m.in. cykle: Wieczory w Muzeum,
Wakacje z Muzyką, Międzynarodowy Konkurs
Interpretacji Muzycznych )

1.341 uczestników
9.112 uczestników
3.489 uczestników
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Imprezy etnograficzno-folklorystyczne i
historyczne
Konferencje, seminaria, spotkania muzealne z
najnowszą historią Polski i świata
Źródło: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

28 imprez

30.304 uczestników

17 konferencji, seminariów naukowych i spotkań
muzealnych

1.699 uczestników

Tabela II-2.1.2.2.3. Działalność wydawnicza w 2013 roku
Tytuł publikacji
Nakład
1. Katalog towarzyszący wystawie twórczości Nikifora w Kijowie
1.750 egz.
2. Austriackie gadanie, czyli encyklopedia galicyjska – II wydanie
850 egz.
3. Zeszyty sądecko-spiskie t.7
500 egz.
4. Przewodnik po Miasteczku Galicyjskim
1.000 egz.
5. Katalog wystawy „Dziedzictwo kulturowe św. Kingi”
1.000 egz.
6. Oferta edukacyjna
1.000 egz.
7. Przewodnik po Domu Gotyckim
500 egz.
8. Zaproszenia do wystaw i imprez
5.407 egz.
9. Ulotki do wystaw i imprez
18.600 egz.
10. Plakaty do wystaw i imprez
2.197 egz.
11. Afisze o wydarzeniach kulturalnych kwartalnych
120 egz.
12. Foldery i informatory o oddziałach Muzeum i ofercie uzupełniającej
57.000 egz.
13. Kalendarz wydarzeń (kwartalne i weekendowe)
14.000 egz.
14. Pocztówki
8.000 egz.
15. Kartki okolicznościowe
1.000 egz.
W ramach wzbogacenia oferty programowej, w tym także dla nowo otwartych przestrzeni muzealnych w Miasteczku
Galicyjskim, Muzeum realizowało następujące projekty w 2013 roku:
• Projekt Województwa Małopolskiego BON KULTURY. Oferta Muzeum Okręgowego pn. „Poszukaj natchnienia”
w 2013 roku polegała na realizacji 3 modułów tematycznych. Było to przedsięwzięcie edukacyjne i
popularyzatorskie mające na celu upowszechnianie regionalnego dziedzictwa kulturowego i nowoczesnej
edukacji kulturowej, pobudzanie kreatywności, aktywizację i inspirację zachowań twórczych młodego
pokolenia, umożliwiających realizację indywidualnych zainteresowań i pasji twórczych. Zrealizowano 138
Inne działania, kluczowe wskaźniki, opis,
zajęć/cykli zajęć (warsztatów i lekcji muzealnych), w których uczestniczyły 1.892 osoby. Muzeum w 2013r.
komentarz dający pełniejszy obraz aktywności w
poniosło koszty projektu w wysokości 53,5 tys. zł, w tym dotacja celowa od Organizatora wyniosła blisko
zakresie realizacji celu strategicznego:
38,7 tys. zł.
• Projekt pn. „Wystawa twórczości Nikifora w Kijowie” współfinansowany ze środków Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe, priorytet 5. Promocja kultury polskiej
za granicą w obszarze którego zrealizowano wystawę twórczości jednego z najsłynniejszych na świecie
artystów z kręgu sztuki "naiwnej", Nikifora Krynickiego w stolicy Ukrainy. Nikifor był jedną z najbardziej
niezwykłych postaci sztuki europejskiej XX wieku. Biorąc pod uwagę fakt, że sztuką Nikifora szczycą się
dzisiaj zarówno Polacy, jak i Łemkowie i Ukraińcy, wystawa przyczyniła się do kulturowego zbliżenia tych
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•

•

•

narodów, poprzez przypomnienie jakże wartościowych elementów wspólnego dziedzictwa kulturowego, takich
jak właśnie twórczość Nikifora. Honorowy patronat nad wystawą objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego RP, Ministerstwo Kultury Ukrainy, Ambasador RP na Ukrainie P. Henryk Litwin, Marszałek
Województwa Małopolskiego P. Marek Sowa. Wystawa była jednym z najbardziej znaczących wydarzeń w
zakresie współpracy kulturalnej pomiędzy Polską a Ukrainą w 2013 r. Była udostępniana w okresie 16.05.30.06.2013 i w tym czasie obejrzało ją 8.320 osób. Cieszyła się dużym zainteresowaniem ukraińskich
mediów. Projekt stał się bardzo dobrą okazją do nawiązania współpracy międzynarodowej w dziedzinie
muzealnictwa pomiędzy Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu a Muzeum Narodowym Ukraińskiej Sztuki
Ludowej w Kijowie, posiadającym siedzibę w najbardziej prestiżowym miejscu na Ukrainie, jakim jest
zabytkowy zespół muzealno-cerkiewny Ławry Kijowsko-Peczerskiej. W 2013 roku poniesiono w ramach
projektu nakłady w wysokości ponad 52,7 tys. zł. Wsparcie finansowe MKiDN wyniosło 30 tys. zł.
Projekt pn. „Dziedzictwo kulturowe św. Kingi” współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe, priorytet 2. Wspieranie działań muzealnych w
obszarze którego zrealizowano wystawę i wydano towarzyszącą jej publikację. Wystawa ukazała zabytki
sztuki (malarstwa, rzeźby, rzemiosła artystycznego) oraz piśmiennictwa od XIII do XX w., wypożyczone ze
zbiorów klasztornych ss. Klarysek w Starym Sączu oraz przybliżyła zwiedzającym bogatą spuściznę kulturową
klasztoru. Katalog tych unikatowych, wysokiej klasy artystycznej, zbiorów klasztornych, z których
zdecydowana większość po raz pierwszy znalazła się poza klauzurą i została pokazana szerszej publiczności
wniósł sporo nowych spostrzeżeń z dziedziny historii i historii sztuki. Wystawa była prezentowana w Galerii
Dawna Synagoga w okresie 14.06-25.08.2013 i ze względu na wartość historyczną i artystyczną
zaprezentowanych eksponatów, unikatowych w skali światowej, znanych do tej pory jedynie z publikacji,
wystawa stała się ważnym wydarzeniem kulturalnym na skalę krajową. Wystawę odwiedziło 4.857 osób. W
2013 roku w ramach projektu poniesiono nakłady w wysokości powyżej 62,7 tys. zł. Dofinansowanie MKiDN
wyniosło 20 tys. zł.
Projekt pn. „Rewitalizacja tradycyjnych, ginących zawodów wiejskich i małomiasteczkowych w Sądeckim
Parku Etnograficznym”.
Kontynuacja uruchomionej w Sądeckim Parku Etnograficznym oraz w jego filii Miasteczku Galicyjskim
cyklicznej prezentacji tradycyjnego rzemiosła i sztuki ludowej w zakresie: kowalstwo, ciesielstwo, stolarstwo,
łupanie gontów, kołodziejstwo, snycerstwo, olejarstwo, tkactwo, szewstwo, hafciarstwo, plastyka obrzędowa,
garncarstwo oraz prezentacji XIX-wiecznych zawodów: fotografa, zegarmistrza. Realizowane prezentacje
wykorzystywały istniejące w SPE zaplecza: warsztaty: szewski, tkacki, stolarsko-kołodziejski, obiekty
tradycyjnego przemysłu ludowego: olejarnia, kuźnia, wiatrak, pracownie w Miasteczku Galicyjskim:
fotograficzna, garncarska, zegarmistrzowska, snycerska. Realizacja projektu w wypracowanej w ostatnich
latach formule istotnie wspomagała interaktywną organizację udostępniania ekspozycji muzealnej. Wartość
zrealizowanego w 2013 roku projektu wyniosła blisko 114,4 tys. zł.
Współpraca międzynarodowa
Muzeum kontynuując w 2013 roku współpracę z muzeami i instytucjami kultury na słowackim Spiszu,
uczestniczyło w wydarzeniach programowych Muzeum Lubowlańskiego w Starej Lubowli oraz Liptowskiego
Muzeum w Rużemborku. W czasie seminarium naukowego w Pribylinie na Słowacji pracownicy merytoryczni
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przygotowali i wygłosili referaty oraz wzięli udział w przygotowaniu materiału do publikacji. W ramach
międzynarodowej wymiany wystaw w Starej Lubowli zaprezentowano „Ikonografię Starego i Nowego Sacza” i
uczestniczono w promocji kolejnego tomu rocznika naukowego „Zeszyty Sądecko-Spiskie”. W Nowym Sączu
prezentowana była wystawa pn. „Górny Spisz na węgierskich i wiedeńskich mapach podczas polskiego
zastawu”. Nawiązano współpracę z Muzeum Narodowym Ukraińskiej Sztuki Ludowej w Kijowie w związku z
organizacją tam wystawy obrazów Nikifora, która cieszyła się dużym zainteresowaniem ukraińskich mediów.
W otwarciu wystawy wzięło udział wielu przedstawicieli ukraińskich i polskich środowisk kulturalnych.
Prezentowano skansen z nowymi sektorami zagranicznym grupom z zaprzyjaźnionych miast i regionów
partnerskich Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego.
•

Działania konserwatorsko-zabezpieczające i inwestycje
Najistotniejsze prace konserwatorsko-zabezpieczające objęły w 2013 roku: prace konserwatorskie muzealiów
nieruchomych w SPE, naprawę dachu i bramy wjazdowej w Domu Gotyckim, konserwację i naprawę dachów
w Miasteczku Galicyjskim. W obszarze inwestycyjnym prowadzono prace zmierzające do posadowienia na
ekspozycji zabytkowego budynku z piwnicznej – obiektu otrzymanego jako darowizna, translokowanego do
SPE przez Główną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w związku z budową odcinka drogi przez Uzdrowisko
Piwniczna. Ponadto opracowano i złożono wniosek aplikacyjny do Programu Konserwacja i rewitalizacja
dziedzictwa kulturowego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru gospodarczego na lata
2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 dla projektu „Rozbudowa Sądeckiego
Parku Etnograficznego o sektor przemysłu ludowego i zespół muzealnych pracowni konserwatorskich”.
Łączne nakłady Muzeum ze środków własnych w tym obszarze wyniosły w 2013 roku ponad 59,8 tys.zł
W 2013 roku kontynuowano także inwestycję polegającą na adaptacji budynku na potrzeby siedziby oddziału
Muzeum Pienińskiego w Szczawnicy-Szlachtowej przy pomocy środków własnych i dotacji celowej
Organizatora. Nakłady na ten cel w 2013 roku wyniosły łącznie blisko 652,8 tys.zł.

Źródło: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
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INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA

CEL OPERACYJNY II-3

Wspieranie działań na rzecz zwiększenia atrakcyjności turystycznej Miasta.

Podmiot:

Wydział Kultury i Sportu

II-3.1. Wdrożenie systemu pn. Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT).
W roku 2013 kontynuowano realizację projektu pn. „Małopolski System Informacji Turystycznej” wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Źródłem finansowania MSIT był Małopolski Regionalny Program Operacyjny ze szczególnym
uwzględnieniem Priorytetu 3 „Turystyka i przemysł kulturowy” Działanie 3.1 „Rozwój infrastruktury turystycznej”. W dniu 1 stycznia 2013 roku rozpoczął się 5-letni okres
utrzymania projektu wraz z wypełnieniem obowiązku dotyczących utrzymania wskaźników.
Cel ogólny projektu: podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu Małopolskiego, w tym Miasta Nowego Sącza.
Cel bezpośredni projektu : włączenie Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu do zintegrowanego systemu informacji turystycznej MSIT dla podniesienia jakości
usług turystycznych oraz satysfakcji klientów jak również dostarczanie rzetelnej i kompleksowej informacji turystycznej jako elementu polityki marketingowej i promocyjnej.
Jednostka Informacji Turystycznej objęta „Małopolskim Systemem Informacji Turystycznej” otrzymuje:
−
−
−
−

dostęp do publikacji i dystrybucji materiałów promocyjno-informacyjnych z terenu regionu Małopolski
podniesienia standardu świadczenia usług
systematyczne kształcenie kadr i podnoszenie ich kwalifikacji
bezpłatna promocję w ramach działań realizowanych przez Województwo Małopolskie

II-3.2. Gromadzenie, przetwarzanie oraz bezpłatne udostępnianie szczegółowych informacji turystycznych z terenu miasta Nowego Sącza oraz regionu
Sądeckiego.
Informacje gromadzone są w 11 tematycznych zagadnieniach: baza noclegowa, turystyka rekreacja, zdrowie, uroda, kultura – sztuka – religia, pieniądze, wyżywienie, urzędy i
instytucje, komunikacja, transport, informacje ogólne, telefony informacyjne. Na bieżąco gromadzono i zaktualizowano informacje podmiotach świadczących usługi turystyczne
oraz paraturystyczne z obszaru regionu Sądeckiego oraz miasta Nowego Sącza. W ramach działań promocyjnych miasta zorganizowano Press Tour dla dziennikarzy z terenu
Polski. Odnowiono szlaki turystyczne na terenie miasta Nowego Sącza.
II-3.3. Promocja turystyczna.
W celu promocji infrastruktury turystycznej (rowerowe szlaki turystyczne) oraz turystyki rowerowej współorganizowano imprezę pn.: „V Karpackiego Maratonu Rowerowego im.
J. Bugańskiego”. Impreza na stałe wpisana została do kalendarza imprez na terenie miasta Nowego Sącza.
Dokonano zakupu wydawnictw albumowych, książkowych, gadżetów promocyjnych, które zostały rozdysponowane wśród gości, turystów, uczestników imprez organizowanych
na terenie Miasta Nowego Sącza.
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II-3.4. Prowadzenie szczegółowej bazy danych zawierającej informacje turystyczne.
Standardowo na bieżąco gromadzono:
−

informacje o walorach turystycznych miasta i Sądecczyzny (walory krajoznawcze, wypoczynkowe, itp.)informacje o produktach turystycznych z terenu Nowego
Sącza i regionu (turystyka wiejska, turystyka aktywna: konna, wodna, piesza, lotnicza, rowerowa, wspinaczka; turystyka biznesowa, tranzytowa, przygraniczna, sporty
ekstremalne).
- na zlecenie Urzędu Miasta Nowego Sącza dokonano renowacji szlaków turystycznych prowadzących po mieście i jego okolicach.
II-3.5. Prowadzenie – redagowanie i aktualizowanie portalu internetowego Centrum Informacji Turystycznej www.cit.com.pl, www.ziemiasadecka.pl
Tworzony przez CIT portal internetowy przydatny jest zarówno turystom indywidualnym, jak i organizatorom turystyki, kierownikom wycieczek, pilotom, przewodnikom. Portal
gwarantuje wiarygodność i rzetelność informacji, a także ich stałą aktualizację. Oprócz tego realizowany jest system cyfrowy MSIT dotyczący bazy całego Województwa
Małopolskiego.
II-3.6. Współpraca z placówkami informacji turystycznej w regionie, oraz z podmiotami polskiego rynku turystycznego.
Zakupiono również materiały i gadżety promocyjne do rozdysponowania przez Urząd Miasta Nowego Sącza w celach promocyjnych ( materiały promocyjne, CD, wydawnictwa
promocyjne o Nowym Sączu.
W imieniu Prezydenta Miasta Nowego Sącza wręczono dyplomy i wyróżnienia dla przedstawicieli branży turystycznej i przedsiębiorców z Nowego Sącza.
II-3.7. Współpraca z podmiotami branży turystycznej miasta Nowego Sącza oraz regionu.
a) We współpracy z Centrum Informacji Turystycznej zorganizowano STUDY TOUR dla dziennikarzy z terenu Polski w celach promocji Miasta Nowego Sącza.
b) Centrum Informacji Turystycznej współpracowało w 2013 r. z wieloma ośrodkami świadczącymi usługi noclegowe w regionie Sądecczyzny. Współpraca z poszczególnymi
ośrodkami przebiegała w różnorodny sposób: rezerwacja miejsc noclegowych w obiektach dla turystów indywidualnych, rezerwacja miejsc dla grup, udostępnianie
materiałów reklamowych poszczególnych obiektów , wspólne kreowanie produktu turystycznego (turystyka biznesowa, turystyka aktywna).
c)

W roku 2013 nadal trwały prace związane z Sadecką Marką Turystyczną. Rok 2013 przebiegał pod hasłem roboczych spotkań z udziałem Miasta Nowego Sącza.

d) Przygotowano wyróżnienia i dyplomy dla działaczy zasłużonych w turystyce na terenie miasta Nowego Sącza. Prezydent Miasta Nowego Sącza ufundował liczne
wyróżnienia dla przedstawicieli branży turystycznej i organizacji, za wysoką jakość prowadzonych usług turystycznych, które zostały wręczone na uroczystych
spotkaniach z branżą turystyczną.
e) Dążąc do zapewnienia racjonalnego i efektywnego kreowania warunków do szybkiego rozwoju gospodarczego subregionów Miasto Nowy Sącz przystąpiło do działań
służących rozwojowi aktywnego wypoczynku i turystyki oraz promocji walorów turystycznych poprzez przyłączenie się do „Klastra Aktywnej Turystyki”. Porozumienie
zostało podpisane 24 września 2013 roku.
f)

Przyznano dofinansowanie w wysokości 60 000 zł. dla organizacji pozarządowych na realizacje zadań z zakresu turystyki i wypoczynku dla mieszkańców miasta Nowego
Sącza
Źródło: Wydział Kultury i Sportu
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Podmiot:

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Nowym Sączu

Na podstawie umowy z Miastem Nowy Sącz, Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego prowadzi Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu.
Działalność Centrum Informacji Turystycznej koncentrowała się na następujących zadaniach:
1. Gromadzenie, przetwarzanie oraz bezpłatne udostępnianie szczegółowych informacji turystycznych z terenu miasta Nowego Sącza oraz regionu Sądeckiego
Informacje gromadzone były w 11 tematycznych zagadnieniach: baza noclegowa, turystyka rekreacja, zdrowie, uroda, kultura – sztuka – religia, finanse, wyżywienie, urzędy
i instytucje, komunikacja, transport, informacje ogólne, telefony informacyjne.
2. Promocja Nowego Sącza
Współpraca CIT przy tworzeniu Sądeckiej Marki Turystycznej. Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Prezydent Miasta Nowego Sącza oraz Starosta Nowosądecki.
Pracownicy CIT uczestniczyli w targach i imprezach promujących Nowy Sącz.
3. Współpraca z mediami.
W ramach współpracy udzielono wywiadów w radiach „RDN”, „Radio ESKA”, „Radio Kraków”. Udostępniane informacje dotyczyły m.in. imprez społeczno – kulturalnych
w Nowym Sączu i w okolicy oraz atrakcji turystycznych w regionie.
CIT współpracowało również z czasopismem turystycznym „ Wasze podróże” przy redagowaniu dodatku w całości poświęconemu promocji Nowego Sącza i Sądecczyzny.
4. Podnoszenie jakości świadczonych usług:
Na bieżąco realizowane były zadania związane z wdrożeniem systemu MSIT.
5. Prowadzenie szczegółowej bazy danych zawierającej informacje turystyczne.
Standardowo na bieżąco gromadzono:

−

informacje o walorach turystycznych Miasta i regionu (walory krajoznawcze, wypoczynkowe, itp.)

−

informacje o produktach turystycznych Miasta i regionu (agroturystyka, turystyka aktywna: konna, piesza, rowerowa, sporty wodne i zimowe, wspinaczka; turystyka
biznesowa, tranzytowa, przygraniczna, sporty ekstremalne).
6. Prowadzenie – redagowanie i aktualizowanie portalu internetowego Centrum Informacji Turystycznej www.cit.com.pl.

Tworzony przez CIT portal internetowy przydatny był zarówno turystom indywidualnym, jak i organizatorom turystyki, kierownikom wycieczek, pilotom, przewodnikom. System
ten gwarantuje wiarygodność i rzetelność informacji, a także ich stałą aktualizację. Zainteresowanie portalem ze strony turystów można zauważyć obserwując statystyki
oglądalności.
7. Współpraca z placówkami informacji turystycznej w regionie Sądeckim, w województwie małopolskim oraz z podmiotami polskiego rynku turystycznego.

Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl

166

Dokument Systemu Zarządzania Jakością

Nr:

I-G3-1

Grupa procesów zarządzania strategicznego
Proces monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020

Centrum Informacji Turystycznej współpracowało z placówkami informacji turystycznej w województwie małopolskim, z podmiotami polskiego rynku turystycznego oraz z
uczelniami wyższymi Nowego Sącza. Informacja Turystyczna wspierała konferencje, konkursy organizowane przez instytucje kulturalne.
8. Współpraca z podmiotami branży turystycznej miasta Nowego Sącza oraz regionu Sądeckiego.
Centrum Informacji Turystycznej współpracuje z wieloma obiektami świadczącymi usługi noclegowe w regionie Sądecczyzny. Obecnie jest to 491 obiektów. Współpraca
z poszczególnymi obiektami przebiega w różnorodny sposób: rezerwacja miejsc noclegowych w obiektach dla turystów indywidualnych, rezerwacja miejsc dla grup, reklama
wszystkich obiektów poprzez portal www.cit.com.pl, udostępnianie materiałów reklamowych poszczególnych obiektów w lokalu CIT w Nowym Sączu, wspólne kreowanie produktu
turystycznego (turystyka biznesowa, turystyka aktywna).
9. Prowadzenie poradnictwa dla turystów i organizatorów wypoczynku zbiorowego.
10. Prowadzenie sprzedaży map, przewodników, albumów, pamiątek charakterystycznych dla miasta i regionu.
Sprzedaż w przeważającej większości obejmuje publikacje i pamiątki związane z Nowym Sączem i Małopolską. Jednocześnie CIT posiada w sprzedaży również publikacje (mapy i
przewodniki) związane z krajami Unii Europejskiej.
Źródło: Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Nowym Sączu

INFRASTRUKTURA SPORTU I REKREACJI

Podmiot:

CEL OPERACYJNY II-4

Tworzenie warunków dla rozwoju sportu, kultury fizycznej i rekreacji.

Wydział Kultury i Sportu

II-4.1. Stan bazy sportowej
Elementem niezbędnym do upowszechniania sportu i kultury fizycznej jest baza sportowa. W oparciu o obiekty sportowe prowadzone jest zarówno szkolenie sportowe jak i
zyskuje się bazę do upowszechniania masowej rekreacji. Aktywność mieszkańców miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu sprzyja wykorzystaniu istniejących obiektów bez
podziału na obiekty szkolne i obiekty kultury fizycznej. W 2013 r. W okresie sprawozdawczym nie oddano do użytku nowych obiektów sportowych. Działania z zakresu
upowszechniania sportu i kultury fizycznej odbywały się na następujących obiektach:
Tabela II-4.1. Stan bazy sportowej
Rodzaj obiektu
Ilość
Stadiony z widownią 3-10 tyś. miejsc
1
Boiska do gier dużych (piłka nożna)*
12
Boiska do siatkówki
21
Boiska do koszykówki
19
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Korty tenisowe
Boiska do piłki ręcznej
Obiekty kubaturowe
Hale sportowe (44 x 24)
Małe hale sportowe (36 x 18)
Sale gimnastyczne (24 x 12)
Sale pomocnicze i specjalistyczne
Inne obiekty
Kryte pływalnie
Baseny otwarte – sezonowe
Strzelnice sportowe
Tor do modelarstwa samochodowego

13 ( w tym 4 zespoły kortów)
24
4
2
9
30
2
1
1
1

Źródło: Wydział Kultury i Sportu
Stadiony z widownią – Stadion Miejski im. O. W. Augustynka TJ ul. Kilińskiego 47 - stadion do piłki nożnej z widownią (3043 miejsc siedzących) – krzesełka, część widowni
kryta, w kompleksie 2 płyty treningowe, dwa pawilony zaplecza, planowana modernizacja dla kibiców gości. Obiekt typowo piłkarski 57 400 m2, rok budowy 1971,
modernizacja 1998-2001, modernizowany w roku 2011, zgodnie z zapisami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Jedyny obiekt sportowy Sądecczyzny spełniający
wymogi do otrzymania licencji na rozgrywki piłki nożnej na poziomie I ligi państwowej. Wykorzystywany przez Miejski Klub Sportowy „Sandecja” Nowy Sącz. Obiekt
administrowany przez Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji MOSiR w Nowym Sączu.

Boiska piłkarskie
Stadion przy ul. Sportowej 12 - stadion piłkarski – w kompleksie 4 płyty, widownia na ok. 1000 osób. Obiekt powstał w latach osiemdziesiątych, niewykorzystywany
zespól 4 kortów tenisowych z niezależnym zapleczem, sala gimnastyczno-sportowa 37,5 x 16 x 7,5. Budynek zaplecza – stanowi całość z halą sportową. Wybudowany w
latach osiemdziesiątych. Posiada zaplecze administracyjne, szatnie, salę klubową, stołówkę z własną gastronomią, część hotelowa kiedyś na 50 miejsc noclegowych.
Obiekt zdewastowany, wykorzystywany przez LKS „Zawada”, KS „Dunajec-Start”, KS „Chruślice”, KS „Starówka” , RC Biało-Czarni” oraz MKS „Sandecja”. Obiekt
administrowany przez MOSiR w Nowym Sączu. Przejęty w złym stanie technicznym, poddawany bieżącym konserwacjom.
•

Osiedle Helena – ul. Starowiejska: 2 boiska do piłki nożnej na terenie zalewowym rok budowy 1970 i 2008. Obiekt zaplecza piętrowy z częścią gastronomiczną oraz salą
klubową oddany do użytku w 2000 roku, modernizacja terenu przylegającego do budynku – 2009 rok, obiekt użytkowany przez Klub Sportowy Helena.

•

Osiedle Piątkowa – ul. Lwowska: 2 boiska do piłki nożnej w renowacji, boisko do piłki siatkowej na wolnym powietrzu. Zaplecze stanowi domek typu SG-1 na
podmurówce – rok budowy 1983 – pawilon poza częścią murowaną (parter) wyłączony z eksploatacji przez Powiatowy Inspektor Budowlany - obiekt zarządzany przez
MOSiR w Nowym Sączu.

•

Osiedle Biegonice, ul. Elektrodowa 49: 1 boisko do piłki nożnej, kort-boisko do piłki siatkowej wyodrębnione z obiektu – rok budowy 1975. Zaplecze stanowi domek typu
SG-1 na podmurówce – rok budowy 1983 – obiekt zarządzany przez KS - Biegoniczanka.

•

Osiedle Zabełcze – ul. Sosnowa: 2 boiska na terenie zalewowym rzeki Dunajec. Zbudowane w końcu lat 90-tych. Tymczasowe zaplecze- obiekt zarządzany przez Klub
Sportowy Zabełcze.
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•

Ogólnodostępne boisko do piłki nożnej ul. Kościuszki (za wałem); boisko o nawierzchni trawiastej przygotowywane do treningów i spotkań w kategoriach młodzieżowych
przez zespół „Dunajec-Start”, 2 boiska do piłki nożnej zostały przejęte przez PWSZ w Nowym Sączu.

Korty tenisowe jako obiekty samodzielne
•

ul. Nadbrzeżna 34 - MOSiR - zespół 3 kortów tenisowych z zapleczem w obiekcie MOSiR. Rok budowy 1999

•

Park Strzelecki – obiekt dzierżawiony - zespół 3 kortów tenisowych w Parku. Pawilon zaplecza 72 m3. Rok budowy 1976

•

ul. Nawojowska 199 / Przedszkole Językowo-Sportowe /MUKS Młodzik Nowy Sącz. Zespól 5 kortów i 2 mini kortów, ścieżki dla rowerów górskich, boisko do koszykówki,
plac zabaw dla dzieci. Zaplecze w Niepublicznym Przedszkolu Językowo-Sportowym (wyodrębnione), możliwość korzystania z zastępczej sali gimnastycznej wyposażonej
do gimnastyki i gimnastyki korekcyjnej. Rok zakończenia rozbudowy 2001.

Obiekty kubaturowe
•

ul. Na Rurach – sala gimnastyczno-sportrowa o wymiarach 20 m x 40 m administrowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

•

ul. Nadbrzeżna 34 – kryta pływalnia – MOSiR. Niecka sportowa o wymiarach 25 x 12,5 głębokość 135 – 180 (6 torów) posiada homologację PZP Warszawa, niecka
rekreacyjna głębokość 0,6 – 1,2 m, grzybek wodny, pelikan, przeciwprąd, wanna do hydromasażu, zjeżdżalnia 45 m, siłownia, sauna, solarium, taras widokowy z
kawiarnią, widownia na 120 miejsc.

•

ul. Nadbrzeżna 36 – sala widowiskowo-sportowa - MOSiR -arena 27 x 45 x 17 (wysokość), widownia stała 400 + 117 miejsc, rozkładane 292 miejsca – razem 809
miejsc, pełne zaplecze sanitarno – szatniowe, liczne pomieszczenia towarzyszące o zmiennych funkcjach. Niezależna sztuczna ściana wspinaczkowa

•

ul. Tarnowska 32 – Liga Obrony Kraju - modelarnia (modelarstwo kołowe) w pełni wyposażona.

Obiekty specjalistyczne
•

ul. Zdrojowa – park wodny - Sezonowy basen kąpielowy o wymiarach 50 x 20 x 0,8-3,5 m. Wybudowany w 1976 roku, modernizacja 1990 r. Posiada własne ujęcie wody
oraz budynki zaplecza – eksploatowany sezonowo. Obiekt dzierżawiony.

•

ul. Tarnowska 32 – Liga Obrony Kraju – Strzelnica kryta obiekt ze zlokalizowaną w tym samym budynku 10 m strzelnicą pneumatyczną. Właściwa strzelnica o wymiarach
50 x 20 m drewniano ziemna. Zmodernizowana w roku 2000. Obiekt strzelnicy zniszczony w czasie powodzi. Obiekty administracyjne
i modelarnia.

•

ul. Nadbrzeżna – miasteczko komunikacyjne - boisko do siatkówki plażowej, tor asfaltowy do modelarstwa samochodowego z podestem, rok budowy 1979. Skate Park –
rok budowy 2007.

Ponadto boiska o nawierzchni trawiastej, niewymiarowe do piłki nożnej przy ul. Grunwaldzkiej, Poręba Mała, nad potokiem Łubinka w okolicach ul. Westerplatte wraz z 2
boiskami do siatkówki plażowej.
Obiekty Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej – ul. Kościuszki 1 i 2
Stadion – rok budowy 1960, z widownią na 300 osób, 33.120 m2 boisko do gier dużych (piłka nożna) ze sztuczną nawierzchnią, bieżnią tartanową oraz urządzeniami do
konkurencji technicznych w lekkiej atletyce
Sala gimnastyczno-sportowa. Rok budowy 1972, gruntowna przebudowa obiektu 2000 rok, wymiary 26,5 x 16,5 x 7, widownia na 250 osób, obiekt do piłki siatkowej.
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Budynek klubowy – pomieszczenia administracyjne. Obiekt modernizowany w roku 2000 ze środków budżetu państwa przeznaczonych na rozbudowę i modernizację bazy
sportowej.
Nowo wybudowane obiekty Instytutu Sportu PWSZ służyły studentom uczelni:
- Sala gimnastyczna o wymiarach 44 x 24 m
- Basen kryty o długości 25 m
- Zespół boisk o sztucznej nawierzchni – uniwersalne (piłka ręczna, siatkowa, koszykówka)
Zestawienie powyższe wykazuje, iż w trakcie okresu sprawozdawczego osiągnięto następujące cele:
Wiodący obiekt sportowy - Stadion Miejski – jest sportową wizytówką miasta. Od chwili przejęcia roli administratora przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji obiekt jest modernizowany w zakresie umożliwiającym przeprowadzanie spotkań piłkarskich szczebla centralnego ( I liga). Wymogi licencyjne związane z
profesjonalnym uprawianiem piłki nożnej nakładają obowiązki zarówno w zakresie organizacji widowni jak i modernizacji zaplecza spełniającego wymogi organizacji
imprez piłkarskich rangi międzynarodowej.
Rolę administratora obiektów sportowych przejął Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu. Dzięki temu uzyskano obniżenie kosztów eksploatacji obiektów,
koncentrację istniejącego sprzętu niezbędnego do bieżącej konserwacji oraz wyposażenia. Ujednolicono prowadzone działania eksploatacyjne w zakresie przygotowania
obiektów do zawodów ligowych i zajęć szkoleniowych.
Podjęte działania dotyczące wykorzystania istniejącego obiektu są determinowane przez dotychczasowe oczekiwania środowiska w zakresie zarówno udostępniania
obiektów jak i stwarzania szans rozwojowych na przyszłość w rozumieniu wspierania dotychczasowych osiągnięć (zarówno w kategoriach młodzieżowych – jak i
potencjalnych możliwości rozwojowych wynikających z uzyskiwanych w trakcie zorganizowanej rywalizacji sportowej) to jest rozwijanie kolejnych grup sportowych
startujących w rywalizacji dla obowiązujących w danych dyscyplinach rocznikach.
Stworzony system administrowania posiadanymi obiektami sportowymi powoduje, iż można planować i przeprowadzać w oparciu o nie imprezy o znaczeniu sportowym,
rekreacyjnym a także ze względu na uczestnictwo: osiedlowym i lokalnym. Ponadto stwarza się możliwość współuczestnictwa w programowaniu działań sportowych i
rekreacyjnych skierowanych do wszystkich mieszkańców miasta, zgodnie z przyjęta Strategią Rozwoju.
Analizując dotychczasowe rezultaty dotyczące administrowania obiektami sportowymi na ternie miasta Nowego Sącza należy stwierdzić, iż administracja miasta udziela
szerokiego wsparcia nie tylko w zakresie upowszechniania kultury fizycznej ale także w zakresie wspierania środowisk uzyskujących najlepsze wyniki sportowe.
Ważnym elementem rozwoju sportu i kultury fizycznej może stać się przekazywany do eksploatacji zespół obiektów sportowych Instytutu Sportu Państwowej Wyższej
Szkoły zawodowej w Nowym Sączu
Niezależnie od realizacji przyjętego programu – w oparciu i istniejące rozeznanie występujących potrzeb stworzono model funkcjonowania Miasta w dziedzinie kultury fizycznej i
sportu który będzie w znacznym stopniu zaspokajać zidentyfikowane potrzeby w tym zakresie.

Podjęto wstępne ustalenia zmierzające do rozwinięcia istniejącej bazy sportowej w kierunkach zdeterminowanych aktualnie osiągniętymi wynikami sportowymi. Ustalenia
obejmują w pierwszym rzędzie:
1. przygotowanie w zakresie budowy sztucznego toru slalomowego na rzece Dunajec oraz pozostawienia elementów szkoleniowych na torze „Wietrznice” pod wspólnym
hasłem „WENECJA SĄDECKA” w trakcie okresu sprawozdawczego rozstrzygnięto konkurs dotyczący planu zagospodarowania przestrzennego,
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2. Modernizacja Stadionu Miejskiego im o.W.Augustynka przy ul. Kilińskiego 47 – trybuna dla kibiców gości, wymiana części krzesełek
zadaszenie dalszej części trybun

oraz przygotowanie projektu

Istotnym elementem jest powstanie nowych obiektów i podnoszenie standardu obiektów istniejących. Utrzymanie tej tendencji stanowić będzie o możliwościach rozwoju
sportu i kultury fizycznej.
II-4.2. Stwarzanie warunków organizacyjnych do rozwoju sportu:
Urząd Miasta Nowego Sącza – działając na podstawie posiadanych informacji honoruje zawodników uzyskujących wysokie wyniki sportowe w krajowej i międzynarodowej
rywalizacji sportowej. Rok sprawozdawczy nie różni się od lat poprzednich w zakresie honorowania najlepszych sportowców a wręcz przeciwnie – stanowi kontynuację
rozpoczętego procesu honorowania najlepszych sportowców Nowego Sącza w sportowej rywalizacji krajowej i zagranicznej.
Na podstawie Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr LXXVII/739/2010 z dnia 9 listopada 2010 roku przyznano stypendia sportowe dla 17 zawodników i zawodniczek na łączną
kwotę 50.000,- zł.

Tabela II-4.2.1Model sportu w Nowym Sączu w 2013 r.
Dyscyplina sportowa
Kluby/stowarzyszenia
Piłka nożna
MKS „Sandecja”
KS „Dunajec-Start”
LKS „Zawada”
KS „Jedność”
KS „Helena”
KS „Biegoniczanka”
KS „Chruslice”
KS „Zbełcze”
KS „Galicja”
KS „Przetakówka”
MUKS „Akademia małego piłkarza” – tylko dla dzieci
MUKS „Dunajec” – tylko dla dzieci
KS „Starówka” (tylko dla kobiet)
Piłka siatkowa męska

SKPS „Dunajec – MPW”

Piłka siatkowa kobiet
Koszykówka męska
Koszykówka kobiet

STS „Sandecja”
Sądeckie Towarzystwo Sportowe
UKS „Żak”

Piłka ręczna kobiet

MKS „Beskid –Olimpia”
UKS „Dwójka”
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Rugby
Tenis

Tenis stołowy
Kajakarstwo górskie
Lekka atletyka
Żeglarstwo
Sporty walki

Narciarstwo
Saneczkarstwo
Alpinizm
Pływanie
Sport osób niepełnosprawnych
Modelarstwo

Brydż sportowy
Strzelectwo sportowe

UKS „Olimpia”
Rugby Club „Biało-Czarni”
Sądeckie Towarzystwo Tenisowe „Fakro”
SIS „Erasmus”
MUKS „Młodzik”
KS „Start”
KS „Start”
UKS „Budowlani”
Yacht Club PTTK Oddział „Beskid”
Sądecko-Podhalański Okręgowy Związek Żeglarski
STS „Superfighter”
SKB „Golden Team”
NKS „Karate Kyokushin”
KS „Evan”
Nowosądeckie stowarzyszenie Aikido
Stowarzyszenie Renshin Aikido Dojo
NKS „Taekwon-do”
KS „Halny”
Centrun Kultury Fizycznej Muay Thai „Tiger Kick”
KS „Jedność” – biegowe
KS „Narciarnia” – alpejskie
UKS „Tajfun”
Klub Wysokogórski
Miejski Klub Sportowy Sądeckie Towarzystwo Pływackie
Zrzeszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych „Start”
Sądecki Klub Modelarski – samochodowe
Zarząd Powiatowy LOK – samochodowe
STL „Orlik” - lotnicze
SBS „ALF”
Zarząd Powiatowy LOK

Źródło: Wydział Kultury i Sportu
W trakcie okresu sprawozdawczego w Nowym Sączu zwiększyła się liczba stowarzyszeń działających w oparciu o ustawę o sporcie nie uległa zwiększeniu.
Prowadzony przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza rejestr stowarzyszeń działających w oparciu o ustawę o kulturze fizycznej i sporcie zamknął rok 2013 liczbą 59 podmiotów
w tym 13 wpisanych do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza. To dane niepełne nie obejmujące oddziałów terenowych oraz stowarzyszeń działających
w sporcie i kulturze fizycznej, ale nie rejestrowanych w oparciu o cytowane wyżej ustawy.
Rejestr uczniowskich klubów sportowych obejmował na koniec 2013 roku 43 podmioty mające siedzibę w Nowym Sączu.
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II-4.3. Finansowanie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej
Podstawową formą finansowania sportu są dotacje celowe na zadania powierzane przez Miasto organizacjom pozarządowym. Rok 2013 przyniósł w dziedzinie sportu i kultury
fizycznej 2 otwarte konkursy: 1 na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i 1 z zakresu sportu. W zakresie kultury fizycznej nie przeprowadzano postępowania w trybie tzw.
małych grantów ze względu na wykorzystanie środków budżetowych w całości w ogłoszonym konkursie. Dane dotyczące roku 2013 kształtują się następująco:
Tabela II-4.3.1. Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych
Ilość otrzymanych wniosków
Ilość zawartych umów
Ilość stowarzyszeń objętych dotowaniem
34
18
18
40
37
36
74
55
46 (8 stowarzyszeń otrzymało dotacje w 2 konkursach)

Działanie
Kultura fizyczna
Sport kwalifikowany
Razem
Źródło: Wydział Kultury i Sportu

Miasto Nowy Sącz w 2013 przekazało stowarzyszeniom i klubom sportowym 2.905.000,- złotych z czego 50.000,- przeznaczonych tylko na działalność w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej.
Budżet Miasta w dziale kultura fizyczne i sport (rozdziały 92605 i 92695), który determinuje zarówno ilość działań jak i jakość podejmowanych akcji kształtuje się następująco (w
porównaniu do lat ubiegłych)
Rok
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

Tabela II-4.3.3. Budżet Miasta w dziale kultura fizyczne i sport
Wysokość środków dotacyjnych
Wysokość środków na działalność bieżącą
2.905.000,227.100,3.680.000,291.141,3.490.000,410.000,3.500.000,425.000,3.550.000,417.400,2.730.500,285.010,1.750.000,390.000,1.623.000,224.105,1.537.900,220.000,1.044.900,223.840,900.000,250.000,Źródło: Wydział Kultury i Sportu

Realizacja zadań cząstkowych w postaci organizowania imprez wymagała realizacji 4 umów cywilno-prawnych, 2 umów z zakresu zakupu usług transportowych oraz 2 umów z
zakresu zakupu nagród w postaci pucharów, statuetek i grawertonów oraz 1 umowy zabezpieczającej bezpieczeństwo nad rzekami przepływającymi przez Miasto. Łącznie 60
pozycji księgowych z zakresu zakupu towar ów i usług.
II-4.4. Sukcesy sportowe
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W grach zespołowych nie zanotowano regresu co wydaje się być znacznym sukcesem całego środowiska sportowego Nowego Sącza. Ważnym elementem oceny jest fakt, iż
kluby nie rezygnują z prowadzenia zespołów w młodzieżowych kategoriach wiekowych.
Nadal kajakarze KS „Start” stanowią czołówkę krajową zdobywając seryjnie tytuły mistrzowskie w zawodach najwyższej rangi. Klub dostarcza reprezentantów kraju do kadry
przygotowującej się do Mistrzostw Świata, Europy czy też Igrzysk Olimpijskich.
Prowadzona jest systematyczna praca ze sportowcami niepełnosprawnymi, którzy dzięki otrzymywanemu wsparciu mogą brać udział w mistrzostwach międzynarodowych,
edycjach pucharu świata czy też paraolimpiadach.
Odnotowywane są sukcesy sportowe w wielu dyscyplinach sportowych w Mistrzostwach Polski Juniorów, Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, Spartakiadzie Młodzieży
Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików.
W punktacji sportu młodzieżowego na dorobek Miasta (873,70 pkt – najlepszy wynik od 2000 roku) złożyły się dorobek 15 stowarzyszeń a najwięcej punktów zdobyły: KS „Start”
310,5 pkt, UKS „Tajfun” 124 pkt, MKS „Sandecja” 73,61 pkt, STS „Sandecja” 56,7 pkt, SPS Dunajec-MPW 50,88 pkt, UKS „Zak” 44,12 pkt.
Oprócz kajakarzy górskich KS „Start” sukcesy odnoszą saneczkarze UKS Tajfun, lekkoatleci UKS Budowlani, sportowcy z zakresu sportów walki SKB Golden Team, STS
Superfighter, KS Evan, KS Halny. Warto także podkreślić coraz lepsze wyniki narciarzy klasycznych i alpejskich (KS Jedność i KS Narciarnia). Nadal do czołówki krajowej
zaliczani są modelarze samochodowi z Sądeckiego Klubu Modelarskiego. Sukcesy także w turniejach poza granicami kraju stają się udziałem tenisistów (STT Fakro).
Niezależnie od strony sportowej organizowane są także liczne imprezy masowe o charakterze rekreacyjnym. Szereg imprez organizowanych jest już cyklicznie od wielu lat.
Posiada grono wypróbowanych społeczników organizujących zajęcia i zawody (festyny rekreacyjne, turnieje dzikich drużyn, wycieczki piesze i rowerowe, zawody oldbojów,
festyny dla dzieci organizowane z różnych okazji, turnieje siatkówki plażowej, itp.)
Miasto było także organizatorem imprez popularyzujących rekreację i sporty techniczne. Powstały stałe grupy uprawiające nordic walking, organizowano festyny rekreacyjne,
zawody w sportach motorowych – superoes, zawody kolarskie dla amatorów. Szczególnie cieszy fakt, iż szereg imprez organizowanych dla wszystkich chętnych ma kolejne
roczne edycje co świadczy o zaspokajaniu potrzeb zbiorowych mieszkańców w dziedzinie kultury fizycznej i rekreacji.
Ponadto warto zwrócić uwagę na organizację ważnych imprez sportowych jak:
•

Międzynarodowe Sportowe Spotkania Młodzieży Miast
(Słowacja), Vsetina (Czechy)

•

Corocznie organizowane regaty slalomowe „Złote wioslo” i Wstęga Dunajca”

•

Kolarskie Kryterium Uliczne dla amatorów O Puchar Prezydenta Miasta Nowego Sącza

Partnerskich zorganizowane we wrześniu 2013 r. z udziałem reprezentacji Połańca, Starej Lubovni i Presowa

Telewizja Orange przekazywała transmisje ze spotkań piłki nożnej MKS Sandecja w ramach rozgrywek I ligi a Polsat Ekstraligi kobiet w piłce ręcznej z udziałem MKS ‘OlimpiaBeskid”.
Źródło: Wydział Kultury i Sportu
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INFRASTRUKTURA PROFILAKTYKI
I OCHRONY ZDROWIA

Podmiot:

CEL OPERACYJNY II-5

Zapewnienie mieszkańcom, w tym osobom starszym
i niepełnosprawnym - właściwego poziomu bezpieczeństwa
zdrowotnego poprzez rozwój profilaktyki i ochrony zdrowia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu

II.5.1. Bieżący nadzór sanitarny‡‡‡‡
W roku 2013 bieżącym nadzorem sanitarnym na terenie miasta Nowego Sącza objęto 2 170 obiektów / w roku 2012 – 2 514 /, w których przeprowadzono 2 523 kontrole
sanitarne / w roku 2012 – 2 640 /, wydając 1 375 decyzji administracyjnych (w tym 1 unieruchamiającą obiekt) /w roku 2012 – 1 461/ . Do badań laboratoryjnych pobrano na
terenie Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego 864 próbki / w roku 2012 – 1 613 /, w tym próbek żywnościowych, sanitarnych, wody do spożycia. W ramach
prowadzonego postępowania egzekucyjnego i represyjnego na terenie Miasta Nowego Sącza wydano 17 tytułów wykonawczych / w roku 2012 – 18 /, 87 postanowień o
nałożeniu grzywny celem przymuszenia do wykonania obowiązku / w roku 2012 – 75 / oraz nałożono 28 mandatów karnych / w roku 2012 – 30 /na kwotę 4 750 PLN / w roku
2012 – 5 000 PLN /
II.5.2. Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych§§§§
W 2013 roku zgłoszono z terenu miasta Nowy Sącz 702 zachorowania na choroby zakaźne / w roku 2012 – 381 /. Zarejestrowano 37 osób poddanych profilaktyce przeciw
wściekliźnie /w roku 2012 – 49/. W porównaniu z rokiem 2012 liczba zgłoszonych zachorowań (bez uwzględnienia grypy i infekcji grypopodobnych) wzrosła o 321 zachorowań.
Analiza zgłoszonych zachorowań na choroby zakaźne wykazała wzrost zachorowań na: salmonellozy, biegunki i zapalenia żołądkowo-jelitowe BNO o prawdopodobnie zakaźnym
pochodzeniu oraz choroby zakaźne wieku dziecięcego: ospę wietrzną, płonicę – szkarlatynę, różyczkę. Notuje się natomiast spadek zachorowań na: świnkę, gruźlicę oraz
pokąsania przez zwierzęta.

‡‡‡‡

Źródło: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu

§§§§

Źródło: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu
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Tabela II.5.3. Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej
Obiekty użyteczności publicznej

Ilość
kontrolowanych
obiektów

Kontrole i badania

Kąpieliska i zbiorniki wód powierzchniowych
zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli

0

0

Baseny kąpielowe

2

Domy pomocy społecznej

-

2 kontrole,
10 próbek
-

Noclegownie dla bezdomnych
Hotele i inne obiekty hotelarskie

1
17 w tym 4
hotele
241

Zakłady fryzjerskie,
odnowy biologicznej

kosmetyczne,

tatuażu

i

1
12
156

Wyniki pod względem sanitarno-technicznym

W roku 2013, podobnie jak w roku 2012, na wodach
powierzchniowych Miasta Nowego Sącza nie zostały
zorganizowane i uruchomione Kąpieliska oraz Miejsca
wykorzystywane do Kąpieli.
Obiekty oceniono jako dobre
Z dniem 1.01.2010 obiekty (4) zostały przekazane do
bezpośredniego nadzoru MPWIS.
Obiekt oceniono jako dobry.
Obiekty oceniono jako dobre.
Przeprowadzone kontrole
rażących
zaniedbań
w
utrzymania w czystości
Stwierdzane uchybienia były

sanitarne nie wykazały
zakresie
prawidłowego
pomieszczeń zakładów.
usuwane na bieżąco.
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Obiekty i środki
prywatnego

transportu

publicznego

i

Pozostałe, inne obiekty użyteczności publicznej
(nie
ewidencjonowane):
obiekty
kulturalnowidowiskowe,
sportowe,
biblioteki,
pralnie,
cmentarze, stacje paliw, zakłady pogrzebowe,
targowiska i inne pojedyncze obiekty, takie jak np.
parkingi, zakład karny

3 obiekty/
48 środków
transportu

51 kontroli

44

20 kontroli

Dworce i stacje PKP i PKS , zajezdnie autobusowe i
parkingi były utrzymane w dobrym stanie sanitarnoporządkowym. Kontrole nie wykazały zaniedbań w
zakresie bieżącej czystości i wymaganego dobrego
stanu technicznego środków komunikacji publicznej, za
wyjątkiem 4 pojazdów PKS – zniszczone fotele,
posadzka, schody wejściowe do autobusu. Do
właściciela środka transportu wystosowano
wystąpienie o podjęcie stosownych działań
eliminujących nieprawidłowości - w chwili obecnej
zakład jest w likwidacji.
Wyniki kontroli nie wykazały nieprawidłowości.

II.5.4. Stan sanitarny podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Usługi medyczne na terenie Miasta Nowego Sącza świadczone są przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w ramach:
- stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych / szpitale, hospicjum, zakład opiekuńczo - leczniczy /,
- ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych / przychodnie, poradnie, laboratorium diagnostyczne/
- praktyk zawodowych
a/ indywidualne praktyki dentystów, grupowe praktyki dentystów, zabiegowe
praktyki lekarskie, nie zabiegowe praktyki lekarskie
b/ praktyki pielęgniarek i położnych.
W 2013r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Sączu skontrolował 146 podmiotów
wykonujących działalność / 73 % / spośród
201 ujętych
w ewidencji przeprowadzając ogółem 164 kontroli sanitarnych
II-5.4.1. Podmioty lecznicze - stacjonarne i całodobowe / szpitale, hospicjum, zakład opiekuńczo – leczniczy /.
W 2013r. nadzorem objęto 5 podmiotów leczniczych: 3 szpitale (Szpital Specjalistyczny w Nowym Sączu, Oddział Chorób Zakaźnych Dąbrowa Szpitala Specjalistycznego w
Nowym Sączu, Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii Intercard Sp. z o.o. Nowy Sącz, Medicor Sp. z o.o., Sp. k. Oddział Ginekologiczno – Położniczy Nowy
Sącz), oraz Centrum Rehabilitacji Tukan Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Nowym Sączu i Sądeckie Hospicjum.
Skontrolowano wszystkie placówki – przeprowadzono ogółem 22 kontrole sanitarne. Podczas przeprowadzanych kontroli sanitarnych dokonywano oceny stanu sanitarnotechnicznego placówek służby zdrowia oraz czystości bieżącej. W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, iż systematycznie ulega
poprawie stan techniczny,
funkcjonalność i wyposażenie obiektów szpitalnych. ( oddanie do użytku: Centralnej Sterylizatornii , Pracowni Badań Endoskopowych , 4 Oddziałów Onkologicznych ,
Specjalistycznych Poradni Onkologicznych i Bloku Operacyjnego Onkologicznego w Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Sączu
II-5.4.2. Podmioty lecznicze świadczące ambulatoryjne świadczenia zdrowotne : przychodnie, poradnie, laboratorium diagnostyczne
Według ewidencji nadzorowanych obiektów - na terenie Miasta Nowego Sącza zlokalizowanych jest 55 podmiotów leczniczych udzielających ambulatoryjnych świadczeń
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zdrowotnych / w tym 53 przychodnie i poradnie oraz 2 laboratoria diagnostyczne /. W 2013r. skontrolowano wszystkie podmioty lecznicze w tym 1 laboratorium.
Nadzorowano stopień wdrożenia, realizowania i modyfikowania poszczególnych procedur kontrolując bieżący stan sanitarno – techniczny pomieszczeń. W przychodniach i
poradniach dwa razy w roku przeprowadzane są kontrole wewnętrzne, jak również szkolenia z zakresu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym oraz instruktaże
stanowiskowe - zgodnie z wdrożonymi procedurami – wymagana dokumentacja nie budziła zastrzeżeń.
II-5.4.3. Praktyki zawodowe: indywidualne praktyki dentystów, grupowe praktyki dentystów, zabiegowe praktyki lekarskie, nie zabiegowe praktyki lekarskie, praktyki
pielęgniarek i położnych.
Praktyki zawodowe stanowią odrębną grupę podmiotów leczniczych w których udzielane są różnorodne świadczenia medyczne. W 2013r. skontrolowano 79 praktyk
zawodowych z 129 podmiotów ujętych w ewidencji co stanowi 61%. Oceniano zakres i sposób prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających
szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. Skontrolowano m.in. procedury zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
stosowanie środków ochrony indywidualnej oraz plan higieny uwzględniający specyfikę kontrolowanej placówki.
Podsumowanie: - latach 2012 – 2013 w nadzorowanych podmiotach leczniczych na terenie Miasta Nowego Sącza nie zarejestrowano ognisk epidemicznych,
- w kontrolowanych obszarach podmiotów leczniczych nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Zakresem kontroli obejmowano: dezynfekcję i sterylizację
narzędzi, postępowanie z odpadami medycznymi i komunalnymi , bielizną brudną i czystą, oraz dokumentowanie procesów sterylizacji i kontroli wewnętrznej.
II-5.5. Warunki sanitarno-higieniczne środowiska pracy
W roku 2013 na terenie miasta Nowego Sącza zewidencjonowano 457 zakładów pracy zatrudniające ogółem 14 820 pracowników / w roku 2012 – 645/. Skontrolowano 143
zakłady pracy / w roku 2012 – 212 / przeprowadzając 172 kontrole / w roku 2012 – 255/.
Zakłady pracy nadzorowane przez PPIS w Nowym Sączu
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W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, iż w 26 (27w 2012 r.) zakładach występowały na stanowiskach pracy przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i
natężeń (NDS i N) czynników szkodliwych dla zdrowia, w tym, m.in.: pyłów, hałasu, czynników chemicznych, poziomów wibracji. Ponadto stwierdzono inne, uchybienia tj.
m.in.: brak aktualnych badań i pomiarów czynników szkodliwych, brak oceny ryzyka zawodowego, nieodpowiedni stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń.
Celem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości wydano 51 decyzji administracyjnych (w roku 2012 - 43decyzje ). Ogółem narażonych na czynniki szkodliwe w stężeniach i
natężeniach przekraczających wartości normatywne (NDS i NDN) w roku 2013 było 715
pracowników (740 w roku 2012), w tym pracujących w warunkach
ponadnormatywnego natężenia czynników fizycznych – 678 osób (690 w 2012 r.), stężenia czynników chemicznych – 32 osób ( w 2012 r. – 35osób), stężenia pyłów- 5 osób
( w 2012 r. – 17). W porównaniu z rokiem 2012 zmniejszyła się liczba pracowników narażonych na czynniki szkodliwe ogółem o 25 osób.
W roku 2012 w 13 zakładach pracy na terenie miasta Nowego Sącza występowały czynniki rakotwórcze. W kontakcie z nimi pracowały 133 osoby, w tym 17 kobiet.
Liczba pracowników zatrudnionych w zakładach pracy miasta Nowego Sącza którym w roku 2012 poprawiono warunki pracy w zakresie przekroczeń normatywów higienicznych
wyniosła 467. Poprawę warunków pracy pod tym względem uzyskano m.in. wskutek wprowadzenia hermetyzacji procesów technologicznych, montażu odciągów miejscowych,
wymianę parku maszynowego, konserwacje maszyn i urządzeń oraz izolowanie maszyn. W przypadkach, gdzie nie można było wprost obniżyć stężenia czy natężenia czynnika
szkodliwego ze względów technologicznych (dotyczy to głównie narażenia na hałas), poprawę uzyskano poprzez wprowadzenie programu działań organizacyjno – technicznych
zmierzających do ograniczenia narażenia na hałas poprzez m. in. ograniczenie czasu ekspozycji przy obsłudze maszyn i urządzeń - tzw. rotacja pracowników, zmianowość.
Na podstawie przeprowadzonych kontroli można jednoznacznie stwierdzić iż nadal w wielu zakładach pracy nie prowadzi się systematycznie – zgodnie z określoną
częstotliwością – pomiarów środowiskowych. Pomiary takie prowadzone są zazwyczaj dopiero po kontrolach organów nadzoru, co znajduje odzwierciedlenie w ilości wydanych
decyzji administracyjnych o przeprowadzeniu badań środowiskowych.
II-5.5.1 Choroby zawodowe.
W roku 2013 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu wpłynęło 20 podejrzeń chorób zawodowych u pracowników zatrudnionych w zakładach
pracy zlokalizowanych na terenie miasta Nowego Sącza ( 29 w 2012r.) . W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawach chorób zawodowych przeprowadzono 17
wizytacji w zakładach pracy ( 15 w 2012r.) oraz sporządzono 19 kart oceny narażenia zawodowego ( 15 w 2012r.). Na podstawie w/w zgłoszeń oraz podejrzeń Państwowy
Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu wydał łącznie 16 decyzji dot. chorób zawodowych ( 18 w 2011r.) w tym 6 decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej ( 3 w 2012r.) 9
decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej ( 14 w 2012r) oraz 1 decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego.
Stwierdzone choroby zawodowe dotyczyły obustronnego trwałego odbiorczego ubytku słuchu typu ślimakowego .. spowodowanego hałasem…. których stwierdzono 2
przypadki oraz po jednym przypadku: nowotwory złośliwe … – nowotwór skóry, przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym …,
przewlekła choroba obwodowego układu nerwowego .. –zespół cieśni w obrębie nadgarstka, pylice płuc – pylico –gruźlica.
Podsumowanie:
W 2013 roku w porównaniu do roku 2012 r. liczba stwierdzonych chorób zawodowych jest 2- krotnie większa (2012r. - 3 jednostki chorobowe, 2013r.- 6 jednostek
chorobowych). W stosunku do roku 2012 zmieniła się również struktura chorób zawodowych , dominował obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu .
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II-5.6. Warunki sanitarno-higieniczne w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych.
W roku 2013 ewidencją objęto 100 stałych placówek nauczania i wychowania / w roku 2012 – 103/ oraz 5 placówki wypoczynku. Skontrolowano 73 placówki nauczania
i wychowania oraz wszystkie zaewidencjonowane placówki wypoczynku ( w 2012 r. - 54 placówki nauczania i wychowania) W sezonie zimowym i letnim 2013 r. w 5
placówkach letniego i zimowego wypoczynku przebywało 244 uczestników / w 2012r. w 4 placówkach 155 uczestników/. W stosunku do 2012 r. zwiększyła się liczba
placówek wypoczynku i
liczba przebywających w nich dzieci i młodzieży. W 2013r. w związku w ze zmianą uregulowań prawnych w zakresie zasad organizowania i
nadzorowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej wprowadzonymi rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9.12.2009r. (Dz.U. 2009 nr 218 poz.1696) nie
przeprowadzano kwalifikacji placówek na wypoczynek. Stan sanitarno-higieniczny placówek wypoczynku w 2013 – oceniany w trakcie wypoczynku - był dobry.
W 2013r. – podobnie jak w latach 2010 -2012 - nie stwierdzono budynków nieprzystosowanych, w złym stanie technicznym lub o nieodpowiednich warunkach do utrzymania
higieny. W skontrolowanych w 2013r. 3 placówkach zlokalizowanych w 4 obiektach szkół wyższych, nie stwierdzono uchybień w zakresie stanu technicznego oraz porządku i
czystości. (w 2010r., 2011r. i 2012r. – również nie stwierdzono uchybień w zakresie stanu technicznego oraz porządku i czystości). Obserwuje się natomiast systematyczny
spadek liczby studentów zarówno na studiach stacjonarnych jak i zaocznych.
Higieniczną ocenę rozkładów zajęć lekcyjnych przeprowadzono w 3 placówkach - 24 oddziałach – nieprawidłowości nie stwierdzono.
Podsumowanie - w 2013r. stwierdzono poprawę stanu sanitarno – technicznego obiektów, w których zlokalizowane są placówki oświatowo – wychowawcze.
W porównaniu do lat ubiegłych nastąpiła poprawa w wyposażeniu placówek oświatowo wychowawczych. Nie stwierdzono placówek, które posiadają meble oraz urządzenia i
sprzęt sportowy bez certyfikatów, a ilość placówek posiadających 100% certyfikatów zwiększa się.
II-5.6. Charakterystyka stanu sanitarnego obiektów żywności i żywienia
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W 2013 roku na terenie miasta Nowego Sącza objęto nadzorem 1 059 obiekty żywieniowo- żywnościowe / w roku 2012 – 1 024 / w tym:
-

Zakłady produkcji żywności – 46 / w roku 2012 – 46 /,
Zakłady obrotu środkami spożywczymi – 625 / w roku 2012 – 608 /,
Zakłady żywienia zbiorowego – 317 / w roku 2012 – 302 /,
Wytwórnie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością – 4 / w roku 2012 – 5 /,
Miejsca obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością – 50 / w roku 2012 – 48/,
Zakłady konfekcjonujące kosmetyki oraz miejsca obrotu kosmetykami – 17 / w roku 2012 – 15 /,

W 2013 roku skontrolowano 818 obiektów tj. 77,2 % /w roku 2012 – 699/, w których przeprowadzono 1 364 kontrole i rekontrole sanitarne /w roku 2012 – 1 422/.
Po dokonaniu odbioru technicznego obiektów i stwierdzeniu, że zakłady spełniają wymagania prawa żywnościowego oraz wymagania dotyczące infrastruktury i wyposażenia
wydano 125 decyzji zatwierdzających zakłady żywieniowo-żywnościowe / w 2012r. – 135/.
W 2013r. w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu krajowego na terenie Miasta Nowego Sącza zaplanowano do poboru 302 próbki. Plan poboru próbek na rok 2013
został wykonany w 100% zgodnie z harmonogramem określonym przez MPWIS w Krakowie. Na terenie Miasta Nowego Sącza pobrano 311 próbek żywnościowych, tym:
284 próbek środków spożywczych, 13 próbek kosmetyków, 14 próbek materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością.
W 2013 roku zdyskwalifikowano: z uwagi na nieprawidłowe znakowanie: 1 próbkę z grupy środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Booster NUTS &
MARZIPAN smak orzechowo – marcepanowy), 1 próbkę z grupy wyroby garmażeryjne i kulinarne (PIZZA-Spody do pizzy Produkt bezglutenowy), 3 próbki z grupy
koncentraty spożywcze (syropy) z uwagi na nieprawidłowe cechy organoleptyczne 1 próbkę z grupy mleko i przetwory mleczne (mleko kozie)
W związku z nieprawidłowościami sanitarno - technicznymi stwierdzanymi podczas prowadzenia bieżącego nadzoru sanitarnego wydano: 181 decyzji administracyjnych
2012r. – 181 /w tym 1 decyzję wstrzymania działalności / w 2012r. – 1/.

/ w

W 2013 roku przede wszystkim z uwagi na przeterminowane środki spożywcze znajdujące się w obrocie, nieprawidłowe przechowywanie środków spożywczych łatwopsujących
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się (poza urządzeniem chłodniczym, wspólnie z innymi środkami spożywczymi przy braku zachowania segregacji asortymentowej) w obiektach żywieniowo – żywnościowych,
brak porządku i czystości w pomieszczeniach obiektów nałożono 28 mandatów karnych / w 2012- 30r. / na kwotę 4 750 PLN. / w 2012r. – 5 000 PLN /
Większość uchybień stwierdzonych w zakładach produkcji i obrotu żywnością wynika z nieświadomości pracowników zatrudnionych w sektorze spożywczym i związana jest
z brakiem wdrożenia systemu HACCP oraz dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej. Skutkuje to m.in. niedostateczną wiedzą personelu z zakresu higieny, co szczególnie
widoczne jest w małych i średnich obiektach. Powyższe bezpośrednio przedkłada się w negatywny sposób na ogólny stan higieniczno – sanitarny danego obiektu a w
szczególności widoczne jest w obszarach:
• higieny zatrudnionego personelu,
• właściwej segregacji środków spożywczych zapewniających eliminację zakażeń krzyżowych (głównie sklepy mięsno-wędliniarskie, zakłady żywienia zbiorowego
otwartego),
• zachowania łańcucha chłodniczego dla wprowadzającej do obrotu żywności,
• monitoringu temperatur na wszystkich etapach produkcji i obrotu żywnością.
W roku 2013 na terenie Miasta Nowego Sącza nie odnotowano zbiorowych zatruć pokarmowych (w roku 2012r. -0).
W 2013r. oceniono metodą skróconą sposób żywienia w 1 zakładzie żywienia zbiorowego, stwierdzając wadę jadłospisu. Stwierdzonymi uchybieniami w zakresie sporządzania
jadłospisu były: brak w posiłkach produktów stanowiących źródło pełnowartościowego białka zwierzęcego, brak dodatków owocowo-warzywnych, szczególnie w posiłkach
śniadaniowych.
II-5.7. Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia
W ramach prowadzonej działalności z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia na terenie miasta Nowego Sącza wizytowano
zakłady służby zdrowia, w których realizowana była działalność oświatowo-zdrowotna.

placówki nauczania i wychowania, oraz

Liczba nadzorowanych obiektów: 27
Liczba przeprowadzonych wizytacji w obiektach: ogółem 27 wizytacji z realizacji programów edukacyjnych / w 2012r. – 12/
Poradnictwo metodyczne w zakresie prowadzonej działalności oświatowo zdrowotnej: ogółem: 40 porad / w 2012r. – 40/
Szkolenia – 3 szkolenia, w których uczestniczyły 154 osoby. Szkolenie dotyczyło wdrożenia do realizacji nowego programu edukacyjnego./ w 2012r. – 3 /
Konferencje – 2 dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, w których uczestniczyło 170 osób.
Realizowane były zarówno interwencje programowe, jak i nieprogramowe, w tym 7 długoletnich programów krajowych zainicjowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny
Do najczęściej stosowanych form działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia należały: szkolenia dla koordynatorów programów, prelekcje i pogadanki, projekcje
filmów o tematyce oświatowej, warsztaty, konkursy plastyczne, olimpiady wiedzy, happeningi i poradnictwo metodyczne. W szerokim zakresie stosowane były formy wizualne
w postaci gazetek i wystawek oraz rozdawnictwo materiałów informacyjno-edukacyjnych w formie plakatów, ulotek i broszur, poradników metodycznych dla szkolnych
koordynatorów programów, jak również pakietów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej.
Programy krajowe: „Trzymaj formę”,. „Program ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu”, „Profilaktyka HIV/ AIDS”,
właściwe rozwiązanie”, „Nie pal przy mnie proszę”, Odświeżamy nasze miasta TOB3CIT” .

„Czyste powietrze wokół nas” , „ Znajdź

Programy wojewódzkie: „Wybierz życie – pierwszy krok”, „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków
psychoaktywnych”
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Interwencje nieprogramowe: Światowy dzień AIDS, Światowy dzień zdrowia, Światowy dzień bez tytoniu, Światowy dzień rzucania palenia, „Profilaktyka grypy”, „Profilaktyka
narkomanii”
Interwencje nieprogramowe o zasięgu wojewódzkim: „Profilaktyka zatruć metanolem” .
Na podstawie prowadzonego systematycznie monitoringu i oceny poszczególnych przedsięwzięć prozdrowotnych w placówkach oświatowo- wychowawczych na terenie Miasta
Nowego Sącza należy stwierdzić, że realizacja programów jest prowadzona właściwie. Wszystkie realizowane w 2013r. programy będą kontynuowane w roku 2014. Prowadzona
przez Państwową Inspekcję Sanitarną działalność w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia ma na celu zwiększenie dbałości o zdrowie mieszkańców Miasta Nowego
Sącza.
Działania w ramach nadzoru nad środkami zastępczymi.

Inne działania, kluczowe wskaźniki, opis, komentarz
dający pełniejszy obraz aktywności w zakresie realizacji
celu strategicznego:

W roku 2013 na terenie miasta Nowego Sącza znajdował się jeden sklep wprowadzający do obrotu środki zastępcze.
W w/w zakładzie przeprowadzono 7 kontroli związanych z wprowadzaniem do obrotu środków zastępczych tzw.
„dopalaczy”. W wyniku podjętych działań podmiotom prowadzącym działalność w w/w zakładzie PPIS w Nowym
Sączu wydał 5 decyzji dot. wycofania z obrotu, wstrzymania wprowadzania do obrotu, zatrzymanie produktów oraz
zaprzestanie prowadzenia działalności na okres trzech miesięcy. W trakcie przeprowadzonych kontroli zatrzymano
209 produktów co do których zachodziło podejrzenie, iż są środkami zastępczymi, z których pobrano i przekazano do
badań laboratoryjnych 19 próbek. W wyniku przeprowadzonych badań w produktach tych stwierdzono m.in. związki
chemiczne które ze względu na swoje działanie wyczerpują pojęcie „środek zastępczy” w rozumieniu ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm). W związku z powyższym PPIS w Nowym Sączu
nałożył na podmiot wprowadzający ww. produkty do obrotu karę pieniężną w wysokości 20 000 zł. Ponadto za nie
wykonanie w określonym terminie nakazów decyzji wydanej przez PPIS w Nowym Sączu nałożono 2 grzywny na
kwotę 5000 zł każda. Skuteczną realizację zadań w zakresie nadzoru nad środkami zastępczymi utrudnia częsta
rotacja podmiotów prowadzących w przedmiotowym sklepie działalność w zakresie wprowadzania do obrotu środków
zastępczych. W ramach monitorowania środków zastępczych PPIS w Nowym Sączu nawiązał współpracę z Komendą
Miejską Policji, której przedstawiciele wspólnie z pracownikami PSSE w Nowym Sączu uczestniczyli w podejmowanych
czynnościach kontrolnych. W ramach nadzoru nad środkami zastępczymi dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
PPIS w Nowym Sączu zorganizował konferencję pod hasłem "Wiedza ratuje życie", która miała na celu, m.in.
uświadomienie młodzieży o zagrożeniach wynikających ze stosowania środków zastępczych. Ponadto wśród
zorganizowanych grup młodzieży przebywających m.in. na koloniach rozpowszechniano film pt.: "Dopalacze".
Jednocześnie dzieciom i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz ich rodzicom
rozdano ulotki informacyjne dotyczące skutków jakie niesie za sobą stosowanie środków zastępczych.

Źródło: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
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Podmiot:

WYDZIAŁ ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Realizacja CELU OPERACYJNEGO II-5 Zapewnienie mieszkańcom, w tym osobom starszym i niepełnosprawnym - właściwego poziomu
bezpieczeństwa zdrowotnego poprzez rozwój profilaktyki i ochrony zdrowia (Zrealizowane przez Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej)

A)

Zarządzeniem Nr 457 /2012 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na podstawie art.
13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz
uchwały Nr XXXVIII/388/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013, oraz § 3 ust 1 i 2 Regulaminu zlecania
zadań publicznych przyjętego zarządzeniem Nr 453/2012 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 12 grudnia 2012 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na
zlecanie zadań publicznych w roku 2013. W obszarze „Ochrona Zdrowia” przewidziano realizację następujących zadań:

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.

Na ich realizację przeznaczono kwotę: 160 000 złotych.
W obszarze „Ochrona Zdrowia” zostało złożonych 20 ofert. Na realizację 18 zadań została przyznana dotacja w łącznej wysokości 160 000,00 zł. Nazwy zleconych
zadań, oraz kwotę przyznanej dotacji przedstawia poniższa tabelka.
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Lp.

Nazwa zadania zleconego w obszarze „Ochrona Zdrowia”

1)

Punkt konsultacyjny

2)
3)

Sądecka opieka hospicyjna

4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Organizacja spotkań integracyjnych dla osób niepełnosprawnych i
chorych
Rehabilitacja grupowa i aktywizacja osób niepełnosprawnych z
dysfunkcją wzroku 5 dni – 40 osób
Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez pobyt w
basenach wód termalnych w Bukowinie Tatrzańskiej
Grupowe i indywidualne zajęcia ruchowe
Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych
kobiet po masektomii
Zabiegi rehabilitacyjne osób niepełnosprawnych
Prowadzenie akcji profilaktycznych, edukacja diabetologiczna oraz
opieka nad osobami chorymi na cukrzycę
Profilaktyka w chorobach tarczycy- wczesne rozpoznanie choroby
gwarancją skutecznego leczenia
Profilaktyka raka piersi
Opieka i rehabilitacja osób niepełnosprawnych w świetlicy
terapeutycznej Stowarzyszenia Nadzieja
Razem potrafimy więcej – cykl imprez integrujących uczniów SOSW
oraz ich rodziców
Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa
Działalność ambulatoryjna w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
Prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych w zakresie języka
migowego dla osób z uszkodzeniem słuchu i mowy z terenu Miasta
Nowego Sącza
Serce w dobrej formie
Integracja niejedno ma imię
Niepełnosprawni - Pełnoprawni

Kwota
przyznanej
dotacji (zł)
8 000,00
25 000,00
3 000,00

8 000,00
2 500,00
12 000,00
3 500,00
5 000,00
4 000,00
5 000,00
46 000,00
3 500,00
2 500,00
6 400,00
3 600,00

9 000,00
7 000,00
6 000,00

Źródło: Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej
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Kwota przyznanych dotacji na realizację zadań w obszarze „Ochrona zdrowia” w roku 2013 była o 21,95 % niższa od tej z 2012 r. Kwoty przyznanych dotacji
w obszarze „Ochrona zdrowia” w latach 2008-2013 obrazuje poniższy wykres.

Kwoty przyznanych dotacji w obszarze "Ochrona Zdrowia"
w latach 2008-2013

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008

160 000,00 zł

205 000,00 zł

180 000,00 zł

175 000,00 zł

175 000,00 zł

170 000,00 zł

Źródło: Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej
Zakładane cele strategiczne i operacyjne oraz planowane rezultaty osiągane są w zadawalającym stopniu.
•
•
•
•
•

Trafność – pełna zgodność z zapisami strategii
Efektywność – zadawalająca, osiągnięte rezultaty przy stosunkowo niewielkim nakładzie UM
Skuteczność – zadawalająca, zakładane cele realizowane są niemal w 100%
Użyteczność – z punktu widzenia zakładanych i pożądanych celów – bardzo wysoka
Trwałość – wysoka
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Kwoty przyznanych dotacji w obszarze „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii” w latach 2008-2013 obrazuje
poniższy wykres.
Kwoty przyznanych dotacji w obszarze "Profilaktyka i rozwiązywanie
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii"
w latach 2008-2013
276 000,00 zł

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009
Rok 2008

300 000,00 zł

300 000,00 zł

305 000,00 zł

285 000,00 zł

267 000,00 zł

Źródło: Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej

A)

Od 2008 r. ogłaszany jest otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu Pomocy społecznej. Zarządzeniem Nr 462 /2013 Prezydenta
Miasta Nowego Sącza z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVIII/388/2012 Rady Miasta
Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 ogłoszono otwarty konkurs ofert na zlecanie zadań publicznych w roku 2013. W obszarze „Pomoc
Społeczna”. Do realizacji przewidziano następujące zadania:
1) „DOM OBRONY ŻYCIA” – pomoc dla kobiet w ciąży w trudnej sytuacji życiowej oraz niepełnoletnim.
2) Wspieranie działań na rzecz rodzicielstwa zastępczego.
3) Wspieranie poradnictwa rodzinnego.
4) Udzielanie pomocy osobom bezdomnym.
5) Współpraca z Bankiem Żywności.
6) Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą
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Na powyższe zadania przeznaczono kwotę: 67 292 złotych.
Wykaz zadań i kwotę przyznanej dotacji przedstawia poniższa tabelka
Lp.

1)
2)
3)
4)

Nazwa zadania zleconego w obszarze „Pomoc Społeczna”
Rzecznictwo i ochrona praw dziecka
Dom obrony życia

Kwota
przyznanej
dotacji (zł)
1 700,00
9 300,00

Profilaktyka bezdomności

11 000,00

Ośrodek wsparcia Sądecki Klub Samopomocy

45 292,00

Kwoty przyznanych dotacji w obszarze "Pomoc społeczna"
w latach 2008-2013

67 292,00 zł

Rok 2013

61 300,00 zł

Rok 2012

40 000,00 zł

Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008

55 700,00 zł
24 000,00 zł
10 000,00 zł

Źródło: Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej
Dzięki udzielonemu wsparciu finansowemu w trybie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych działających na rzecz pomocy społecznej
w ramach realizacji działań sprzyjających rodzinie zapewniono realizację działań na rzecz rodzicielstwa zastępczego oraz

pomoc dla kobiet w ciąży, które

znajdowały się w trudnej sytuacji życiowej. Osiągnięty został planowany cel strategiczny tj. zwiększono formy rodzinnej opieki zastępczej – powstał „DOM OBRONY
ŻYCIA”. W ramach powyższych zadań udzielona została pomoc psychologiczna, prawna, finansowa i rzeczowa dla

matek oraz ich dzieci zaraz po urodzeniu.
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Zadanie jest w trakcie realizacji. W ramach zadania: Profilaktyka bezdomności została udzielona pomoc osobom bezdomnym, szczególnie w okresie zimowym. W
powstałym Ośrodku wsparcia- Sądecki Klub Samopomocy integrowały się środowiska osób starszych z dziećmi i młodzieżą szkolną.
Zakładane cele strategiczne i operacyjne osiągane są w zadawalającym stopniu, podobnie jak planowane rezultaty.
•

Trafność – pełna zgodność z zapisami strategii

•

Efektywność – zadawalająca, osiągnięte rezultaty przy stosunkowo niewielkim nakładzie UM

•

Skuteczność – zadawalająca, zakładane cele realizowane są niemal w 100%

•

Użyteczność – z punktu widzenia zakładanych i pożądanych celów – bardzo wysoka

•

Trwałość – wysoka.

Działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Nowego Sącza (KRPA)
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana Zarządzeniem Nr 156/2003 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 16 czerwca 2003 r. realizuje
zadania nałożone ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.).
Wykaz zrealizowanych przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zadań w latach 2009-2013 przedstawiono w poniższej tabeli.
Wykaz zrealizowanych zadań w latach 2009-2013
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Czynności
Liczba posiedzeń Komisji
Liczba zgłoszeń o osobach nadużywających alkohol, w tym: samodzielne, dobrowolne zgłoszenie się do
Komisji
Liczba osób, które po interwencji Komisji i rozmowie motywującej podjęło terapię odwykową w Małopolskim
Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu - bez konieczności kierowania spraw do Sądu
Rejonowego
Liczba osób skierowanych na badanie do lekarza i psychologa biegłych w celu rozpoznania uzależnienia od
alkoholu
Liczba osób skierowanych do Sądu Rejonowego Wydział III Rodzinny i Nieletnich w Nowym Sączu – w celu
zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
Liczba wniosków dotyczących zaopiniowania miejsc na sprzedaż, względnie podawanie napojów
alkoholowych.
Liczba posiedzeń grup roboczych ws. procedury niebieskiej karty w których brali udział członkowie KRPA

2009
90
169

2010
84
150

Rok
2011
100
118

49

63

128

2012
90
118

2013
97
117

53

16

21

89

86

81

106

116

100

114

74

98

116

78

82

160

151

175

227

Źródło: Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej
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Tabela II-5.3.2.2. Zbiorcze zestawienie ilości zgłoszeń dotyczących osób z problemem alkoholowym ze względu na źródło zgłoszenia
Rok
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Źródło zgłoszenia
MOPS

2008
33

SOIK

2009
30

2010
26

2011
24

2012
47

2013
43

3

1

2

-

-

-

96

30

10

5

7

5

Kuratorzy Sądowi

7

13

6

15

7

10

Policja

9

45

67

43

11

10

DPS

-

-

-

1

3

-

52

46

34

27

38

47

200

3
1
169

4
1
150

3
118

118

117

Prokuratura Rejonowa

Indywidualne
Inne:
• samodzielnie
• Sąd Rejonowy
• WZO
• GKRPA
RAZEM

Źródło: Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na zlecanie zadań publicznych w roku 2013 w obszarze „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałanie narkomanii”. Do realizacji przewidziano następujące zadania:
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 dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami.
5) Organizacja zajęć terapeutycznych i profilaktycznych w świetlicach socjoterapeutycznych i środowiskowych.
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.
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Na powyższe zadania przeznaczono kwotę: 276 000 zł. Na realizację 40 zadań została przyznana dotacja, na łączną kwotę 276 000,00 zł. Wykaz zadań i kwotę
przyznanej dotacji przedstawia poniższa tabelka.
Lp.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Nazwa zadania zleconego w obszarze „Profilaktyka i
rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałanie narkomanii”
Prowadzenie świetlicy środowiskowej „Małgorzatka” dla dzieci
ubogich zagrożonych patologią
Profilaktyka poprzez wartość, wolność i godność, wybieram nie
biorę
Najpiękniejszy dzień lata - Nowy Sącz
Dożywianie rodzin patologicznych i z problemami alkoholowymi
Strzelec nie pije alkoholu
Festyn rodzinny

Kwota przyznanej
dotacji (zł)
10 000,00
20 000,00
15 000,00
12 000,00
5 000,00
15 000,00

Radujmy się z Niepokalaną

5 000,00

Wakacje na plus – kolonia profilaktyczna

7 000,00

Organizacja imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i
młodzieży z Nowego Sącza pod nazwą „I Ty możesz zostać
Mistrzem”
Pokoleniowe spotkanie rodzin zabawami, konkursami i koncertami
pt. „Serce za Serce”
Pobudzanie aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych
społecznie poprzez zatrudnienie socjalne
Wyjazd rekreacyjno-warsztatowy dla dzieci i młodzieży

5 000,00

Prowadzenie świetlicy środowiskowej
Organizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży
w celu zapobiegania uzależnień w szczególności narkomanii i
alkoholizmu
Świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży z rodzin
patologicznych
Jestem sportowcem – mówię nie.
Rozwiązywanie małżeńskich i rodzinnych konfliktów wynikających z
uzależnień i współuzależnień
VI Letnie warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin
patologicznych – teatr, muzyka, plastyka
Unikaj nałogu – metodą dialogu
„Sądeczoki dla dzieci i rodziców” organizacja Festiwalu „Młodzi i

4 000,00
20 000,00
3 500,00
10 000,00
3 000,00

10 000,00
3 000,00
4 000,00
6 000,00
10 000,00
6 000,00
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21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)

Weseli” oraz Turnieju Rodzin
Prowadzenie świetlicy środowiskowej TPD „Marzenie”

12 000,00

Od edukacji profilaktycznej do dobrych wyborów

3 000,00

Wypoczynek z Kaną

8 000,00

Podejmowanie działań pomocowych, akcji, konkursów i imprez
okolicznościowych mających na celu ograniczenie zjawisk
patologicznych
„Poznaj siebie!” integracyjne warsztaty teatralnosocjoterapeutyczne
Zanim będzie za późno – kreatywna profilaktyka w walce z
uzależnieniem jako skuteczny proces przeciwdziałania narkomanii i
innym uzależnieniom
Półkolonia „Zimowisko z KANĄ”

2 500,00

3 000,00
8 000,00

4 000,00

Wypoczynek zimowy

3 000,00

Pożyteczne zimowisko 2013

2 500,00

Zorganizowanie półkolonii w okresie ferii zimowych 2013 dla dzieci i
młodzieży zagrożonej uzależnieniami
XIII Bal karnawałowy dla dzieci – Radość Wasza – Radość Nasza

1 000,00

Fiesta Rodzinna – Bezpieczne wakacje

3 000,00
10 000,00

Projekt szkoleniowo-wypoczynkowy pt. „Sport uczy współpracy”

4 500,00

Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z
Nowego Sącza pod nazwą „Sportowe ferie w mieście”
Aktywne wakacje w Górach Świętokrzyskich

2 000,00
10 000,00

Wypoczynek wakacyjny dzieci ze świetlicy środowiskowej
„Małgorzatka” dla dzieci ubogich zagrożonych patologią społeczną
Bezpieczne Wakacje – Obóz Gargamela 2013

5 000,00

Wypoczynek letni

5 000,00

Spektakl o tematyce uzależnień „Przebudzenie”

5 000,00

Spektakl o tematyce uzależnień „Przebudzenie”

6 000,00

5 000,00

Źródło: Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej
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INFRASTRUKTURA
SOCJALNA

POMOC SPOŁECZNA
Zmniejszanie obszaru wykluczenia społecznego poprzez pomoc
w łagodzeniu problemow życiowych osób i rodzin będących w trudnej sytuacji ekonomicznej i
społecznej.

CEL OPERACYJNY II-6.1

Podmiot:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z jednostkami: DPS, SOIK, CAPOW,
OWiTR, RDD, ŚDS

1/ Skala pomocy społecznej
Wydatki Miasta w zakresie Polityki Społecznej w roku 2013 reprezentowały istotną część klasyfikacji budżetowej, stanowiąc blisko 17,5 % całości wydatków Miasta
Nowego Sącza.
W przypadku obszaru pomocy społecznej znaczącą kwotę wydatków stanowiły koszty utrzymania instytucji publicznych działających w sektorze polityki społecznej.
W skład tych jednostek wchodzą głównie placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej, ośrodek adopcyjno-opiekuńczy, miejski ośrodek pomocy
społecznej, ośrodki wsparcia, świetlice środowiskowe, rodziny zastępcze, itp. Pozostała część środków finansowych została przeznaczona głównie na świadczenia
rodzinne i dodatki mieszkaniowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym.
Ogółem 2806 rodzin, w których zamieszkuje 7044 osób, korzystało z pomocy społecznej.
Wykres II-6.1.1.

Liczba rodzin i osób objętych pomocą
6802

6745

2454

2009

2586

2010

2481

2011
Liczba rodzin

7044

6996

6677

2661

2012

2806

2013

Liczba osób

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
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Pomoc udzielana była w następujących formach:
zasiłek stały – 3 416 świadczeń
zasiłek okresowy – 9952 świadczeń
zasiłek celowy – 4710 świadczeń
•
dożywianie – 353 832 świadczeń ( w tym dla dzieci 231 312 )
•
schronienia - 2282 świadczeń
•
Usługami opiekuńczymi objętych zostało łącznie 241 osób w tym:
- Usługi opiekuńcze w zakresie podstawowym świadczone przez Parafię św. Kazimierza dla 116 osób, dla których wykonano 41 263 świadczeń
- Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Polski Czerwony Krzyż dla 101 osób, dla których wykonano 59 262 świadczeń
- Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone przez Polski Czerwony Krzyż dla 24 osób dla których wykonano 11127 świadczeń.

Tabela-6.1.2. Przyczyny korzystania z pomocy społecznej w 2009 - 2013 roku.
2009r.

2010r.

2011r.

2012r.

2013r.

1159

1303

1057

1323

1383

15

58

70

67

61

Bezrobocie

1125

1234

1272

1363

1477

Niepełnosprawność

1226

1074

1308

1267

1279

Długotrwała lub ciężka choroba

1435

1454

1612

1652

1685

567

603

827

907

939

153

172

296

51

52

Ubóstwo
Bezdomność

Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzeniu
gospodarstwa domowego
Wielodzietność

89

145

Przemoc

19

147

Alkoholizm

52

164

126

122

118

Trudność przystosowawcze po
opuszczeniu zakładu karnego

23

36

25

36

30
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UWAGA: w jednej rodzinie występuje kilka przyczyn trudnej sytuacji życiowej, dlatego suma liczb w kolumnach nie jest równa liczbie rodzin objętych pomocą).
Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
2/ Projekty
W obszarze pomocy społecznej zrealizowano następujące projekty i programy:
Projekt systemowy

A.)

1. Projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 Priorytetu 7 Promocja Integracji Społecznej pn. „Twoja Aktywność
szansą na sukces!”.
2. Projekt systemowy pn. „Samozatrudnienie Umiejętności Praca” realizowany przez SUP 2008-2014

B.)

Projekty konkursowe

1. Projekt MPiPS ”Pobudzenie aktywności społeczno-zawodowej osób wykluczonych poprzez wspieranie zatrudnienia socjalnego – projekt realizowany przez
Stowarzyszenie „STOPIL”2013-2014.
2. Projekt „Przeciwdziałanie bezrobociu – organizowanie miejsc dla osób bezrobotnych, zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym” - realizacja „Stopil”.
3. Projekt „Realizacja zadań z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej - realizacja „Stopil”.
4. Projekt MPiPS CIS STOPIL 2011 „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem OPS i PUP w realizacji kontraktów socjalnych” – aktywne formy przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu edycja 2011-2015
5. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zlecenie zadań
publicznych w roku 2013 – w ramach zakresu rzeczowego konkursu w dziale Pomoc Społeczna przyznano dotację na następujące zadania:
- "Ośrodek wsparcia – Sądecki Klub Samopomocy" – wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą
- " Profilaktyka bezdomności 2013"
- „Organizacja dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczo – wychowawczych działających na rzecz mieszkańców Nowego Sącza”
- „ Dom Obrony Życia”
- „ Rzecznictwo i Ochrona Praw Dziecka”
- „ Przeciwdziałanie

C.)

wypaleniu zawodowemu rodziców zastępczych – jednodniowy pobyt z ogniskiem i grami terenowymi”

Projekty socjalne

1. Projekt socjalny „Sądecka Pomocna Dłoń II” projekt realizowany przez MOPS w partnerstwie z Sądeckim Urzędem Pracy.
2. Projekt socjalny IX Dzień Rodzicielstwa Zastępczego pod hasłem ,,Rodzinne Świętowanie”
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3.

Projekt socjalny „Dzień Wolontariusza„

4.

Projekt socjalny „ Podwórkowa choinka”

D.) Programy
• Program współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013;
• Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza na rok 2013;
• Program Promocji zatrudnienia oraz aktywizacja Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza na lata 2009-2013;
• Program Aktywności Lokalnej Mieszkańców Miasta Nowego Sącza na lata 2013-2015;
• Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2016;
• Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pn. „Przemoc kradnie życie”;
• Program „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku gminnym” na doposażenie świetlicy środowiskowej;
• Program Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Świetlica-Dzieci-Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011 – 2015;
• Resortowy Program Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2013;
• Program Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem współfinansowany ze środków Szwajcarski programu współpracy pn. Modernizacja i rozwój oferty domu pomocy
społecznej przy ulicy Nawojowskiej w Nowym Sączu;

• Program Modyfikacji Zachowań dla wychowanków ZPOW;
• Program Korekcyjno-Edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie;
• Program pn.: „Bezpieczne Ferie”;
• Program „Bezpieczne Wakacje”;
• Program Profilaktyki Zdrowotnej;
• Program Profilaktyki Zintegrowanej Archipelag Skarbów – strona dla szkół i pedagogów;
• Program Przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji Uzależniających przez Uczniów „Unplugged” opracowany został w ramach międzynarodowego programu EU- Drug
Abuse Prev ention (EU DAP) finansowanego przez Komisję Europejską;

• Program "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców"
• Program "Obozów profilaktycznych"
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• Szkolna Interwencja Profilaktyczna"
• Seminaria szkoleniowe dot. uzależnień od internetu, hazardu oraz innych, uzależnień
• Konferencja "Sądecczyzna silna Rodziną"
• Młodzież gimnazjalna a narkotyki i inne używki- Przegląd Małych Form Teatralnych pod hasłem: "Przebudzenie" w corocznej akcji profilaktycznej
"Bądź ostrożny"
o

Programy realizowane w roku 2013 przez Zespół Świetlic Środowiskowych;

•

Zabawy i konkursy na śniegu – lepienie Pana Bałwana na wesoło;

•

Konkurs "Moja kartka wielkanocna";

•

Modna Świetlica;

•

I Przegląd Teatralny;

•

Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego;

•

I Piknik – Osiedle Szujskiego;

•

Sądecki Jarmark Talentów;

•

Kampania: „Strefa wolna od wulgaryzmów”

•

Obchody 10-lecia Świetlicy Środowiskowej „Zbełcze”

•

Zabawa Andrzejkowa.

o

Realizowano 61 indywidualnych programów usamodzielnienia – usamodzielniono 12 osób;

o

Przygotowano 13 indywidualnych Programów Usamodzielnienia.
Oczekiwanym rezultatem projektów i programów była aktywizacja społeczno - zawodowa klientów pomocy społecznej – w wieku aktywności zawodowej poprzez:
rozwój zdolności motywacyjnych uczestników, wzrost aspiracji zawodowych, nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy, nabycie umiejętności pracy
indywidualnej i zespołowej, podniesienie poziomu samooceny, ukończenie kursu obsługi komputera, opracowanie i realizacja indywidualnych programów zatrudnienia
oraz aktywizacja środowiska lokalnego.
Zmiana postaw życiowych, zwiększenie wiedzy z zakresu prawidłowego pełnienia ról społecznych, prawidłowych postaw wychowawczych, trudności szkolnych dzieci,
aktywnego spędzania czasu wolnego, uzależnień, elementów prawa rodzinnego, itd. nabycie umiejętności pracy w grupie, nawiązanie nowych znajomości, wyjście
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z obszaru wykluczenia, aktywizacja społeczna uczestników.
3/ Wypracowanie zasad współpracy
w obszarze pomocy społecznej

z

jednostkami

pomocy

społecznej,

organizacjami

społecznymi

i

innymi

jednostkami

działającymi

Mając na celu otrzymywanie coraz lepszych efektów w realizacji zadań, jednostki organizacyjne działające w obszarze pomocy społecznej oprócz zakresu współpracy
zapisanego w statutach jednostek w 2013 roku podejmowały i współpracowały z innymi jednostkami przy realizacji następujących zadań:
- działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

1)

Porozumienie o Współpracy na Rzecz Polityki Społecznej, Promocji Zatrudnienia oraz Tworzenia Warunków Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Mieście

Nowym Sączu-inicjatorem Porozumienia jest Prezydent Miasta Ryszard Nowak. Porozumienie podpisało 13 Sygnatariuszy instytucji i organizacji z terenu miasta
Nowego Sącza, mających wpływ na kształtowanie lokalnej polityki społecznej, w tym sytuacji na lokalnym rynku pracy.

2)

Kontynuacja dostępu do informacji na mocy porozumienia pomiędzy jednostkami SUP z MOPS poprzez wykorzystanie Samorządowej Platformy „Sepi”;

3)

Realizacja przez MOPS przy współpracy z SUP projektu socjalnego „Sądecka Pomocna Dłoń II”;

4)

Realizacja projektu systemowego „Twoja Aktywność Szansą na Sukces”- w partnerstwie: MOPS, OWiTR, ZSŚ – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem

społecznym;

5)

Współpraca MOPS ze Stowarzyszeniem CIS STOPIL w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

6)

Bieżąca współpraca z Sądeckim i Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie wyższej jakości świadczonych usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających dla

mieszkańców domu pomocy społecznej, poprzez realizację dodatkowego (refundowanego) zatrudnienia w ramach: staży, robót publicznych.

7)

Współpraca DPS z SARR S.A w zakresie umożliwiającym odbycie praktyk zawodowych osobom uczestniczącym w kursach „OPIEKUN OSÓB STARSZYCH

I NIEPEŁNOSPRAWNYCH”.

8)

Współpraca DPS z Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” sp. z o.o. w zakresie umożliwienia praktyk zawodowych w zawodzie „OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA”.

9)

Współpraca DPS ze Szkołą Rozwoju Zawodowego

– „PROFESJA” w zakresie umożliwienia praktyk dla słuchaczy kształcących się w zawodzie „OPIEKUN W DOMU

POMOCY SPOŁECZNEJ”.

10)

Współpraca DPS z Państwową Wyższą Szkoła Zawodową i Instytutem Zdrowia w zakresie praktyk zawodowych dla studentów kierunku pielęgniarstwo.
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11)

Współpraca DPS z młodzieżowym Centrum wolontariatu prowadzonym przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA w ramach realizacji projektu „WOLONTARIAT –

PODAJ DALEJ”. 10 wolontariuszy wspiera realizację ww. projektu w wymiarze czasowym 2 godziny tygodniowo - organizując czas wolny podopiecznych DPS.

12)

Współpraca głównie przez częste komunikowanie się i wymianę informacji oraz

konsultowanie planów pracy i współpracy szczególnie

z UW, UM, MOPS .

Współpraca z innymi jednostkami jak ŚDS, DPS, WTZ, także DSS DUHA ze Słowacji na polu kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym. Stała współpraca ze
Stowarzyszeniem „Jesteśmy…” powołanym przy ŚDS w Nowym Sączu.

13)

Stała współpraca i bieżąca wymiana informacji z UW,UM, MOPS, PCPR, SUP, mediami, współpraca z DPS i WTZ z terenu Małopolski. Prezentacje i promocje

plenerowe ŚDS w Rynku.

14)

Współpraca NZOZ w celu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych w ramach opieki długoterminowej dla mieszkańców DPS

15)

Integracja mieszkańców domów pomocy społecznej województwa małopolskiego w ramach: konkursów, festynów, spotkań artystycznych, przeglądów

teatralnych.
- przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym,
1. Współpraca w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie powołanego przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza
Zarządzeniem nr 452/2010 z dnia 24.11.2010 roku ze zm.

posiadający uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w

rodzinie (DZ.U. Nr 180 poz. 1493 ze zm.). Siedzibą Zespołu Interdyscyplinarnego jest MOPS pełniący również funkcję koordynatora działań Zespołu. W skład Zespołu
wchodzą przedstawiciele: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komendy Miejskiej Policji, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Ośrodka

Wsparcia

i

Terapii

Rodzin,

Sądeckiego

Ośrodka

Interwencji

Kryzysowej,

Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Sądu Rejonowego - Kuratorzy,

Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej,

Centrum

Okręgowej Rady Lekarskiej i Nowosądeckiej

Izby

Pielęgniarek i Położnych oraz organizacje pozarządowe Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Rzecznik Praw Dziecka. Zespół Interdyscyplinarny koordynuje
prace Grup Roboczych w skład których wchodzą przedstawiciele instytucji (m.in. dyrektor, wychowawcy, pedagog i psycholog miejscowych szkół i przedszkoli;
komendanci komisariatów i policjanci ds. nieletnich; kuratorzy; pracownicy ośrodków pomocy społecznej; proboszczowie miejscowych parafii; przedstawiciele
ośrodków zdrowia, pielęgniarki środowiskowe, pediatrzy) czyli osoby, które znają problem rodziny lub zajmują się pomocą rodzinie i mogą mieć wpływ na zmianę jej
funkcjonowania. Skład Grup Roboczych nie jest stały i zależy od problemu występującego w rodzinie.
2.

Współpraca Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komendy Miejskiej Policji w zakresie rozwiązywania

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym wśród mieszkańców miasta.
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- działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa:
1. Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin współpracuje z jednostkami pomocy społecznej oraz organizacjami pozarządowymi na płaszczyźnie wspierania rodzicielstwa
zastępczego oraz prawidłowego wspierania rozwoju dziecka.
2. Współpraca ze Stowarzyszeniem Rodzicielstwa Zastępczego „BETLEJEM”, Fundacją „O każde dziecko”
3. Współudział w prowadzeniu Domu Obrony Życia, Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, Organizacja Pikniku Rodzinnego, współorganizacja Tygodnia Otwartego
Rodzicielstwa Zastępczego, uczestnictwo w konferencjach i sympozjach poświęconych

prawidłowemu wychowaniu i rozwoju dziecka.

4. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, Organizatorem Pieczy Zastępczej, Ośrodkami Adopcyjno-Opiekuńczymi, Sądami Rodzinnymi
5. W ramach współpracy z jednostkami działającymi w obszarze pomocy społecznej pracownik socjalny Działu Pomocy Instytucjonalnej i Opieki

Zastępczej

w ramach projektu „Bezpieczna szkoła –bezpieczny uczeń” przybliżył uczniom gimnazjum Nr 2 zagadnienia dot. – funkcjonowania MOPS, zasad udzielania

pomocy

finansowej oraz specjalistycznej. Przybliżono również gimnazjalistom informacje na temat funkcjonujących instytucji niosących pomoc, tj: SOIK, PCK, CARITAS, TPD,
Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin, MOPiTU, MONAR.
6.

Udział w konferencji z okazji Roku Korczakowskiego pt. „Rzecznictwo i ochrona praw dziecka w regionie nowosądeckim – temat wystąpienia – „Prawo do

godziwych warunków socjalnych zgodnie z najnowszą ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej”
7. Pracownicy ZPOW i MOPS w trakcie 16 zespołów wychowawczych dokonywali okresowej oceny sytuacji dzieci umieszczonych w ZPOW.
8. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, Organizatorem Pieczy Zastępczej, Ośrodkami Adopcyjno-Opiekuńczymi, Sądami Rodzinnymi
9.

Doskonalenie pomocy psychologicznej, socjalnej i prawnej poprzez profilaktykę oraz poradnictwo dla wychowanków placówek oraz ich rodzin

10. Wspieranie i wzmacnianie rodziców w procesie opiekuńczo-wychowawczym dzieci
11. Zapewnienie warunków do życia i rozwoju dzieciom pozbawionym opieki rodzin naturalnych
- aktywizacja i integracja środowisk lokalnych:
1. Realizacja Programu Aktywności Lokalnej (PAL) na osiedlu Millenium i Helena w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność szansą na sukces”.
Osiedle Gołąbkowice
- spotkanie kulturalno-rozrywkowe
Osiedle Zabełcze
- spotkanie sportowo-rekreacyjne
Grupa dla rodzin wieloproblemowych
szkolenie 12 wolontariuszy
2. Kontynuacja przez MOPS rozwoju środowiskowej metody pracy socjalnej modelem Organizowania Społeczności Lokalnej (OSL) :
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W środowisku lokalnym Osiedla Wólki w partnerstwie: MOPS, Zarząd Osiedla Wólki, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Beskid”, Zespół Świetlic Środowiskowych, mieszkańcy:
- Spotkanie z okazji Dnia Seniora.
- Pasterka na Osiedlu Wólki.
- Integracja mieszkańców Osiedla Wólki poprzez zorganizowanie w partnerstwie festynu pod hasłem „Lato zaczyna się na Wólkach”
W środowisku lokalnym osiedla Kochanowskiego w partnerstwie MOPS, Zarząd i Osiedla, Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa i mieszkańców Osiedla.
- Spotkanie Opłatkowe z mieszkańcami Osiedla Kochanowskiego,
- Rozstrzygnięcie konkursu na Osiedlu Kochanowskiego pn. „Osiedle Kochanowskiego Osiedlem Kwiatów i Zieleni”
W środowisku lokalnym osiedla Kaduk w partnerstwie: MOPS, Zarząd Osiedla, Parafia w Dąbrówce, mieszkańcy, sponsorzy:
- organizowanie zebrań z mieszkańcami,
- zawiązanie Rady Mieszkańców bloków socjalnych i komunalnych ulicy Zawiszy Czarnego
- zorganizowanie akcji społecznej pn. „Podwórkowa choinka”
- starania o miejsce na budowę boiska dla młodzieży.
3. Kontynuowanie w ramach środowiskowej pracy socjalnej metodą OSL współpracy przez MOPS z Klubami Seniora działającymi na terenie miasta Nowego Sącza.
4. Integracja mieszkańców Domów Pomocy Społecznej Województwa Małopolskiego w ramach konkursów, festynów, spotkań, przeglądów artystycznych.
4/ Organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych.
Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu przeprowadził jedno szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe
-. 20 uczestników uzyskało świadectwa ukończenia szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych niezawodowych.
Zasady współpracy do poszczególnych zadań określały zarządzenia, porozumienia i zawierane umowy.
Osiągnięte efekty realizacji: większa skuteczność udzielanej pomocy, usprawnienie pracy, aktywizacja klientów pomocy społecznej i środowiska lokalnego,
profesjonalizm w realizacji przyjętych zadań.
Efektywność: w 2013 roku funkcjonowało 85 rodzin zastępczych w tym: 6 zawodowych rodzin zastępczych i 3 rodzinne domy dziecka, w których przebywało 142
dzieci oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze tupu rodzinnego - Rodzinne Domy Dziecka nr 1, 2, 3 zapewniające opiekę 26 dzieciom.
5/ Rozszerzanie usług w zakresie świadczenia poradnictwa psychologicznego, prawnego.
Jednostki realizujące działanie: MOPS, SOIK.
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MOPS - w trakcie realizacji programu ,,Przemoc kradnie życie” w Punkcie Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie prowadzi poradnictwo psychologiczne i prawne.
SOIK -

prowadzi poradnictwo psychologiczne i prawne.

Efektywność:
MOPS- 128 osób skorzystało z poradnictwa psychologicznego, 92 osób skorzystało z poradnictwa prawnego, 165 osób skorzystało z poradnictwa socjalnego, 6 osób
skorzystało z poradnictwa duchowego.
SOIK – 226 osób skorzystało łącznie z porad psychologicznych, prawnych, socjalnych i inne.
6/Zwiększenie aktywności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zawieranie indywidualnych kontraktów socjalnych, mających na
celu zmianę sytuacji klientów oraz niwelowanie biernych i pasywnych postaw.
Jednostki realizujące działanie: MOPS przy współpracy z SUP, Stowarzyszeniem ,,Stopil”, ZPOW.
Efektywność: zawarto 313 kontraktów socjalnych,
7/ Opracowanie i realizacja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowanych do osób korzystających
z pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży do 25 roku życia oraz osób w wieku
przedemerytalnym.
Jednostki realizujące działanie: MOPS, OWiTR, ZŚŚ.
Projekt systemowy „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” realizowany w partnerstwie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, Zespół
Świetlic Środowiskowych, Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałania 7.1.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, poprzez 5 zadań: aktywna integracja, praca socjalna, zasiłki i pomoc w naturze, zarządzanie
projektem, oraz promocja projektu; celem głównym projektu było uruchomienie procesu aktywizacji społecznej poprzez wsparcie mobilności podopiecznych Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.
W 2013 r. w ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” (programów aktywności lokalnej) prowadzono działania adresowane do
młodzieży do 25 roku życia oraz osób w wieku przedemerytalnym korzystających z pomocy społecznej.
Efektywność: MOPS aktywizacja 108 uczestników.
8/ Wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych, dotyczących aktywizacji grup i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym
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uwzględnieniem podmiotów ekonomii społecznej.
Jednostki realizujące działanie: Urząd Miasta Nowego Sącza, MOPS, CIS-STOPIL.
MOPS przy udziale SUP wytypował i skierował 90 osoby długotrwale bezrobotne do CIS STOPIL. Osoby zostały objęte reintegracją społeczną i zawodową. Zostały
również zatrudnione w ramach zatrudnienia socjalnego u pracodawców i otrzymywały świadczenie integracyjne .Podjęcie zatrudnienia socjalnego zapewniło osobom
bezrobotnym uzyskanie minimalnych środków finansowych do życia, zdyscyplinowało
korzystanie z pomocy finansowej

MOPS.

20 osób

bezrobotnych , ograniczyło możliwość pracy na „ czarno „ oraz ograniczyło

uczestniczyło w CIS STOPIL w ramach

projektu ministerialnego w Partnerstwie CIS STOPIL, SUP i MOPS.

Realizacja w partnerstwie z SUP projektu socjalnego „ Sądecka Pomocna Dłoń „ – prowadzenie grup wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
Efektywność: Centrum Integracji Społecznej STOPIL:- zajęcia w CIS – 90 osób uczestniczyło w reintegracji społeczno-zawodowej, 40 osób uczestniczyło w projekcie
socjalnym „Sądecka Pomocna Dłoń”
9/ Zwiększenie dostępności mieszkań socjalnych dla grup najbardziej zagrożonych, tj. młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze
i osób bezdomnych.
Jednostki realizujące działanie: Urząd Miasta Nowego Sącza, MOPS.
Uchwałą Nr XVII/341/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Miasta Nowego Sącza przyjęto m.in. zasady, że do realizacji przyjmowane są wnioski osób pozostających w trudnej sytuacji materialnej, które:
a.

opuściły dom dziecka lub inną placówkę opiekuńczo-wychowawczą ze stałym pobytem, w związku z uzyskaniem pełnoletniości i są pełnymi sierotami , bądź nie
mają możliwości powrotu do rodziny, a przed umieszczeniem w placówce mieszkały na terenie miasta Nowego Sącza.

b.

zostały pozbawione tytułu prawnego do dotychczas zajmowanego lokalu, przebywające w schroniskach dla bezdomnych lub nie wskazujące

żadnego adresu

zamieszkania, jeżeli miasto stanowi ich centrum życiowe.
Spośród wnioskodawców objętych ostatecznymi listami punktacyjnymi do zaproponowania najmu lokalu mieszkalnego poza kolejnością mają (…) osoby, które opuściły
dom dziecka lub inną placówkę opiekuńczo-wychowawczą ze stałym pobytem, w związku z uzyskaniem pełnoletności i są pełnymi sierotami , bądź nie mają powrotu
do rodziny, a przed umieszczeniem w placówce mieszkały na terenie miasta Nowego Sącza.

10/ Wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi :
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wspieranie działań świetlic środowiskowych, organizacja i finansowanie dożywiania, organizacja i finansowanie wypoczynku letniego i zimowego.
Jednostki realizujące działanie: Urząd Miasta Nowego Sącza, MOPS, Zespół Świetlic Środowiskowych.
Na terenie miasta Nowego Sącza funkcjonuje 15 świetlic środowiskowych. Świetlice te wchodzą skład Zespołu Świetlic. Świetlice dysponują około 501 miejscami.
Zaangażowano pracowników świetlic w programy ,,Bezpieczne Wakacje i Ferie” umożliwiając dzieciom z kilkunastu osiedli dotarcie w sposób zorganizowany
i bezpieczny do różnych miejsc na terenie miasta, gdzie odbywały się zajęcia oraz w trakcie wycieczek poza Nowy Sącz.
- Prowadzenie 15 świetlic środowiskowych, zaangażowanie i aktywny udział w akcjach „ Bezpieczne Ferie”, „ Bezpieczne Wakacje”.
- Organizowanie przez ZŚŚ imprez kulturalno – edukacyjno – sportowych: festiwali, festynów, balów, pikników, zabaw na śniegu, zawodów sportowych.
- Zajęcia dla wychowanków świetlic środowiskowych z zakresu profilaktyki uzależnień, zajęcia promujące zdrowy styl życia, sport.
- Wspieranie działalności wychowawczej, szkolenia i konferencje dla wychowawców; promocja przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym , społecznym, (Kampania
edukacyjna „Strefa Wolna od Wulgaryzmów).
- Zajęcia dla wychowanków świetlic środowiskowych z zakresu rozwoju społecznego (rozwój umiejętności społecznych), zajęcia integracyjne, zajęcia z zakresu
komunikacji werbalnej i niewerbalnej, psychorysunek, zajęcia z pedagogiki zabawy, zajęcia z profilaktyki, zajęcia dot. dyskryminacji społecznej, przemocy, zajęcia
dot. „Strefy Wolnej od Wulgaryzmów”.
- Realizacja kalendarium w placówkach ZŚŚ dot. m. in. profilaktyki uzależnień (np. „ Dzień bez papierosa”, „ Dzień bez przemocy”), problemów społecznych
(np. „ Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych”), dot. przemocy, dyskryminacji.
- Inicjowanie działań aktywizujących społeczność lokalną (organizacja np. Dnia Seniora w Klubie Kotłownia, kolędowanie bożonarodzeniowe w sądeckim DPS-ie
oraz w Sądeckim Hospicjum).
- Realizacja zajęć modelarskich (budowa latawców) oraz warsztatów ceramicznych, wspierających działalność profilaktyczną i rozwijającą talenty wychowanków ZŚŚ.
Efektywność:

MOPS zapewnił pomoc w formie dożywiania dla 1377 dzieci. Dożywianie odbywa się w formie gorącego posiłku na terenie szkół i przedszkoli.

Dofinansowano dla 145 dzieci koszt kolonii letniej i zimowej. Kolonie organizowane były głównie przez organizacje pozarządowe w tym TPD, parafie, zarządy osiedli,
szkoły. Z zajęć w świetlicach środowiskowych skorzystało 1588 dzieci i młodzieży. Zapewnienie zorganizowanego wypoczynku wpływa na rozwój emocjonalny dzieci,
uczy dyscypliny zdrowotnej, rywalizacji oraz rozbudza zainteresowania. Wpływa także na poprawę wyników w nauce, możliwość wykorzystania czasu na realizacje
zajęć sportowych, artystycznych.

11/ Pozyskiwanie mieszkań dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze.
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Jednostka realizująca działanie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzący mieszkanie chronione przy ul. Lwowskiej 69.
Mieszkanie przeznaczone jest dla 2 wychowanków opuszczających placówki lub rodziny zastępcze.
W 2013 roku z mieszkania chronionego skorzystało 3 wychowanków (2 opuszczających rodziny zastępcze, 1 opuszczającego placówkę opiekuńczo-wychowawczą).
Ponadto dopłaty do wynajmu mieszkań otrzymało 10 wychowanków rodzin zastępczych, 4 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i 2 wychowanków
młodzieżowego ośrodka wychowawczego.
Efektywność: Zapewnienie pomocy w formie dopłat do wynajmu mieszkań dla 16 usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych, rodzin
zastępczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz miejsc w mieszkaniach chronionych dla 3 wychowanków.
12/ Rozwój usług profilaktycznych i wspierających rodziny dysfunkcyjne.
Jednostki realizujące działanie: Urząd Miasta, SOIK, MOPS. ZŚŚ
Struktura problemów obejmująca osoby zgłaszające się o pomoc, którym udzielane jest wsparcie w zakresie: przemoc w rodzinie, uzależnienia, problemy rodzinne,
problemy psychospołeczne (w tym bezdomność), problemy sytuacyjne. MOPS i SOIK oferuje następujące formy pomocy tj. poradnictwo psychologiczne, prawne,
socjalne, pedagogiczne dla rodzin/osób w kryzysie:
• Grupy wsparcia dla kobiet – ofiar przemocy- wsparcie psychologiczne dla ofiar przemocy w rodzinie, ukierunkowanie działań prawnych , pomoc w wyjściu trudnej
sytuacji życiowej
• Grupa dla młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi-

podjęcie przez młodzież aktywności modyfikującej zachowania, wspieranie rozwoju osobowości, rozwijanie

umiejętności radzenia sobie ze stresem
• Hostelu dla kobiet i dzieci- kobiety i matki z dziećmi, mogą uzyskać schronie w którym przygotowanych jest 9 miejsc noclegowych a w razie konieczności , liczbę
miejsc można zwiększyć o kolejne 2 , podczas pobytu w hotelu z osobami w nim przebywającymi przeprowadzane są rozmowy wspierające , zajęcia terapeutyczne
• „Przyjazny pokój”, który zapewnia odpowiednie warunki dla dzieci i młodzieży w sytuacji przesłuchań.
• W ośrodku odbywają się również spotkania nadzorowane rodziców z dziećmi w obecność psychologa na podstawie skierowania przez sąd.
• MOPS realizuje program pn.:”Przemoc kradnie życie” w ramach, którego rodziny mogą skorzystać z pomocy prawnej i psychologicznej w Punkcie Wsparcia dla Ofiar
Przemocy oraz w Grupie wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie.
• Zespół Świetlic Środowiskowych -aktywny udział w programach „ Bezpieczne Ferie” i „Bezpieczne Wakacje”, realizowanie pogadanek wychowawczych dotyczących
profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków

i papierosów oraz dot. przeciwdziałania przemocy fizycznej i psychicznej, agresji w szkole, w świetlicy, na ulicy

i w domu Realizacja zagadnień z dziedziny terapii pedagogicznej, socjoterapii oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród wychowanków.
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W ramach projektu systemowego „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” prowadzony jest Klub Młodzieżowy SQMA, który jest miejscem spędzania wolnego czasu,
świadczącym pomoc specjalistyczną ( psychologów, pedagogów, pracowników Klubu).
13/ Zwiększenie skuteczności działań podejmowanych w ramach nawiązanej Koalicji Przeciwko Przemocy oraz skuteczności ochrony ofiar przemocy
w rodzinie.
Od lipca 2010 roku wraz ze zmianami Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy zadania realizowane dotychczas w ramach Koalicji Przeciwko Przemocy zostały przekazane
do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.
1,Prezydent Miasta Nowego Sącza Zarządzeniem nr 452/2010 z dnia 24.11.2010 roku powołał Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
2.Nadzór nad pracą Zespołu Interdyscyplinarnego prowadzi MOPS. Organizację pracy Zespołu reguluje Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie oraz Regulamin Zespołu.
3.Do zadań powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego należy realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzinie a w szczególności: integrowanie i koordynowanie działań podmiotów działających w obszarze pomocy dziecku i rodzinie oraz specjalistów
działających w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; podejmowanie działań w środowisku zagrożonym
przemocą w rodzinie, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; rozpowszechnianie w środowisku lokalnym informacji o instytucjach,
osobach i możliwościach uzyskania pomocy; inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
4.Zespół Interdyscyplinarny powołuje Grupy Robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych
przypadkach na terenie miasta Nowego Sącza. Zadaniem grup roboczych jest opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia
przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań
podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb
zgłaszanych przez Zespół Interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.
Efektywność:
5 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego w MOPS
183 ogółem założonych Niebieskich Kart w tym:
178 rodziny zostały objęte procedurą Niebieskiej Karty przez policję
3 rodzin zostało objętych procedurą Niebieskiej Karty przez pomocy społecznej
1 rodzina została objęta procedurą Niebieskiej przez oświatę
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1 karta przekazana do innej gminy.
Dużym sukcesem jest wypracowanie modelu współpracy międzyinstytucjonalnej prowadzącej do zwiększenia efektywności

w zespołowym rozwiązywaniu problemów

oraz lepsza koordynacja działań nakierowana na rozwiązywanie problemów danej rodziny.
14/ Podniesienie jakości realizowanych usług opiekuńczych.
Jednostki realizujące działanie: MOPS przy udziale organizacji pozarządowych.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na bieżąco monitoruje środowiska osób starszych niepełnosprawnych, samotnych przewlekle chorych oraz z zaburzeniami
psychicznymi. W stosunku

do osób,

które nie są w stanie

samodzielnie funkcjonować i zabezpieczyć wszystkich swoich podstawowych

w usprawnieniu funkcjonowania w codziennych czynnościach wymagają pomocy

potrzeb bytowych lub

rodziny, która okazuje się nie wystarczająca - w ramach realizacji tego zadania

w 2013 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował usługi opiekuńcze w następującej ilości:
Usługi opiekuńcze świadczone przez Parafię św. Kazimierza dla 116 osób.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Polski Czerwony Krzyż dla 101 osób.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone przez Polski Czerwony Krzyż dla 24 osób.
Dodatkowo przy wsparciu w ramach pomocy społecznej, stosowane były następujące inne dostępne formy pomocy
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów leczenia, zaległości z tytułu wydatków mieszkaniowych, pokrycie kosztów posiłków lub częściowe pokrycie zakupu sprzętu
ortopedycznego.
Głównym źródłem

wsparcia tych osób stanowiły: zasiłki stałe, celowe i celowe specjalne. Ideą udzielania wsparcia poprzez świadczenie usług opiekuńczych jest

stworzenie osobom tego wymagającym w miarę możliwości komfortowych warunków funkcjonowania i pozostania we własnym środowisku zamieszkania i otoczenia
przez jak najdłuższy okres czasu
Poprawienie ich funkcjonowania i pozostania we własnym środowisku zamieszkania i otoczenia przez jak najdłuższy okres czasu poprzez zaangażowanie najbliższych
członków rodziny w proces usprawniania funkcji bytowych w miarę ich możliwości zarówno finansowych jak i pomocy opiekuńczej przy wsparciu Instytucjonalnym
MOPS.
W przypadkach kiedy w / w formy pomocy nie były wystarczające,

a osoby wymagały całodobowej pomocy i opieki w zakresie zabezpieczenia prawidłowych

warunków bytowo- socjalnych oraz opieki medycznej – osoby takie kierowane były do całodobowej pomocy instytucjonalnej takiej jak DPS.

15/ Aktywizacja środowiska, tworzenie grup samopomocy i grup wsparcia.
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Jednostka realizująca działanie: MOPS, SOIK
Tworzenie grup samopomocowych i grup wsparcia w jednostkach realizujących zadanie.
Efektywność: Zmiana postaw życiowych, zwiększenie wiedzy z zakresu prawidłowego pełnienia ról społecznych, prawidłowych postaw wychowawczych, trudności
szkolnych dzieci, aktywnego spędzania czasu wolnego, uzależnień, elementów prawa rodzinnego, itd. nabycie umiejętności pracy w grupie, nawiązanie nowych
znajomości, wyjście z obszaru wykluczenia, aktywizacja społeczna uczestników.
W MOPS Grupa wsparcia dla kobiet ofiar przemocy:
- 34 spotkania w ramach grupy tj. 102 godzin.
- 15 kobiet ofiar przemocy
- 5 dzieci w wieku od 4 do 17 lat otrzymało wsparcie.
W SOIK: - oferuje następujące formy pomocy grupowej:
- Grupa wsparcia dla osób bezdomnych – 271 kontaktów w ramach grupy- 46 spotkań
- Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych – 87 kontaktów w ramach grupy – 10 spotkań
- Grupa wsparcia dla kobiet – ofiar przemocy- 7 spotkań

17 kontaktów w ramach grupy

- Grupa dla młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi- 10 spotkań

43 kontaktów w ramach grupy

- Grupa dla rodziców z trudnościami wychowawczymi - 6 spotkania 12 kontaktów w ramach grupy
W Projekt socjalny „Sądecka Pomocna Dłoń II” – aktywizacja społeczna klientów MOPS i SUP - kompleksowe działania specjalistów zaangażowanych
w realizację

projektu przyczyniły się do uruchomienia procesu aktywizacji społecznej uczestników oraz umożliwiły osiągnięcie następujących rezultatów :

- podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy - 4 osoby,
- podjęcie zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej Stowarzyszenia STOPIL - 9 osób,
- skompletowanie dokumentów i złożenie wniosku do Zespołu Orzekania o

Niepełnosprawności -

28 osoby,

- skompletowanie dokumentacji i złożenie wniosku do ZUS w celu otrzymania renty socjalnej – 1 osoba,
- otrzymanie stopnia niepełnosprawności – 17 osób (9 osób oczekuje na rozpatrzenie ich wniosków),
- przyznanie świadczenia w formie zasiłku stałego - 1 osób,
16/ Zwiększenie liczby miejsc w Środowiskowych Domach Samopomocy dla osób po kryzysach psychicznych i niepełnosprawnie intelektualnie.
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Jednostki realizujące: Urząd Miasta, Środowiskowy Dom Samopomocy jako inicjator. Wystąpiono po raz kolejny do MUW w Krakowie o zwiększenie liczby miejsc
dotowanych z 55 do 60.
Osiągnięte efekty realizacji zadania:
- 79 osób skorzystało usług ŚDS
- W związku z likwidacją barier z dniem 01.01.2013 Środowiskowy Dom Samopomocy uzyskał standard.
- Wzrost zainteresowania jednostką rodzin .
- Duża liczba Uczestników terapii (zazwyczaj przekraczająca o kilka % liczbę statutową) .
- Lepsza integracja uczestników ze społecznością lokalną i poprawa ich kompetencji społecznych.
17/ Integracja mniejszości etnicznych i narodowych ze społecznością miasta
Jednostki realizujące: MOPS, Pełnomocnik ds. Romów, Stowarzyszenie Romów okręg Nowy Sącz, Wydział Oświaty.
Miasto Nowy Sącz od 2004 roku realizuje zadania w ramach Rządowego Programu na rzecz Społeczności Romskiej w zakresie edukacji dzieci i młodzieży romskiej,
remontów mieszkań zajmowanych przez rodziny romskie, ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. W ramach rządowego programu w 2013 roku zrealizowano
projekt pn. „ Wyprawka szkolna”, który objął swoim zasięgiem 141 dzieci i młodzieży szkolnej, uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz jedną studentkę.
W ramach Rządowego Programu nadal w szkołach podstawowych, zatrudnieni są nauczyciele wspomagający edukację dzieci romskich oraz wspierający ich w tych
działaniach asystenci romscy. Także w szkołach są prowadzone zajęcia z kultury, zwyczajów romskich oraz nauka muzyki i śpiewu o tematyce romskiej. Istnieją dwa
dziecięce zespoły folklorystyczne, których swoistym podsumowaniem działalności są odbywające się co roku przeglądy grup i zespołów dziecięcych i młodzieżowych.
W przeglądach uczestniczą także w coraz szerszym wymiarze dzieci polskie. W 2013 r. funkcjonowały dwie świetlice integracyjne do której uczęszczały zarówno
dzieci polskie jak i romskie, w której oprócz wspólnych zabaw, gier, wycieczek i konkursach dzieci polskie i romskie wspólnie pod opieką zatrudnionego pedagogawychowawcy, odrabiają zadane lekcje, wzajemnie sobie pomagając. Co roku jest także organizowana „ Olimpiada Sportowa Romów” w której biorą udział
reprezentacje poszczególnych szkół do których uczęszczają dzieci romskie. W skład poszczególnych reprezentacji wchodzą dzieci polskie i romskie z zachowaniem
odpowiednich proporcji ilościowych. W ramach polityki mieszkaniowej prowadzonej przez Miasto Nowy Sącz, rodziny romskie otrzymują skierowanie do mieszkań,
najczęściej o standardzie socjalnym co wynika z sytuacji materialnej tej mniejszości. Rodziny te są lokowane w zasobach miasta pośród rodzinami polskimi co bez
wątpienia sprzyja wzajemnej integracji, wzajemnego się poznania, zdobycia wiedzy o tradycji, kulturze i zwyczajach sąsiadów. Miasto Nowy Sącz wraz z Gminą Łącko
zatrudnia pielęgniarkę środowiskową, która udziela romskiej mniejszości pomocy medycznej oraz uczy jak stosować profilaktykę zdrowotną.
Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
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Podmiot:

Wydział ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych

Liczba funkcjonujących
ośrodków wsparcia dla
niepełnosprawnych

6 ośrodków wsparcia:
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Środowiskowy Dom Samopomocy
- Dom Pomocy Społecznej, Nawojowska 159
- Dom Pomocy Społecznej, Nawojowska 155
- Dom Pomocy Społecznej, Emilii Plater 20
- Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Liczba inicjatyw podjętych
przez organizacje i instytucje
w zakresie integracji
społecznej niepełnosprawnych
Liczba niepełnosprawnych
korzystających z ośrodków
wsparcia i realizowanych
programów

43 imprezy o charakterze kulturalnym i sportowym

Jest to około 12 % mieszkańców Miasta Nowego Sącza
Szczegółowe dane liczbowe znajdują się w sprawozdaniu z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata
2007 – 2013 w Mieście Nowy Sącz w 2013 r. Ze względu na ich mnogość podajemy dane dotyczące PFRON:
Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej finansowanych ze
środków PFRON przekazywanych algorytmem powiatom.

Liczba niepełnosprawnych
korzystających ze
zorganizowanych
środowiskowych form
wsparcia

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej finansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Prezydenta w 2013 roku wydatkowano na
dofinansowanie:
•
589 osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym na kwotę 198530 zł,
•
38 osobom niepełnosprawnym likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych na kwotę 104438 zł
•
975 osobom niepełnosprawnym zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w kwocie 473643
zł,
•
kosztów działalności 2 warsztatów terapii zajęciowej dla 60 uczestników w kwocie 986400 zł, w tym 887760 zł z PFRON oraz 98640 zł z
budżetu miasta,
•
sportu, kultury, rekreacji i turystyki organizowanych przez stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych, w
których uczestniczyło 1470 osób niepełnosprawnych na kwotę
115204 zł.
Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej w 2013 r. wydatkowano środki PFRON na:
•
zwrot pracodawcom kosztów wyposażenia 3 stanowisk pracy w kwocie 75000 zł,
•
jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej 1 osobie niepełnosprawnej w kwocie 20000 zł,
•
sfinansowanie szkoleń realizowanych przez SUP dla 3 osób niepełnosprawnych w kwocie 3595 zł,
sfinansowanie przygotowania zawodowego i staży realizowanych przez SUP dla 3 osób niepełnosprawnych w kwocie 15330 zł.
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Z różnego rodzaju dofinansowania skorzystało w 2013 roku 3142 osoby

Poziom przystosowania
instytucji użyteczności
publicznej do potrzeb osób
niepełnosprawnych z rożnymi
dysfunkcjami (rezultat miękki,
opisowy)

Liczba działających w Nowym
Sączu grup samopomocowych
dla osób niepełnosprawnych

Niestety z roku na rok potrzeby zgłaszane przez wnioskujące osoby niepełnosprawne są coraz większe. By zaradzić tej tendencji pracownicy
Wydziału PON monitują do PFRON o zwiększenie wysokości algorytmu. Organizowane są też różnego rodzaju akcje informacyjne i szkolenia dla
organizacji pozarządowych mające pomóc im w aplikowaniu o środki konieczne do funkcjonowania na rzecz osób niepełnosprawnych.
Budynek ERGO HESTIA – ul. Piotra Skargi
Pływalnia nad Kamienicą ul. Nadbrzeżna
Hala Widowiskowo Sportowa ul. Nadbrzeżna
MCK Sokół – ul. Długosza
Ratusz starosądecki, Miasteczko Galicyjskie ul. Lwowska
Kościół Matki Bożej Niepokalanej ul. Królowej Jadwigi
Szkoła Podstawowa nr 20 ul. Nadbrzeżna
Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Rokitniańczyków
Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a
Miejska Biblioteka Publiczna Oddział dla dzieci ul. Lwowska
Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul. Waryńskiego
Kasa Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych ul. Młyńska
Powiatowy Urząd Pracy ul. Nawojowska
Delegatury zamiejscowe Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego Punkty Obsługi Petenta ul. Jagiellońska
Telekomunikacja Polska ul. Jagiellońska
Enion - Biuro Obsługi Klienta ul. Barbackiego
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Sienkiewicza
WSB-NLU - szerokie wejścia, winda, przystosowane sanitariaty.
PWSZ Instytut Sportu - przystosowane szerokie wejścia, ciągi komunikacyjne, przystosowane sanitariaty.
Domy Pomocy Społecznej – przystosowane szerokie wejścia, ciągi komunikacyjne, przystosowane sanitariaty, windy.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – przystosowane szerokie wejścia, podjazd dla wózków inwalidzkich, stanowisko ds. obsługi osób
niepełnosprawnych, miejsca postojowe z kopertami dla osób niepełnosprawnych.
Urząd Miasta Nowego Sącza – stanowisko ds. obsługi osób niepełnosprawnych.
Miejski Ośrodek Kultury – szerokie wejścia, winda, przystosowane sanitariaty.
Są to organizacje pozarządowe wpierające środowiska osób niepełnosprawnych - 31

W 2013r. - 15 osób otrzymało skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy.
Pomoc ta ma na celu utrzymanie osoby w jej naturalnym środowisku i
przeciwdziałanie instytucjonalizacji, czyli umieszczenia osoby w
placówce zapewniającej całodobową opiekę. Środowiskowy dom samopomocy to ośrodek wsparcia dla osób chorych psychicznie i
niepełnosprawnych intelektualnie, działający w ramach zadań zleconych gminie. ŚDS zapewnia formy pomocy półstacjonarnej, takie jak:
Liczba wniosków o skierowanie trening umiejętności społecznych i życia codziennego, interpersonalny, terapia zajęciowa i poradnictwo.

do domów pomocy społecznej
dla osób niepełnosprawnych

Na terenie miasta Nowego Sącza znajdują się : 3 Domy Pomocy Społecznej, które zapewniają całodobową opiekę oraz zaspakajają niezbędne
potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne i religijne osobom nie mogącym samodzielnie funkcjonować w środowisku, a rodzina i gmina nie jest w
stanie takiej opieki zorganizować.
W 2013 roku do DPS w Nowym Sączu zostało skierowanych do :
- Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych ul. Nawojowska 159/ - wydano 17 skierowań,
- Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska Nr 155 - wydano 24 skierowania,
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- Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku przy ul. Emilii
Platter 20 - wydano 24 skierowania.
14 wolontariuszy objęło swoją opieką 7 osób niepełnosprawnych.
4 wolontariuszy świadczy swoją pomoc 10 –osobowej grupie dzieci niepełnosprawnych przebywających w Specjalnym Ośrodku OpiekuńczoWychowawczym w Nowym Sączu /organizacja i przebieg zajęć wychowawczych, udział w festynie/.

Poziom zatrudnienia osób
niepełnosprawnych

W 2013 r. w Sądeckim Urzędzie Pracy zarejestrowano ogółem 544 osoby niepełnosprawne, w tym 488 jako osoby bezrobotne i 56 jako osoby
poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. W tym samym okresie wyłączono z ewidencji 578 osób niepełnosprawnych, z tego 499
bezrobotnych oraz 79 poszukujących pracy. Główną przyczyną wyłączeń osób niepełnosprawnych z ewidencji bezrobotnych i poszukujących pracy
było podjęcie pracy – łącznie 83 osoby (14,4 % ogólnej liczby wykreśleń), utrata statusu osoby niepełnosprawnej – 78 osób (13,5 %) oraz
rezygnacja z usług lub niepotwierdzenie gotowości do pracy – 61 osób (10,6 %). Wg stanu na dzień 31.12.2013 r. w ewidencji SUP pozostawało
ogółem 447 osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w tym 227 kobiet (50,8 %). Status osoby bezrobotnej posiadało 368
osób, w tym 193 kobiety (52,4 %), natomiast status osoby poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu – 79 osób, w tym 34 kobiety (43,0
%).
W grupie 368 zarejestrowanych niepełnosprawnych bezrobotnych 284 osoby posiadały lekki stopień niepełnosprawności (77,2 %) oraz 84 osoby
stopień umiarkowany (22,8 %). Najliczniejszą grupę stanowiły osoby z upośledzeniem narządu ruchu – 118 osób (32,1 %), z chorobami
psychicznymi – 73 osoby (19,8 %) oraz z chorobami układu oddechowego i układu krążenia – 58 osób (15,8 %).

Wartość wypłacanych
niepełnosprawnym zasiłków
stałych

Liczba niepełnosprawnych
korzystających z usług
opiekuńczych (podstawowych)

Liczba osób korzystających ze
środowiskowych form
wsparcia w stosunku do liczby
niepełnosprawnych
umieszczonych w DPS-ach

529 zł
Podstawowymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto – 241 osób niepełnosprawnych, u których zrealizowano 111
466 godzin usług na łączną kwotę 1 418 278 zł
Usługi opiekuńcze przysługują samotnym mieszkańcom Miasta Nowego Sącza, którzy z powodu wieku, choroby, inwalidztwa lub innych przyczyn
wymagają pomocy innych osób. Pomoc ta jest też świadczona osobom pozostającym w rodzinach, które nie są w stanie zapewnić odpowiedniej
opieki lub pielęgnacji we własnym zakresie.
Usługi opiekuńcze są świadczone przez PCK i Działalność CharytatywnoOpiekuńczą Parafii św. Kazimierza w Nowym Sączu.
W 2013 roku ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu korzystało 2 806 rodzin, w tym: w 1 201
rodzinach mieszkały osoby niepełnosprawne, a 694 osób niepełnosprawnych prowadziło samodzielne gospodarstwa domowe.
Zostały im udzielone następujące formy pomocy finansowej: zasiłki stałe, zasiłki celowe na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych,
zasiłki celowe specjalne na pokrycie kosztów leczenia lub zaległości z tytułu wydatków mieszkaniowych, zakup opału, świadczenia pieniężne lub
pokrycie kosztów posiłków w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz częściowe pokrycie zakupu sprzętu
ortopedycznego.
Szczegółowe dane liczbowe znajdują się w sprawozdaniu z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata
2007 – 2013 w Mieście Nowy Sącz w 2013 r.
Warto wspomnieć w tym miejscu o orzecznictwie:
Zespół Orzekania o Niepełnosprawności zajmuje się wydawaniem orzeczeń
o niepełnosprawności :
dla osób powyżej 16 roku życia– 1636 orzeczeń, w tym:
- ze stopniem znacznym – 371 osób,
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-ze stopniem umiarkowanym – 702 osoby,
-ze stopniem lekkim – 563 osoby,
najczęściej ubiegały się osoby w przedziale wieku 41-60 lat, częściej
kobiety, z wykształceniem
średnim,
dla dzieci do ukończenia 16 roku życia – 145 orzeczeń / najczęściej były to dzieci w grupie wiekowej 8 – 16 lat/.
Ogółem wydano 1781 orzeczeń o niepełnosprawności.
Nie zaliczono do osób niepełnosprawnych 53 osoby dorosłe i 31 dzieci.

Liczba miejsc w
środowiskowych formach
wsparcia.
Liczba kopert parkingowych na
terenie miasta,
przystosowanych do potrzeb
osób niepełnosprawnych
Liczba kontroli wymiarów i
poprawa niewymiarowych
kopert parkingowych
przystosowanych do potrzeb
osób niepełnosprawnych
Liczba instalacji w autobusach
systemu głosowego
powiadamiania oraz systemu
informacji sms-ów głosowych
dla użytkowników
znajdujących się na
przystankach autobusowych
Liczba obniżonych zjazdów do
przejść dla pieszych i
krawężników przy okazji
remontów ulic sądeckich

ŚDS przy ul. Nawojowskiej posiada statutowo 55 miejsc.

Zwiększono liczbę miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Obecnie na terenie Miasta znajduje się ponad 90
wyznaczonych kopert parkingowych.

W roku 2013 skontrolowano wymiary wszystkich kopert parkingowych znajdujących się na terenie Miasta Nowego Sącza

Uzupełniono system informacji dźwiękowej wywoływanej przez naciśnięcie przycisku znajdującego się na panelu informacyjnym zamontowanym
na przystankach. Planuje się wyposażenie wszystkich autobusów MPK.

87

Liczba niskopodłogowych
autobusów

Obecnie ponad połowę pojazdów MPK stanowią nowoczesne autobusy, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W roku 2013 podjęto
prace zmierzające do zakupu fabrycznie nowego mikrobusu przeznaczonego do transportu osób niepełnosprawnych, z windą dla wózków
inwalidzkich. Przekazanie pojazdu nastąpi w roku bieżącym. Zakup mikrobusu dofinansowany został ze środków PFRON do przewozu osób
niepełnosprawnych w ramach realizacji ”Programu wyrównywania różnic między regionami II” – obszar D na łączną kwotę: 108 732,-zł , w tym
środki własne : 43 493,-zł.

Liczba i rodzaj zagadnień
podjętych przez Powiatową
Radę Zatrudnienia dla Miasta
Nowego Sącza, dotyczących
problematyki rynku pracy osób

Kampania Społeczna 3B- Biznes Bez Barier adresowana m.in. do pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych pracowników.
Kampania Społeczna „Papierówki” adresowana do kierowców parkujących swoje pojazdy na miejscach wyznaczonych
niepełnosprawnych.
Szkolenie członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w temacie zatrudniania osób niepełnosprawnych
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niepełnosprawnych

Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej w 2013 r. wydatkowano środki PFRON na:
•
zwrot pracodawcom kosztów wyposażenia 3 stanowisk pracy w kwocie 75000 zł,
•
jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej 1 osobie niepełnosprawnej w kwocie 20000 zł,
•
sfinansowanie szkoleń realizowanych przez SUP dla 3 osób niepełnosprawnych w kwocie 3595 zł,
sfinansowanie przygotowania zawodowego i staży realizowanych przez SUP dla 3 osób niepełnosprawnych w kwocie 15330 zł.
W 2013 nadal był realizowany projekt systemowy ”Twoja aktywność szansą na sukces”. W ramach aktywnej integracji zorganizowano dla 34
osób niepełnosprawnych grupowe warsztaty integracyjno-motywacyjne z psychologiem, grupowe zajęcia dla niepełnosprawnych uczestników
dotyczące ich praw i możliwości na rynku pracy, grupowy trening kompetencji społecznych, trening pracy z doradcą zawodowym.
Kontakt z doradcą zawodowym przyczynił się do ustalenia wskazań do zatrudnienia lub przekwalifikowania zawodowego biorąc pod uwagę
możliwości zdrowotne tych osób.

Liczba zaktywizowanych
zawodowo osób
niepełnosprawnych

W roku 2013 zostało skierowanych do Centrum Integracji Społecznej STOPIL i w ramach projektu konkursowego „Dwadzieścia Szans” 46
osób długotrwale bezrobotne, w tym 8 osób niepełnosprawnych. Podejmowane działania miały na celu reintegrację społeczno-zawodową oraz
odbudowanie lub podtrzymywanie umiejętności pełnienia ról społecznych. Osoby zostały zatrudnione w ramach zatrudnienia socjalnego u
pracodawców i otrzymywały świadczenie integracyjne.
W ramach realizowanego w partnerstwie z SUP projektu socjalnego „Pomocna dłoń” była prowadzona grupa wsparcia dla 26 osób długotrwale
bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym także dla 17 osób niepełnosprawnych./9 osób oczekuje na ustalenie stopnia
niepełnosprawności/. W ramach prowadzonych zadań uczestnicy nabyli lub odbudowali umiejętność samodzielnego rozwiązywania sytuacji
konfliktowych i podnieśli poziom własnej samooceny.
W Programie Aktywności Lokalnej była prowadzona grupa edukacyjna dla osób długotrwale bezrobotnych , w tym 2 niepełnosprawnych.
Uczestniczki miały możliwość pomocy w rozwiązywaniu swoich problemów rodzinnych, budowaniu więzi i relacji w grupie, wzajemnym wspieraniu
się oraz zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowego pełnienia ról społecznych i radzenia sobie w sytuacjach problemowych. Zakres
zajęć obejmował szkolenia i spotkania o charakterze edukacyjnym oraz pomoc wolontariuszy na rzecz dzieci, młodzieży i osób starszych. Osoby
korzystały z indywidualnych konsultacji psychologicznych i indywidualnego poradnictwa zawodowego. Ponadto osoba niepełnosprawna była objęta
wsparciem asystenta rodziny.
W okresie od marca do grudnia 2013 roku funkcjonowała grupę wsparcia dla 11 kobiet – ofiar przemocy domowej. W zajęciach uczestniczyły 2
osoby niepełnosprawne. Osoby uzyskały informację na temat przeciwdziałania przemocy, reagowania w sytuacjach przemocy, przysługujących
prawach ofiarom oraz instytucji udzielających pomoc i wsparcie.

Liczba zorganizowanych
konferencji poświęconych
problematyce osób
niepełnosprawnych

W okresie sprawozdawczym odbyło się 9 konferencji poświęconych tematyce osób niepełnosprawnych. Wielokrotnie organizowane były również
briefingi prasowe celem udzielenia wyjaśnień dotyczących sposobów pozyskania pomocy oraz możliwie szerokiej informacji medialnej skierowanej
do środowisk osób niepełnosprawnych.
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1 893 388 zł algorytm PFRON + środki budżetowe z konkursów dla organizacji NGO organizowanych przez Urząd Miasta Nowego Sącza.
Wsparcie finansowe przeznaczone na Rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej według danych Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej
otrzymały:
1. Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
- dotacja dla Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo iUmysłowo „Nadzieja” : kwota 46.000,Celem programu jest pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej poprzez zapewnienie kompleksowej rehabilitacji i zapobieganie pogłębianiu
się niepełnosprawności dzieci i młodzieży. Podjęte działania w ramach pobytu dziennego służyły przezwyciężeniu izolacji społecznej i samotności
dzieci niepełnosprawnych oraz przygotowania ich do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Prowadzona rehabilitacja średnio
miesięcznie 30 osobowej grupy osób niepełnosprawnych odbywała się w cyklu tygodniowym w grupach terapeutycznych, tj. grupa dzieci
przedszkolnych, grupa dzieci głęboko upośledzonych, a także grupa świetlicowa. Z każdym uczestnikiem prowadzono indywidualną pracę
rozwijającą również ich zainteresowania muzyczne, plastyczne i teatralne.
W roku 2013 wykonano z dotacji Miasta w ramach zadania 1266 usług (osobo/dni).
- zajęcia rehabilitacyjne zorganizowane przez Stowarzyszenie „Radosne Serca” w ośrodku opiekuńczo-rehabilitacyjnym w Jodownikach Mokrych
dla 7 osób niepełnosprawnych z terenu Nowego Sącza.

Wielkość środków
budżetowych wydatkowanych
na potrzeby osób
niepełnosprawnych, w tym
liczba dotacji dla organizacji
pozarządowych zajmujących
się osobami
niepełnosprawnymi

Młodzież o różnym stopniu upośledzenia psycho-ruchowego objęta była opieką wykwalifikowanej kadry opiekunów, instruktorów i trenerów, ze
środków z dotacji z Miasta: 2 000,-zł.

2. Rehabilitacja dla osób dorosłych :
- prowadzenie gimnastyki profilaktyczno-rehabilitacyjnej w sali gimnastycznej i na basenie, grupowe zajęcia terapeutyczne – dotacja dla
Stowarzyszenia Przyjaciele Serca i Życia : kwota 9.000,- zł
W okresie od stycznia do grudnia 2013 w zajęciach na sali brało udział średnio 28 osób x 124 godz. co łącznie daje 3 472 osobo/godz. W
zajęciach z gimnastyki rehabilitacyjnej na basenach termalnych w okresie 5 –m-cy uczestniczyło średnio 37 osób.
- przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych ruchowo – dotacja dla Stowarzyszenia „Spokojne Jutro” : kwota
3 500,-zł
Stowarzyszenie zorganizowało serię zabiegów rehabilitacyjnych dostosowanych do schorzenia tych osób, mających na celu wzmocnienie zdrowia
fizycznego i poprawę kondycji psychicznej. Z szerokiej oferty zabiegów rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych finansowanych przez Miasto
skorzystały 22 osoby niepełnosprawne - członkowie stowarzyszenia.
- prowadzenie rehabilitacja fizycznej i psychologicznej kobiet po mastektomii – dotacja dla „Klubu Sądeckich Amazonek” : kwota 12 000 ,-zł
Z przyznanej dotacji w ubiegłym roku w Klubie wykonano masaże i gimnastykę leczniczą oraz różnego rodzaju zabiegi rehabilitacyjne. Zajęcia
prowadzone były przez dwóch profesjonalnych rehabilitantów 5 x w tygodniu dla przeciętnie 60 kobiet miesięcznie.
- prowadzenie rehabilitacji ruchowej dla osób starszych, niepełnosprawnych poprzez prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć ruchowych –
dotacja dla
Stowarzyszenia „Klub Integracyjny” : kwota 2 500,-zł
Zajęcia na sali gimnastycznej prowadzone były cyklicznie (również z udziałem środków własnych na kwotę 3 200,-zł ) , przez okres 10 –m-cy,
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dwa razy w tygodniu po 60 min z udziałem ok. 20 osób.
3. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku i słuchu
- Rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem, indywidualne i grupowe zajęcia rehabilitacyjne, prowadzenie zajęć języka
migowego - dotacja dla stowarzyszenia Polskiego Związku Głuchych : kwota 3.600,- zł,
Stowarzyszenie zorganizowało nieodpłatne świadczenia usług tłumacza migowego, które miało na celu pomoc w rozwiązywaniu codziennych
problemów osób głuchych w urzędach państwowych, placówkach służby zdrowia, szkołach itp. W okresie od kwietnia 2013 do listopada 2013 w
zajęciach grupowych uczestniczyło 24 osób. W ramach indywidualnych porad udzielono 30 osobom, wykonano 584 usług. W zajęciach
rehabilitacyjno- turystyczno- kulturalno- integracyjnych uczestniczyło 35 osób.
- Zajęcia w zakresie praktycznej orientacji przestrzennej, dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych : kwota 8 000,- zł,
Stowarzyszenie zorganizowało dla 22 osób niepełnosprawnych rehabilitację grupową i indywidualną prowadzoną przez trenerów i instruktorów w
ośrodku rehabilitacyjnym. Przez lekarzy specjalistów przeprowadzono cykl prelekcji nt. najczęstszych schorzeń wzroku i innych jednostek
chorobowych oraz codzienne badania poziomu cukru, ciśnienia, EKG. Z rehabilitacji na basenach wód termalnych skorzystało ok. 60 osób młodzieży niedowidzącej wraz z opiekunami.
W/w rehabilitacja poprawia stan psychiczny i samopoczucie osób niepełnosprawnych.
4. Programy terapeutyczne dla dzieci z autyzmem
- Prowadzenie punktu konsultacyjnego – wczesna diagnostyka autyzmu u dzieci, ustalanie indywidualnych programów nauczania i terapii dla
dzieci już zdiagnozowanych , wprowadzanie innych form terapii - w zależności od potrzeb danego dziecka - dotacja dla Fundacji Pomocy Osobom
z Autyzmem „MADA” – kwota 8 000,- zł
W ramach dotacji Fundacja zorganizowała cztery spotkania konsultacyjne dla dzieci z terenu miasta i rodziców ze specjalistami z zakresu
autyzmu, w tym pedagogiem specjalistą i lekarzem psychiatrą z Krakowskiego Ośrodka dla Osób z Autyzmem oraz psychologiem z Instytutu
Psychologii WSZ w Nowym Sączu. Z konsultacji korzystali także nauczyciele i wychowawcy pracujący z dziećmi w SP nr 6, przedszkolu oraz
Warsztatach Terapii Zajęciowej. Konsultacje odbywały się 1 x w miesiącu dla 18 dzieci z terenu Miasta .
Wspieranie działań organizacji pozarządowych w realizację innych zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.
1. Organizacja integracyjnych spotkań i imprez turystyczno-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych finansowanych z budżetu Miasta, w tym :
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - dotacja: 7 000,-zł
- Stowarzyszenie „Beskidzkie Więzi”
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

- dotacja: 3 000,-zł
-

dotacja : 1 900,-

- Stowarzyszenie „ Tęcza” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w
Nowym Sączu – dotacja : 3 500,-zł
2. Poprawa w dostępności do sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego dla osób chorych i niepełnosprawnych, w tym:
- Stowarzyszenie SURSUM CORDA - dotacja 6 000,-zł
3. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Nowego Sącza
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prowadzone były dwa WTZ tj.
- Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Fundacji Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA” z dofinansowaniem kosztów działalności na kwotę 41 100,zł
- Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „NADZIEJA” z dofinansowaniem kosztów działalności na kwotę : 57 540,-zł
Z wydatkowanych powyżej środków skorzystało w „Madzie” - 25 osób, natomiast w „Nadziei” - 35 osób.
W ramach powyższego Starostwo Powiatowe partycypowało w kosztach uczestnictwa 13 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu
Nowosądeckiego objętych rehabilitacją w WTZ działających na terenie Miasta – kwotą 21 372,- zł
4. Dofinansowanie transportu niepełnosprawnych – usługi przewozowe osób niepełnosprawnych dokonywane środkami transportu Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego kwota : 160 000,-zł

Zadania wydawnicze - opis

W 2013 roku opublikowano na łamach serwisu internetowego www.przyjaznyportal.info
dotyczących problemów osób niepełnosprawnych.

szereg artykułów, poradników oraz informatorów

Interwencje indywidualne - opis

Podjęto szereg interwencji, które następnie zamieszczano w sprawozdaniach. Ze względu na ograniczenia tego sprawozdania i małą precyzję w
określaniu – o jakie konkretnie interwencje chodzi, na podstawie sprawozdań i kalendarza – liczbę interwencji szacuje się na około 490.

Współpraca z organizacjami
pozarządowymi - opis

Organizowanie konferencji, współorganizowanie spartakiad integracyjnych, organizowanie form rehabilitacji dla osób należących do organizacji
pozarządowych, dążenie do uzyskania zniżek, dofinansowań, bądź różnych umorzeń opłat dla osób niepełnosprawnych należących do organizacji
pozarządowych, pomoc w aplikowaniu o środki w różnych konkursach i programach.
Celem strategicznym jest wypełnianie zapisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Inne działania, kluczowe
wskaźniki, opis, komentarz dający
pełniejszy obraz aktywności w
zakresie realizacji celu
strategicznego:

- Współdziałanie z lokalnymi instytucjami w ramach powołanego przez Sądecki Urząd Pracy – Partnerstwa na Rzecz Lokalnego Rynku Pracy.
- Organizowanie kampanii społecznych 3B – Biznes Bez Barier oraz Papierówki – na rzecz uwrażliwiania społeczeństwa w tematyce
niepełnosprawności.
- Współpraca z Komisją Polityki Społecznej Rady Miasta Nowego Sącza
- Organizowanie wspólnych inicjatyw przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Nowego Sącza i placówki edukacyjne o charakterze integracyjnym.
- Redagowanie i publikowanie artykułów o tematyce niepełnosprawności w lokalnych gazetach.
- Organizowanie spotkań mających na celu pomoc w pisaniu wniosków o różne dofinansowania i środki dla organizacji pozarządowych.
- Wyszukiwanie innych form dofinansowania i pomocy dla osób niepełnosprawnych, które nie zostały objęte środkami PFRON.
- Współdziałanie z Miejskim Zarządem Dróg i Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Nowym Sączu.
Ponadto:
- Zakupiono specjalistyczny schodołaz, umożliwiający osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózku inwalidzkim dostęp na wszystkie
poziomy budynku sądeckiego ratusza. Było to jedyne rozwiązanie, na które zgodził się w zabytkowym budynku Wojewódzki Konserwator
Zabytków.
W zakładce "katalog usług" http://www.nowysacz.pl/katalog-uslug/wydzial/ZPON można pobrać online wszystkie formularze wniosków konieczne
do uzyskania dofinansowań. Wyklucza to konieczność dodatkowych wizyt osób niepełnosprawnych w Urzędzie w celu pobrania wniosków.
Strona główna Urzędu Miasta została wyposażona w syntetyzator mowy, odczytujący wszystkie treści umieszczone w miejskiej witrynie.

Źródło: Wydział ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych
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INFRASTRUKTURA SOCJALNA

Podmiot:

PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU
Aktywizacja społeczno – zawodowa osób pozostających bez pracy.

CEL OPERACYJNY II-6.2

Sądecki Urząd Pracy

II-6.2.1. Rozliczenie wykonanych zadań
W 2013 r. na finansowanie nowych zadań przeznaczono kwotę 7.134.547,20 zł w ramach której wsparciem finansowym objęto 1.613 osobo/usług.
Średnie wsparcie na 1 os. wynosiło 4.423,15 zł.
Wydatki Funduszu Pracy ogółem z przeznaczeniem na
w 2013 r. wyniosły 8.574.795,44 zł, z tego:
-wydatki limitowane
-wydatki nielimitowane (dodatki aktywizacyjne, św. integracyjne)

realizację

zadań

związanych

z

promocją

zatrudnienia

i

aktywizacji

lokalnego

rynku

pracy

7.936.656,99 zł
638.138,45 zł

Tabela II-6.2.1.1. Dodatkowe źródła środków pozyskanych:
Źródło

w 2009 r.

w 2010 r.

w 2011 r.

w 2012

w 2013

środki FP przyznane sam.
powiatu (algor.)

4.146,1 tys. zł, tj.
29,31%

7.240,9 tys. zł, tj.
41,87%

3.177,2 tys. zł, tj.
72,58%

2.405,1 tys. zł, tj.
38,44%

3.855,5 tys. zł, tj.
48,46%

środki FP sam. województwa

5.201,6 tys. zł, tj.
36,77%

4.814,6 tys. zł, tj 27,84%

1.149,5 tys. zł, tj.
26,26%

2.057,7 tys. zł, tj.
32,89%

2.989,9 tys. zł, tj.
37,58%

środki FP z rezerwy Ministra

4.749,5 tys. zł, tj.
33,58%

5.196,4 tys. zł, tj.
30,05%

0 tys. zł.

1.729,6 tys. zł, tj.
27,64%

1.091,1 tys. zł, tj.
13,72%

48,2 tys. zł, tj. 0,34%

40,6 tys. zł, tj. 0,24%

50,7 tys. zł, tj. 1,16%

64,8 tys. zł, tj. 1,04%

18,9 tys. zł, tj. 0,24%

14.145,4 tys. zł, tj. 100%

17.292,5 tys. zł, tj. 100%

4.377,4 tys. zł, tj. 100%

6.257,2tys. zł, tj.100%

7.955,4tys. zł, tj.100%

środki PFRON
Razem środki FP
Źródło: Sądecki Urząd Pracy

Należy podkreślić, iż w wyniku działań aktywizujących podjętych przez SUP w 2013 roku m.in.:
• Pracę za pośrednictwem Urzędu podjęło 1.414 osób,
• Powstało 137 nowych firm na bazie dotacji przyznanych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
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•
•

Utworzono 107 nowych miejsc pracy (prace interwencyjne, refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy),
Programami umożliwiającymi uzyskanie odpowiedniej wiedzy, kwalifikacji i umiejętności (szkolenia, staże,) objęto 774 osób.
Poniżej zobrazowano wybrane efekty działań Urzędu:

Tabela II-6.2.1.2. Wybrane efekty działań na rzecz aktywizacji lokalnego rynku pracy
W wyniku działań finansowanych ze środków FP, EFS i PFRON (wydatki limitowane) podjętych w 2013 roku:
pracę subsydiowaną podjęło
774 os.
działalność gospodarczą na własny rachunek podjęło
137 os.
uzyskało lub poszerzyło swoje kwalifikacje – szkolenia
270 os.
zdobyło doświadczenie zawodowe – staże
504 os.
zdobyło nowe kwalifikacje – przygotowanie zawodowe
0 os.
dofinansowano studia podyplomowe
0 os.
powstało nowych miejsc pracy, w tym:
107 os.
- prace interwencyjne
61 os.
- refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia
46 os.
programem robót publicznych objęto
26 os.
dokonano zwrotu kosztów przejazdu
0 os.
zatrudnienie wspierane wykonywały
0 os.
zrefundowano koszty opieki nad dzieckiem
6 os.
przyznano dodatki aktywizacyjne
205 os.
finansowano świadczenia integracyjne (CIS)
53 s.
wypłacano stypendia na dalszą naukę

0 os.

Źródło: Sądecki Urząd Pracy

1.
2.
3.
4.

Tabela II-6.2.1.3. WYBRANE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
Wykonanie
2009
2010
2011
2012
Liczba osób objętych poradnictwem zawodowym
3429
3219
1799
2451
i informacją zawodową
Liczba osób objętych usługą pomoc w aktywnym
344
378
164
304
poszukiwaniu pracy
Liczba osób objętych pośrednictwem pracy
1817
1988
956
1066
(podjęcia pracy ze skierowania)
Liczba pozyskanych ofert pracy ogółem
2219
2822
1734
1655

Wykonanie
2013

Narastająco
2009-2013

2430

13 328

265

1 455

1414

7 241

2357

10 787
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

Liczba pozyskanych ofert pracy EURES
Liczba osób objętych szkoleniami
Liczba osób objętych stażami
Liczba osób objętych przygotowaniem
zawodowym dorosłych
Liczba osób skierowanych do prac
interwencyjnych
Liczba osób skierowanych do robót publicznych
Liczba osób skierowanych na utworzone
stanowisko pracy -wyposażenie
Liczba osób które otrzymały śr. na podjęcie
działalności gospodarczej
Liczba osób objętych zwrotem kosztów dojazdu i
zakwaterowania
Liczba osób które otrzymały stypendia na dalszą
naukę
Liczba osób którym wypłacono dodatki
aktywizacyjne
Liczba osób objętych świadczeniami
integracyjnymi
Liczba osób którym zrefundowano koszty opieki
nad dzieckiem
Liczba osób zagrożonych utratą pracy i innych
uprawnionych osób objętych nowymi formami
wsparcia (wg poszczególnych form)
Liczba osób objętych programem specjalnym
Liczba zorganizowanych spotkań i inicjatyw
partnerskich
Liczba opracowanych raportów, analiz i innych
opracowań
Liczba pracowników SUP objętych różnymi
formami doskonalenia zawodowego

1500
542
667

170
711
807

160
17
161

182
139
405

182
270
504

2 194
1 679
2 544

10

15

0

0

0

25

100

110

9

30

61

310

41

57

7

45

26

176

125

147

0

29

46

347

313

330

81

173

137

1 034

57

41

0

37

0

135

7

4

0

0

0

11

167

136

179

207

205

894

35

45

66

78

53

277

15

12

1

6

6

40

2

2

0

0

0

4

0

0

0

68

60

128

8

6

4

6

3

27

14

10

6

7

8

45

77

60

49

63

62

311

Źródło: Sądecki Urząd Pracy
II-6.2.2. Aktywizacja zawodowa osób, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS i innych:
- Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu w roku 2013 kontynuował realizację 2 projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do
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zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych oraz w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia,
a także rozpoczął realizację kolejnych 2 projektów: w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy oraz Poddziałania
6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie:
•

Poddziałanie 6.1.3 PO KL 2007-2013 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych pn. „Samozatrudnienie
Umiejętności Praca”. Całkowite wydatki projektu w 2013 roku wyniosły 2.989.945,44 zł (kwota dofinansowania 2.989.945,44 zł). Liczba zaktywizowanych osób: 273.

•

Poddziałanie 6.1.2 PO KL 2007-2013 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych
w regionie pn. „SUPer Urząd”. Całkowite wydatki w ramach projektu w roku 2013 wyniosły: 166.983,82 zł, z tego 141.936,25 zł stanowiła kwota dofinansowania z EFS.

•

Poddziałanie 6.2 PO KL 2007-2013 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia pn. „Nowy Sącz – Nowa firma”. Całkowite wydatki w ramach projektu
w roku 2013 wyniosły: 533.331,11 zł, z tego 533.331,11 zł stanowiła kwota dofinansowania z EFS.

•

Poddziałanie 6.1.1 PO KL 2007-2013 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy pn. „Express do zatrudnienia – innowacyjny model
aktywizacji osób bezrobotnych”. Całkowite wydatki w ramach projektu w roku 2013 wyniosły: 22.677,30 zł, z tego 22.677,30 zł stanowiła kwota dofinansowania.

- W 2013 r. SUP kontynuował realizację projektu „Sądeczanin bez granic – staże zawodowe w Niemczech dla osób bezrobotnych” w ramach programu Uczenie się przez
całe życie – Leonardo da Vinci. W ramach projektu w roku 2013 wydatkowano kwotę 121.640,48 EUR, która w całości pochodzi ze środków Unii Europejskiej.
- Centrum Integracji Społecznej STOPIL rozpoczęło realizację Zadania Publicznego - projekt konkursowy ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Dwadzieścia
szans" w ramach zadania "Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu". Celem projektu jest podniesienie aktywności na rynku pracy przez 20 osób
mieszkających w Nowym Sączu, zagrożonych wykluczeniem społecznym i pozostających w rejestrach Sądeckiego Urzędu Pracy, poprzez zatrudnienie socjalne w Centrum
Integracji Społecznej STOPIL, a następnie na otwartym rynku pracy w ramach zatrudnienia wspieranego. Partnerami projektu jest SUP oraz MOPS.
- Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.:
•
•

zakończyła realizację projektu "Integracja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w powiecie nowosądeckim" współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
rozpoczęła realizację projektu „Edukacja, Integracja i Zatrudnienie – podstawy do rozwoju społecznego Romów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.1 Projekty na
rzecz społeczności romskiej.

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu realizował projekt systemowy „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” skierowany do 62 osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej; mieszkających w Nowym Sączu, w podziale na 3 grupy problemowe.
W roku 2013 kontynuowano realizację Projektu „Zielona Linia", celem którego jest polepszenie dostępności do usług oferowanych przez urzędy pracy oraz modernizacja tych
usług, tak aby klienci urzędów pracy mogli szybko i sprawnie uzyskać do nich dostęp z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji. Promowano numer dostępowy
Zielonej Linii 19524. Na bieżąco zamieszczano i uaktualniano również informacje dotyczące usług i wydarzeń SUP oraz dostępnych środków, procesu rejestracji (w tym
elektronicznej) na portalu intranetowym Zielonej Linii.
II-6.2.2.3. Profilaktyka bezrobocia dla osób zagrożonych utratą pracy – SUP:
• przyjął informację o zamiarze dokonania zwolnień grupowych 71 pracowników z 7 zakładów pracy, ostatecznie zwolniono 58 osoby;
• promował projekty realizowane przez inne instytucje i organizacje w ramach Poddziałania 8.1.2:
- projekt outplacementowy pn. „Progres II” realizowany przez WYG International;
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-

projekt pn. „Postaw na przyszłość – postaw na siebie” realizowany przez firmę InterKadra Sp. z o.o.;
projekt pn. „Kompetencje i Adaptacja” realizowany przez Grupę Doradczą Projekt Sp. z o.o.;
projekt pn. „My się zmiany nie boimy!” realizowany przez Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie;
projekt pn. „Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji małopolskich przedsiębiorstw” realizowany przez FRDL Małopolski
Instytut Samorządu Terytorialnego.

II-6.2.2.4. Realizacja działań na rzecz osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, w tym osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym i wykluczonych:
• prowadzono bieżące i cykliczne analizy poziomu i struktury bezrobocia na terenie Miasta Nowego Sącza wg różnych kryteriów, m.in. czasu pozostawania bez pracy, wieku,
wykształcenia, stażu pracy, katalogu osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, przynależności osób do rynku pracy (posiadane kwalifikacje i motywacja do
podjęcia pracy), oczekiwań w zakresie oferowanych form pomocy.
• doskonalono i wdrażano odpowiednie metody i narzędzia pracy w celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu indywidualizacji działań, w tym w pierwszej kolejności do osób
znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Do znacznej grupy zarejestrowanych zostały zastosowane kompleksowe działania połączone z odpowiednimi formami
wsparcia finansowego.
• realizowano w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej projekt socjalny „Sądecka Pomocna Dłoń”, którego celem jest reintegracja społeczna długotrwale
bezrobotnych klientów MOPS i SUP.
• realizowano programy i projekty, których głównymi uczestnikami byli bezrobotni znajdujący się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy:
- „Samozatrudnienie Umiejętności Praca”,
- „Nowy Sącz – Nowa firma”,
- „Express do zatrudnienia – innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych”
- „Sądeczanin bez granic”
- 2 programy specjalne.
II-6.2.2.5. Działania mające na celu zmniejszenie rozmiarów bezrobocia rodzinnego:
Kontynuowano działania podejmowane od kilku lat mające na celu zmniejszenie rozmiarów bezrobocia rodzinnego, a tym samym poprawę sytuacji materialnej i społecznej
członków rodzin zamieszkałych na terenie Nowego Sącza. W stosunku do tej kategorii osób ustalono lokalnie dodatkowe preferencje w zakresie kierowania do pracy, w tym przede
wszystkim w ramach programów subsydiowanych. Na bieżąco monitorowano skalę i strukturę bezrobocia rodzinnego.
II-6.2.2.6. Realizacja podstawowych usług rynku pracy dla osób zarejestrowanych:
Pośrednictwo pracy - zadania w zakresie pośrednictwa pracy obejmowały m.in. gromadzenie informacji o możliwościach zatrudnienia, pozyskiwanie wolnych miejsc pracy,
prowadzenie bazy pracodawców, kierowanie do pracy, udział w targach, konferencjach, organizowanie giełd pracy i spotkań z pracodawcami, świadczenie usług w ramach EURES,
współpraca z podmiotami zewnętrznymi i komórkami wewnątrz urzędu, prowadzenie niezbędnych analiz rynku pracy, współpraca z agencjami zatrudnienia.
Wskaźniki:
-

pracę za pośrednictwem SUP podjęło 1 414 osób (w tym pracę subsydiowaną 771 osób),
ogółem pozyskano 2 175 ofert pracy,
przyjęto 182 oferty w ramach EURES,
przeprowadzono 303 wizyty u pracodawców w trakcie, których pozyskano 377 oferty pracy,
zorganizowano 58 spotkań z pracodawcami, w których uczestniczyły 1 042 osoby, z czego 901 zarejestrowanych w SUP.
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Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa - celem usług świadczonych w ramach poradnictwa zawodowego było i jest udzielanie pomocy w planowaniu rozwoju
zawodowego, m.in. poprzez określanie predyspozycji zawodowych, pomoc w rozwiązywaniu problemu zawodowego czy też podejmowaniu decyzji zawodowej.
Wskaźniki:
-

poradnictwem indywidualnym objęto 1 013 osób,
poradnictwem grupowym objęto 251 osób,
udzielono indywidualnej informacji zawodowej 612 osobom,
udzielono informacji grupowej zawodowej 554 osobom,
ogółem w ramach wyżej wymienionych usług pomocą objęto 2.430 osób.

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
Wskaźniki:
-

zajęciami aktywizacyjnymi objęto 221 osób,
szkolenie z zakresu pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy (KP) 44 osoby.

II-6.2.2.7. Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych:
W
-

2013 r. wsparciem objęto 63 osoby w ramach środków: FP, EFS oraz PFRON, struktura poszczególnych form pomocy:
szkolenia – 15 osób;
staż – 36 osób;
refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy – 5 osób;
roboty publiczne – 3 osoby;
prace społecznie użyteczne – 4 osoby.

II-6.2.3. Wspieranie rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości oraz tworzenia nowych miejsc pracy.
Mając na uwadze wytyczony cel główny podejmowanych działań na odcinku aktywnej polityki rynku pracy SUP prowadził promocję usług ukierunkowanych na rozwój
przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Prowadzona promocja i upowszechnianie tych usług w praktyce skutkowało tworzeniem nowych miejsc pracy (współfinansowanych ze
środków FP) oraz podejmowaniem działalności na własny rachunek, a programy te cechuje najwyższy wskaźnik efektywności zatrudnieniowej. Prowadzono bieżące działania
mające na celu promocję udzielanych form wsparcia – promocja usług urzędu była prowadzona m.in.: na stronach internetowych urzędu: www.sup.nowysacz.pl oraz
www.efs.sup.nowysacz.pl.
II-6.2.3.1. Kompleksowe wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą na własny rachunek.
Osobom zamierzającym podjąć działalność gospodarczą na własny rachunek udzielano kompleksowego wsparcia, poprzez: wsparcie doradcy zawodowego połączone z badaniem
predyspozycji, organizację zajęć aktywizacyjnych z zakresu przedsiębiorczości, finansowanie szkoleń oraz wypłatę jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
W 2013 roku:
-

173 osoby skorzystały z poradnictwa indywidualnego w trakcie którego badane były predyspozycje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej przy użyciu
standaryzowanych testów (m.in. Kwestionariusza Uzdolnień Przedsiębiorczych);
13 osób uczestniczyło w poradach grupowych z zakresu przedsiębiorczości;
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-

169 osób skorzystało z grupowej informacji zawodowej dotyczącej zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej;
69 osób ukończyło szkolenie z zakresu „Przedsiębiorczość”;
137 osobom bezrobotnym przyznano środki na podjęcie działalności gospodarczej na kwotę 2.759.317,06 zł. (kwota ta stanowiła 28,64% ogółu wydatkowanych środków).

Wydział ds. Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza
w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej kontynuował realizację programów pomocowych
wprowadzających zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Nowego Sącza. Kontynuowano również realizację
programu pomocowego wprowadzającego zwolnienie od podatku od nieruchomości dla inwestycji powstałych w obrębie parków technologicznych działających na terenie Nowego
Sącza. W 2013 r. kontynuowano stosowanie preferencyjnych stawek podatku od nieruchomości w stosunku do stawki podstawowej dla budynków (lub ich części) oraz budowli (lub
ich części) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła zanikającego, a także realizowano zwolnienie od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
realizujących nowe inwestycje w zakresie obiektów sportu i rekreacji na terenie Nowego Sącza.
Kompleksowego wsparcia dla zamierzających założyć własną działalność oraz dla przedsiębiorców udzielała Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Nowosądecki
Inkubator przedsiębiorczości.
II-6.2.3.2. Wsparcie dla pracodawców tworzących nowe miejsca pracy, m.in. poprzez:
-

przede wszystkim organizowano staże – zgodnie z potrzebami pracodawców oraz opisem zadań wykonywanych na stanowiskach pracy,
udzielanie wsparcia finansowego w formie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia (prace interwencyjne) lub refundacji części kosztów
wyposażenia lub doposażenia związanych z tworzeniem nowych stanowisk pracy,
informowano o możliwych formach wsparcia, procedurach i warunkach jakie powinien spełniać przedsiębiorca aby mógł skutecznie z nich korzystać (w tym w zakresie reguł
dotyczących pomocy publicznej),
informowano o zasadach dotyczących możliwości uzyskania dofinansowania kosztów szkoleń pracowników.

W 2013 r.:
-

pozytywnie rozpatrzono 337 wniosków i zawarto 337 umów o zorganizowanie stażu w ramach których na staż skierowano 464 osoby (w tym 3 umowy na 3 osoby poszukujące
pracy, nie pozostających w zatrudnieniu - finansowane ze środków PFRON) – wydatkowano kwotę 3.446.325,23 zł,
w ramach prac interwencyjnych i refundacji części kosztów wyposażenia doposażenia stanowiska pracy utworzono łącznie 107 nowych miejsc pracy i wydatkowano kwotę
1.301.121,76 zł,
na wspieranie rozwoju przedsiębiorczości (wypłata jednorazowych środków) przeznaczono kwotę 2.759.317,06 zł - przyznano 137 dotacji.

W 2013 r. w obsłudze:
-

pozostawało ogółem 643 umowy o zorganizowanie stażu dla 844 osób,
pozostawało łącznie 384 umowy związanych z przyznaniem jednorazowych środków na prowadzenie działalności gospodarczej,
pozostawało łącznie 334 umowy, w ramach których zostało zorganizowanych 411 miejsc pracy

II-6.2.3.3. Prowadzenie działań mających na celu promocję dobrych praktyk w zakresie rozwoju przedsiębiorczości.
Wskaźniki:
- Ogłoszono i rozstrzygnięto VI edycję konkursu rynku pracy pn. ”MÓJ SPOSÓB NA BIZNES” w ramach którego w dniu 20 listopada zorganizowano konferencję podsumowującą
i promującą osoby, które odniosły sukces.
- Realizowano działania założone w przyjętym w 2012 r. przez Radę Miasta Nowego Sącza Nowosądeckim Programie Rozwoju Przedsiębiorczości. Program zakłada
realizację projektów, dzięki którym sądeccy przedsiębiorcy będą mieć bardziej sprzyjające warunki do prowadzenia biznesu oraz otwierania nowych firm w Nowym Sączu.

Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl

224

Dokument Systemu Zarządzania Jakością

Nr:

I-G3-1

Grupa procesów zarządzania strategicznego
Proces monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020

W ramach Programu m.in.:
• Prowadzono internetowy serwis informacyjny dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Serwis dostępny jest na internetowym
serwisie Nowego Sącza (zakładka: GOSPODARKA) i jest stale rozbudowywany. Obecnie można w nim znaleźć informacje pomocne zarówno dla osób zamierzających
rozpocząć działalność gospodarczą jak i dla przedsiębiorców.
- W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na terenie miasta Nowego Sącza odbyły się następujące wydarzenia:
• W 19.11.2013 r. odbyła się grupowa informacja zawodowa pn. „Droga do działalności gospodarczej z SUP” dla osób rozważających założenie własnej działalności
gospodarczej. W spotkaniu uczestniczyły 44 osoby.
• W dniu 19.11.2013 r. w Ratuszu w Nowym Sączu odbyła się konferencja podsumowującą VI edycję konkursu „Mój sposób na biznes”, z udziałem przedstawicieli
samorządu lokalnego, instytucji rynku pracy, uczelni wyższych,
organizacji pozarządowych, a także lokalnych pracodawców. Celem konkursu była Promocja
przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy i zakładania nowych firm. W konferencji uczestniczyło ok. 100 osób.
• W dniu 20.11.2013 r. odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne pn. „Lekcja z Przedsiębiorczości” w Wydziale ds. Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Nowego Sącza.
Uczestnikami spotkania byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu Nowego Sącza. W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 osób.
II-6.2.4. Tworzenie warunków do wzrostu mobilności zawodowej.
Podejmowano inicjatywy prowadzące do poprawy kwalifikacji osób zarejestrowanych i innych uprawnionych osób, a także upowszechniania i promocji kształcenia ustawicznego:
- W dniu 26 czerwca 2013 r. w siedzibie SUP odbyło się spotkanie poświęcone problematyce kształcenia ustawicznego, w którym uczestniczyli przedstawiciele instytucji
szkoleniowych, przedstawiciele szkół zawodowych, pracodawcy oraz przedstawiciele władz lokalnych. W trakcie spotkania omówiono m.in. zmiany w systemie oświaty
w kontekście kształcenia ustawicznego.
- SUP bierze udział w projektach realizowanych przez WUP Kraków, m.in. „Małopolskie Partnerstwo Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji
i szkoleń”, „Podmiotowe finansowanie kształcenia”, „Małopolskie Obserwatorium rynku pracy i edukacji” „Partnerstwo na trans granicznym rynku pracy”, „Express do
zatrudnienia – innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych”;
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu prowadzi różne formy kształcenia ustawicznego dla osób dorosłych, dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy,
w tym: studia podyplomowe, kwalifikacyjne i doskonalące dla absolwentów szkół wyższych, kursy dokształcające dla osób o różnym poziomie dotychczasowego wykształcenia,
szkolenia związane z kierunkami prowadzonych studiów.
- Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości kontynuował realizację projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, w ramach którego podejmowano działania
mające na celu wzmocnienie kształcenia zawodowego w poszczególnych branżach, lepsze powiązanie jego oferty z potrzebami rynku pracy, poprawę społecznego wizerunku
kształcenia zawodowego, szczególnie wśród młodzieży oraz rodziców.
II-6.2.5. Organizacja szkoleń i staży zawodowych
-

sporządzenie diagnozy zapotrzebowania na szkolenia na podstawie opracowanej listy zawodów i specjalności, na które istnieje popyt na lokalnym rynku pracy, stanowiącej
podstawę do opracowania planu szkoleń na 2013 r.,
udzielanie informacji osobom uprawnionym do korzystania z różnych form aktywizacji zawodowej, dotyczących warunków i kryteriów uczestnictwa
w kursach indywidualnych i grupowych,
opracowanie pisemnych informacji o możliwościach i zasadach kierowania na szkolenie zarówno grupowe jak i indywidualne, które zamieszczono na stronie internetowej SUP
i tablicy ogłoszeń oraz udostępniano w formie drukowanej,
uczestnictwo w spotkaniach informacyjnych dla osób bezrobotnych promujących usługi szkoleniowe,
stworzenie bazy osób zainteresowanych poszczególnymi formami aktywizacji tj. kierunkami szkoleń,
upowszechnienie planu szkoleń wśród osób bezrobotnych i poszukujących pracy poprzez umieszczenie go na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej SUP.
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Wskaźniki:
- 270 osób bezrobotnych objęto szkoleniami,
- 3 osoby przeszkolono ze środków PFRON
- 3 osoby kontynuowały studia podyplomowe, a 6 rozpoczęło studia podyplomowe finansowane przez SUP.
Kwota wydatkowana na organizację szkoleń wynosiła 450.030,17 zł,
- zorganizowano staże dla 504 osób
- zorganizowano staże dla 3 osób poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu (finansowane ze środków PFRON)
Kwota wydatkowana na organizację staży wynosiła 3.446.325,23 zł.
Wybrane projekty ukierunkowane na osoby zagrożone wykluczeniem społecznym:
Własne projekty SUP opisano w zadaniu II-6.2.2: Aktywizacja zawodowa osób, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Oprócz wcześniej opisanych działań podejmowanych w obszarze aktywizacji zawodowej osób, wspierania rozwoju
indywidualnej przedsiębiorczości oraz tworzenia nowych miejsc pracy a także poprawy zdolności do zatrudnienia
i utrzymania zatrudnienia służących realizacji celu operacyjnego II-6.2 w 2013 roku kontynuowano działania mające na
celu doskonalenie dialogu i partnerstwa społecznego oraz poprawę instytucjonalnej obsługi rynku pracy:
Dialog i partnerstwo:
1. W zakresie wykonywanych zadań w obszarze aktywnej polityki rynku pracy podejmowano działania mające na celu
włączenie partnerów do prowadzonych działań. Przyjęto w praktyce założenie, że doskonalenie dialogu i partnerstwa
społecznego na rzecz rozwiązywania problemów lokalnego rynku pracy jest gwarantem powodzenia wielu działań
prowadzonych w obszarze oświaty i edukacji, gospodarki i promocji zatrudnienia, a także w obszarze szeroko
rozumianej polityki społecznej.
Inne działania, kluczowe wskaźniki, opis,
komentarz dający pełniejszy obraz aktywności
w zakresie realizacji celu strategicznego:

-

-

-

-

Działania zrealizowane w ramach Partnerstwa na Rzecz Lokalnego Rynku Pracy w Mieście Nowym Sączu w 2013r.:
„Sądecka Pomocna dłoń” - projekt socjalny realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie
z Sądeckim Urzędem Pracy w Nowym Sączu. Zrealizowano działania reintegracji społecznej prowadzone w 4 grupach
wsparcia dla 39 beneficjentów. Przeprowadzono konsultacje indywidualne i grupowe z psychologiem oraz doradcą
zawodowym. W ramach projektu uczestnicy skorzystali również z konsultacji lekarza psychiatry oraz psychologa
klinicznego.
Konferencja w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu pn. „Generacja Y – pokolenie, które zmienia rynek pracy”
zorganizowana w ramach V Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: przedstawiciele
władz Nowego Sącza, biznesmeni, reprezentanci administracji publicznej, uczelni wyższych, dyrektorzy personalni
lokalnych firm, służb zatrudnienia oraz przedstawiciele instytucji szkoleniowych.
organizacja wspólnie z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Nowego Sącza ds. Osób Niepełnosprawnych konkursu
ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza w ramach kampanii społecznej „3B – Biznes Bez Barier”
promującego zatrudnienie lub stwarzanie przyjaznych warunków do zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na 2014 r.
realizacja wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych STOPIL w Nowym
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Sączu oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu projektu pn. „Dwadzieścia szans”. Głównym
celem projektu była aktywizacja 20 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu jednej z dysfunkcji
społecznych: pozostawania osobą długotrwale bezrobotną, niepełnosprawności lub bezrobocia pokoleniowego.
2. Ustawową płaszczyznę tworzenia podstaw dobrej współpracy pomiędzy sektorem biznesu, administracji
i pozarządowym stanowi działalność Rady Zatrudnienia dla Miasta Nowego Sącza będącej organem opiniodawczodoradczym Prezydenta w sprawach zatrudnienia. W roku 2013 Powiatowa Rada Zatrudnienia dla Miasta Nowego Sącza
odbyła 7 posiedzeń plenarnych, w trakcie których podjęła łącznie 18 uchwał.
3. Podejmowano działania mające na celu doskonalenie modelu współpracy ze służbami pomocy społecznej.
W 2013 r. kontynuowano współpracę w ramach Porozumienia pomiędzy SUP a MOPS. Celem porozumienia jest
wzmacnianie aktywności zawodowej osób zarejestrowanych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
będących równocześnie klientami pomocy społecznej. Przyjęte formy współpracy mają zapewnić poprawę
adresowalności świadczonych usług, ich kompleksowość i komplementarność oraz większą skuteczność podejmowanych
działań aktywizacyjnych. Na bieżąco realizowana jest współpraca poprzez wymianę informacji oraz koordynację działań
na rzecz wspólnych klientów.
Sądecki Urząd Pracy kontynuował współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w zakresie
realizacji projektu socjalnego „Sądecka Pomocna dłoń” – szczegółowe informacje zostały podane w punkcie 4.2.
Ponadto we współpracy z MOPS przygotowano i rozpoczęto realizację projektu pilotażowego pn. „Schematom STOP!
Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy”. Celem projektu jest wypracowanie
modelu pracy z rodziną wielodzietną, wieloproblemową, poprzez utworzenie skoordynowanego systemu współpracy
instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym
pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe
wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej.
Instytucjonalna obsługa rynku pracy:
4. Ważnym kierunkiem działań realizowanych przez SUP było dążenie do poprawy informacji o lokalnym rynku pracy
(i jej upowszechnianie) poprzez m.in. prowadzenie badań i analiz. Informacja o rynku pracy zarówno w skali kraju jak
i poszczególnych powiatów jest obecnie niewystarczająca, a obowiązujące w tym zakresie procedury gromadzenia
danych są niedoprecyzowane.
W 2013 roku przeprowadzono analizy:
•
Analiza statystyczna lokalnego rynku pracy za 2012 rok – ocena lokalnego rynku pracy dokonana została m.in. na
potrzeby opracowywanego „Planu Działań Sądeckiego Urzędu Pracy w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej na 2013 r.” Analiza zawiera wybrane wielkości charakteryzujące aktualną
sytuację na lokalnym rynku pracy w Nowym Sączu.
•
Analiza potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych zarejestrowanych w SUP – opracowanie zawiera zbiór opinii
i ocen osób bezrobotnych, stanowiących wsparcie w diagnozowaniu aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy.
•
Badanie opinii przedsiębiorców współpracujących z Sądeckim Urzędem Pracy – raport z badania stanowi
zsumowany zbiór opinii i ocen przedsiębiorców w kwestiach związanych z zatrudnieniem pracowników, oczekiwań
pracodawców wobec kandydatów do pracy, niedoborów kadrowych, osób w trudnej sytuacji na rynku pracy,
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dyskryminacji oraz potrzeb szkoleniowych pracodawców.
Sytuacja bezrobotnych nauczycieli na lokalnym rynku pracy – opracowanie zawiera wyniki badań ankietowych
przeprowadzonych wśród osób z wykształceniem pedagogicznym zarejestrowanych w SUP.
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Nowym Sączu w 2012 roku oraz w I półroczu
2013 roku.
Analiza lokalnego rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób bezrobotnych należących co
najmniej do jednej z grup w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Analiza lokalnego rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji bezrobotnych rodziców,
posiadających na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia.

•
•
•
•

Poprawa informacji na rynku pracy:
5. Podejmowano działania mające na celu promocję i upowszechnianie świadczonych usług, m.in.: bieżąca
aktualizacja zasad realizacji poszczególnych usług. Prowadzono bieżące działania mające na celu promocję udzielanych
form wsparcia – promocja usług Urzędu prowadzona była:
• na stronie internetowej Urzędu: www.sup.internetdsl.pl,
• w formie audiowizualnej funkcjonującej w SUP,
• w formie informacyjnej o usługach SUP (radiowęzeł),
• w formie materiałów informacyjno-promocyjnych na temat wydarzeń z dziedziny rynku pracy, które
organizował lub w których uczestniczył SUP,
• podczas bezpośrednich kontaktów z klientami – informacja ustna i pisemna (ulotki),
• podczas organizowanych spotkań informacyjnych giełd pracy, targów, konferencji i innych spotkań.

-

-

W 2013 r. uruchomiony został w SUP system umożliwiający rejestrację bezrobotnych i poszukujących pracy przez
Internet. SUP jako jeden z kilku urzędów pracy w Polsce od marca 2013 r. realizował program pilotażowy w celu
przetestowanie systemu i wskazania ewentualnych błędów. W okresie od 27.05.2013 r. do 31.12.2013 r. 52 osoby
skorzystały z możliwości rejestracji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, z czego 4 osoby dokonały
pełnej rejestracji elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu kwalifikowanego bądź podpisu potwierdzonego
profilem zaufanym e-PUAP.
W 2013 roku:
zostało wydanych 12 numerów nowego miesięcznika pn. Sądecki Rynek Pracy. Realizacja zadania obejmowała
przygotowanie materiałów, skład, opracowanie graficzne i druk wersji papierowej i dystrybucję wersji elektronicznej.
Sądecki Rynek Pracy był przekazywany władzom samorządowym Nowego Sącza, partnerom rynku pracy,
przedsiębiorcom i osobom zainteresowanym problematyką lokalnej przedsiębiorczości i przeciwdziałania bezrobociu.
Na bieżąco aktualizowano audycje emitowane w radiowęźle SUP, promujące usługi SUP oraz wyjaśniające przepisy
dotyczące świadczeń dla bezrobotnych.
Przygotowano pod względem merytorycznym i graficznym projekt kalendarza promocyjnego Sądeckiego Urzędu
Pracy na 2014 rok.
Na stronie internetowej SUP (w zakładce „Wydarzenia”) zamieszczono 22 reportaże z wydarzeń z udziałem SUP.
Łącznie przygotowano w różnych wersjach 123 materiały na temat wydarzeń z działalności SUP, które ukazały się na
stronie internetowej Urzędu, w miesięczniku Sądecki Rynek Pracy i w innych mediach.
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- Na bieżąco prowadzono współpracę z sądeckimi mediami, zarówno elektronicznymi, jak i papierowymi.
Łącznie przygotowano 53 różnego rodzaju materiały – informacje i notatki prasowe, relacje z konferencji
prasowych, wywiady z dyrekcją i przedstawicielami placówki, odpowiedzi na krytykę prasową.
- Wykonano dokumentację fotograficzną 69 wydarzeń z udziałem SUP i innych – kilkaset zdjęć.
- Przygotowano scenariusz filmu promocyjnego o Sądeckim Urzędzie Pracy i współpracowano z wykonawcą przy jego
realizacji. Film promocyjny był emitowany w telewizji RTK.
- Na bieżąco: aktualizowano zawartość i projekty ulotek informacyjno – promocyjnych i wykonywano ich druk.
- W roku 2013 kontynuowano realizację Projektu „Zielona Linia", celem którego jest polepszenie dostępności do usług
oferowanych przez urzędy pracy oraz modernizacja tych usług, tak aby klienci urzędów pracy mogli szybko i sprawnie
uzyskać do nich dostęp z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji. Promowano numer dostępowy Zielonej
Linii 19524. Na bieżąco zamieszczano i uaktualniano również informacje dotyczące usług i wydarzeń SUP oraz
dostępnych środków, procesu rejestracji (w tym elektronicznej) na portalu intranetowym Zielonej Linii.
Narzędzia i metody pracy:
6. Prowadzono ciągłe działania mające na celu aktualizację i doskonalenie obowiązujących procedur w zakresie
standardów realizacji podstawowych usług rynku pracy.
Na bieżąco rozwijano i aktualizowano zawartość stron www urzędu mieszczącymi się pod adresami:
• http://www.sup.nowysacz.pl,
• http://www.efs.sup.nowysacz.pl,
• http://www.pup.nowysacz.ibip.pl,
• http://www.e-sup.eu.
Łącznie w 2013 roku wykonano ponad 360 aktualizacji stron www.
Katalog świadczonych usług podlegał okresowej analizie mającej na celu dostosowanie planowanych działań do
identyfikowanych na bieżąco potrzeb lokalnego rynku pracy.
Przyjęte zasady realizacji zadań na rzecz aktywizacji, odpowiednia struktura programów, kategorie osób uprawnionych
do aktywizacji oraz przyjęte zasady organizowania były opiniowane przez Powiatową Radę Zatrudnienia.
Dodatkowym elementem tej weryfikacji była analiza uzyskanych wskaźników efektywności zatrudnieniowej i kosztowej.
Kompetencje:
7. W celu zapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu świadczonych usług, uwzględniając zmieniające się warunki
i metody ich świadczenia, Urząd podejmował działania mające na celu doskonalenie kwalifikacji i rozwój zawodowy
pracowników. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników SUP odbywało się poprzez samokształcenie - w 2013
roku 1 pracownik ukończył naukę na studiach wyższych licencjackich, 1 na studiach uzupełniających magisterskich,
1 osoba kontynuowała
naukę na studiach wyższych magisterskich, 3 osoby zakończyły naukę na studiach
podyplomowych z zakresu: zamówień publicznych, doradztwa zawodowego, diagnozy i terapii neuropsychologicznej.
W zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, 62 pracowników uczestniczyło w 47
różnorodnych szkoleniach z zakresu m. in. modernizacji szkolenia zawodowego, metod stosowanych w doradztwie
zawodowym (Metoda Edukacyjna), wsparcia i aktywizacji oraz diagnozowania osób bezrobotnych, partnerstwa
lokalnego, zamówień publicznych, zarządzania projektami POKL, podatku VAT, zmian w rozliczaniu podróży służbowych,
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zmian w programie Płatnik. W 2013 roku zorganizowane było jedno szkolenie grupowe z zakresu współpracy pomiędzy
komórkami organizacyjnymi pup w kontekście zapowiadanych zmian w kierunkach polityki rynku pracy. Łączna kwota
środków wydatkowanych na szkolenia pracowników to 78 424,20 zł.
Inne projekty:
1. Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości kontynuował realizację projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego
w Małopolsce” w ramach działania 9.2 – podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – działania na
rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego na terenie Miasta Nowego Sącza.
2. „Monitoring
współpracy
urzędów
pracy
i
ośrodków
pomocy
społecznej
oraz
identyfikacja
i upowszechnienie dobrych praktyk w tym zakresie” – projekt realizowany w latach 2012-2014 przez Centrum
Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja
społeczna, Działanie 1.1. Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy.
Sadecki Urząd Pracy uczestniczył w 2013 r. w badaniu ankietowym poświęconemu współpracy pomiędzy powiatowymi
urzędami pracy, ośrodkami pomocy społecznej oraz innymi instytucjami.
3. Projekt systemowy „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” - projekt realizowany w partnerstwie ze
Stowarzyszeniem Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki na lata 2007-2013, Działania: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania: 7.1.1. Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu poprzez wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn zagrożonych marginalizacją. W części Lidera
Uczestnikami Projektu było 100 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy MOPS (m.in. w
ramach kontraktów socjalnych, programu aktywności lokalnej i in.). Opis działań i osiągniętych rezultatów w części
Lidera: Wobec UP w ramach kontraktów socjalnych zastosowano zgodnie z Indywidualną diagnozą potrzeb instrumenty
aktywizacji: społecznej edukacyjnej, zawodowej, zdrowotnej. UP objęci byli pracą socjalną oraz uzyskali pomoc
finansową zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej. Zapewniony był także nadzór nad dzieckiem/dziećmi u UP tego
wymagających. W ramach programów aktywności lokalnej w roku 2013 dla Uczestniczek/Uczestników Projektu z grupy
osób z rodzin wieloproblemowych prowadzono zajęcia „Grupa wsparcia”. Dodatkowo odbyły się zajęcia dotyczące
pielęgnacji i higieny dziecka, techniki pracy z dziećmi, wyjazd edukacyjno-społeczny. Uczestniczki korzystały z
indywidualnego wsparcia Psycholożki i Doradczyni zawodowej. Dla Uczestniczek/Uczestników Projektu z grupy osób
zainteresowanych wolontariatem raz w tygodniu organizowane były grupowe Zajęcia. UP wzięli też udział w zajęciach
„Różne aspekty wolontariatu”, „Bezpieczeństwo i higiena pracy”, „Techniki pracy z dziećmi”. Uczestniczyli w Wyjeździe
edukacyjno – społecznym. W ramach programu aktywność lokalnej prowadzono działania o charakterze
środowiskowym na dwóch wybranych osiedlach. Na Osiedlu Gołąbkowice przeprowadzono badania
ankietowe/diagnostyczne wśród dzieci i młodzieży dotyczące zagospodarowania czasu wolnego. Dodatkowo odbyło się
spotkanie o charakterze sportowo - rekreacyjnym. Na Osiedlu Zabełcze odbyło się spotkanie o charakterze kulturalnorozrywkowym. W części Partnera grupami odbiorców są Młodzi Sądeczanie : młodzież gimnazjalna, ponadgimnazjalna i
studenci (w wieku 15-24 lata), zamieszkali na terenie Miasta Nowego Sącza, Rodzice i opiekunowie młodzieży oraz
Rodziny Zastępcze. Łącznie w okresie marzec 2013 –czerwiec 2015 wsparciem objętych zostanie 205 Uczestników
Projektu.
W roku 2013 działania prowadzone były do:
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- grupy młodzieży poprzez realizację modułów „Akademia Młodego Przedsiębiorcy” (22 os.); „Jestem, Pomagam,
Poznaję” (22 os.). Oferta adresowana jest do młodzieży aktywnej w swoim środowisku lokalnym i rówieśniczym,
chcącej nabyć umiejętności liderskie, interpersonalne, zawodowe i społeczne, ułatwiające start w dorosłe życie i
skuteczne poruszanie się na lokalnym rynku pracy. Projekt pragnie zachęcić młodych ludzi do aktywności społecznej i
obywatelskiej, podejmowania nowych wyzwań, rozwijania swoich pasji, a także do przełamania życiowej bierności.
- Grupy Rodziców (8 os.). Działania poświęcone były m.in. doskonaleniu umiejętności porozumiewania się z dziećmi,
nastolatkami i obejmowały tematykę: rozwiązywania problemów i konfliktów, młodzieńczego buntu, kar czy
konsekwencji, zachęcania dziecka do współpracy i samodzielności. Rodzice będący osobami bezrobotnymi, mogli
ponadto skorzystać z poradnictwa zawodowego. Dla wszystkich Uczestników istniała możliwość skorzystania z
poradnictwa prawnika.
- Grupy Rodzin Zastępczych: wychowanków usamodzielnianych i ich opiekunów (24os) - praca terapeutyczno wspierająca, odpowiadająca na indywidualne potrzeby grupy.
- najbliższego otoczenia grupy docelowej.
Całkowita wartość projektu w latach 2013-2015 wynosi 3 172 487, 82 zł.
4. Pilotażowy projekt „Schematom STOP!” Wspólne działania instytucji pomocy i integracji społecznej oraz
instytucji rynku pracy” - projekt realizowany w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.2
Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Europejskiego
Fundusz Społecznego. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Całkowita wartość projektu - 724 860,00zł. Celem pilotażowego projektu jest wypracowanie modelu pracy z rodziną
wielodzietną, wieloproblemową, poprzez utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec
rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym
bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych
instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej. Grupa docelowa – do Projektu-pilotażu zrekrutowanych i
objętych wsparciem zostanie 10 rodzin wielodzietnych, które posiadają przynajmniej troje dzieci. W projekcie mogą
uczestniczyć również rodziny wielodzietne niepełne, tzn. z samotnie wychowującą mamą lub z samotnie wychowującym
tatą. Rodziny muszą być zarejestrowane zarówno w systemie pomocy społecznej (w rejestrach MOPS-u), aby istniało
potwierdzenie, że rodzina korzysta z pomocy społecznej, a także przynajmniej jeden rodzic musi być zarejestrowany w
Sądeckim Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub długotrwale bezrobotna. Krótki opis projektu: W ramach Projektu
zostały powołane:
1) Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracą, do zadań którego należy miedzy innymi: opracowanie i pilotażowe
wdrożenie Lokalnego Programu Interdyscyplinarnej Współpracy, który ma integrować działania instytucji pomocy,
integracji społecznej i rynku pracy, ujednolicić sposoby pracy z klientami w oparciu o dostępną infrastrukturę oraz
opiniowanie rodzinnych programów aktywizacji i integracji stworzonych przez Mobilną Grupę Interdyscyplinarną.
2) Mobilna Grupa Interdyscyplinarna (MGI), której zadaniem jest opracowanie m.in.: kryteriów rekrutacji rodzin do
projektu oraz stworzenie i wspieranie realizacji rodzinnych programów aktywizacji i integracji.
W ramach pilotażowego projektu utworzone zostanie Centrum dla Rodzin, w którym realizowane będzie wsparcie dla
zrekrutowanych rodzin, zgodnie z zapisami kontraktów rodzinnych (nowego narzędzia pracy z rodzinami
wielodzietnymi) wypracowanych przez MGI. Wsparciem dostosowane zostanie do indywidualnych potrzeb każdej z
rodzin.
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5. Program Rewitalizacji Społecznej pn. „Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwości” – projekt
realizowany przez Miasto Nowy Sącz/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu (Lider Programu) w
partnerstwie ze stowarzyszeniem Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu. Program realizowany w
ramach projektu systemowego „Rewitalizacja społeczna” Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i
integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego. Celem głównym
Programu jest poprawa poziomu jakości i umiejętności funkcjonowania samodzielnego, w rodzinie i środowisku
lokalnym mieszkańców Starego Miasta Nowego Sącza oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie
spójności społecznej mieszkańców. Do Programu zrekrutowanych i objętych wsparciem zostanie łącznie 137
Uczestników Programu, z czego w części Lidera 117 Uczestników Programu (73 Uczestników Programu I rzędu oraz 44
Uczestników Programu II rzędu), w części Partnera 20 Uczestników Programu. Program Rewitalizacji Społecznej pn.
„Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwości” obejmie działaniami mieszkańców Nowego Sącza, głównie obszaru
Starego Miasta, ale również okolicznych dzielnic. Wśród działań zaplanowanych w ramach Programu Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Nowym Sączu jako Lider Programu zaplanował m.in. działania o charakterze środowiskowym
skierowane do mieszkańców Miasta Nowego Sącza, głównie mieszkańców obszaru rewitalizowanego - Starego Miasta.
W ramach Programu zostaną podjęte działania mające na celu aktywizację i integrację mieszkańców tj. m.in. Otwarte
Forum i wykłady dot. tematów absorbujących społeczność lokalną, cykl spotkań plenerowych pn. „Muzyczna Starówka”,
„Roztańczone Stare Miasto”. Dla Uczestników Programu I rzędu zorganizowane zostaną: szkolenia i kursy zawodowe,
trening kompetencji społecznych i umiejętności interpersonalnych, poradnictwo specjalistyczne - grupowe i
indywidualne, staże zawodowe, warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie. W ramach Programu zaplanowano
również pozyskanie, adaptację i wyposażenie mieszkania chronionego z przeznaczeniem dla rodzin z dziećmi,
wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze i młodzieżowe ośrodki
wychowawcze. W części Partnera Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego BETLEJEM w Nowym Sączu do projektu
zostanie zaangażowana dwudziestoosobowa grupa młodzieży w wieku 15-25 lat zamieszkująca teren Miasta Nowego
Sącza (w szczególności teren Osiedla Stare Miasto). Działania podejmowane na rzecz grupy docelowej mają na celu
integrację społeczno-zawodową młodzieży. Udział w projekcie umożliwia młodzieży rozwijanie i wzmacnianie
kompetencji zawodowych i społecznych, poznanie specyfiki lokalnego rynku pracy, nabycie nowych umiejętności,
odkrywanie talentów i pasji oraz poznanie ciekawych ludzi. W ramach projektu przewidziano wsparcie grupowe (grupy
wsparcia, warsztaty); indywidualne wsparcie specjalistyczne; wizyty studyjne; zajęcia wyjazdowe; płatne staże
zawodowe; działania na rzecz najbliższego otoczenia. Całkowita wartość projektu - 1 146 100,00zł.
Źródło: Sądecki Urząd Pracy
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INFRASTRUKTURA SAMORZĄDOWA

Podmiot:

CEL OPERACYJNY III-1

Poprawa jakości funkcjonowania administracji samorządowej.

Wydział Organizacyjny – Referat Kadr i Szkoleń

III-1.2. Kapitał intelektualny. *****
Poziom wykształcenia pracowników Urzędu Miasta Nowego Sącza przy uwzględnieniu stanowisk urzędniczych i obsługi:
•
•
•

70,56 % ogółu zatrudnionych posiada wykształcenie wyższe
28,12 % wykształcenie średnie
1,32 % wykształcenie zawodowe.

Wykształceniem średnim legitymują się głównie wieloletni pracownicy Urzędu Miasta. Wielu spośród nich jest w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Corocznie w budżecie miasta wyodrębniane są środki z przeznaczeniem na podnoszenie kwalifikacji zawodowych w formach szkolnych i poza szkolnych. Obecnie ustawa
o pracownikach samorządowych obliguje kierowników Urzędu do zapewniania w budżetach środków na ten cel.
W 2013 r. wydatkowano 52 522,41 tys. PLN na podnoszenie kwalifikacji zawodowych w formach poza szkolnych (szkolenia specjalistyczne, szkolenia w dziedzinie zarządzania,
szkolenia techniczne, seminaria szkoleniowe, szkolenia w dziedzinie środowiska naturalnego, w dziedzinie rozwoju osobistego, w dziedzinie zdrowia i pierwszej pomocy,
w dziedzinie bezpieczeństwa).
W ramach powyższych jednostkowych szkoleń pracownicy doskonalili swoją wiedzę zawodową związaną z realizacją merytorycznych zadań na stanowiskach. Udział w tych
szkoleniach wynikał przede wszystkim z bieżącej pracy i wprowadzania nowych przepisów prawa oraz ze zmian istniejącego prawa. Z powyższych również przyczyn wynika
częstotliwość udziału w szkoleniach.
Źródło: Wydział Organizacyjny

*****

Źródło: Wydział Organizacyjny
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Podmiot:

Wydział Organizacyjny – Referat Informatyki
•

W KSM wdrożono system EMANDAT, dzięki temu usprawniono realizację zadań przez KSM.

•

Wdrożono:
a. Nowosądecką Kartę Rodziny 4+
b. Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi jako moduł systemu finansowo księgowego Districtus firmy Korelacja.

Stan informatyzacji Urzędu
Miasta Nowego Sącza –
kluczowe wskaźniki, opis i
komentarz

•

Współpracujemy z jednostkami administracji rządowej przy projektach ZMOKU (Zintegrowany Moduł Obsługi Końcowego Użytkownika
rejestry PESEL dla Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego) oraz wykonawcami aplikacji alternatywnych, CEIDG (Centralna Ewidencja
i Informacja o Działalności Gospodarczej).

•

Zwiększono dwukrotnie przestrzeń na dane w macierzy obsługującej Virtualne systemy w oparciu o produkt VmWare ESX 5.0 (VMware
vSphere, VMware Center). Trzy serwery IBM oraz macierz dyskową. VMware ESX Server - oprogramowanie klasy enterprise dla
przedsiębiorstw do tworzenia wirtualnej infrastruktury, opiera się na własnym kernelu oraz konsoli serwisowej, którą jest zmodyfikowany
Red Hat Linux, posiada własne sterowniki, obsługuje specyficzny sprzęt komputerowy.

•

VMware vSphere umożliwia funkcje takie jak: Nieprzerwana konsolidacja obciążenia serwerów fizycznych, Scentralizowane zarządzanie
środowiskiem wirtualnym, Dowolne dysponowanie zasobami dla systemów i aplikacji w trakcie ich pracy, Możliwość przenoszenia maszyn
wirtualnych pomiędzy serwerami fizycznymi bez przerwy w ich pracy.

•

Podstawowe zalety to: Tworzenie nowych serwerów w kilka minut i bez zbędnych wydatków związanych z zakupem fizycznych urządzeń
dedykowanych dla jednego systemu. Lepsze wykorzystanie infrastruktury IT oraz mocy obliczeniowej, jeden fizyczny serwer może
obsługiwać kilka serwerów wirtualnych. Możliwość wykonania przeglądu Serwisowego sprzętu bez żadnego przestoju, Do tej pory serwis
sprzętu wiązał się z mniej lub bardziej dokuczliwymi przerwami w pracy. Trzeba było uruchomić i dostosować do środowiska zastępcze
maszyny lub usługi, wyłączyć serwisowane urządzenie, a potem przywrócić je do normalnego działania, zwalniając zastępczą maszynę.
Większe bezpieczeństwo i dostępność danych. Istnieje wiele sprawdzonych rozwiązań do backupu i przywracania danych. Jednak VMware
idzie krok dalej. Pozwala na tworzenie i szybkie odtworzenie nie tylko samych danych, ale też całych systemów i aplikacji.

•

Wdrożono centralny systemu Backupu dla serwerów Urzędu (w ramach ICT).

•

Kontynuujemy rozbudowę Serwerownii nr 2, w 2013 roku wprowadzono redundantny system utrzymywania stałych warunków
klimatycznych w Centrum danych. Na 2014 rok planowana jest modernizacja systemu zasilania centrum danych oraz poszczególnych
obwodów w budynku ratusza.

•

Podtrzymujemy pracę systemu bezprzewodowego dostępu do Internetu dla mieszkańców miasta.

•

Zakupiono nowy sprzęt IT (macierze dyskowe, komputery – drukarki).
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•

•
•
•
Proszę o podanie przykładu
unikalnego rozwiązania
stworzonego i
wprowadzonego przez
samorząd, które w
innowacyjny sposób wpływa
lub może wpływać na życie
mieszkańców gminy:

Wdrożono nowy system antywirusowy zapewniający równoważny poziom bezpieczeństwa a jednocześnie zmniejszający obciążenie stacji
roboczych. Ogranicza to ryzyko utraty danych, w znaczącym stopniu ogranicza przestoje związane z awariami oprogramowania – stacji
roboczych przez szkodliwe oprogramowanie. Zabezpiecza UMNS przed utrata danych. Wpływa na komfort i bezpieczeństwo pracy
pracowników, co przekłada się na szybszą realizację spraw. Konsola administracyjna ułatwia zarządzanie stacjami roboczymi i serwerami,
pozwala na bieżąco monitorować stan zagrożeń w sieci oraz w razie potrzeby podejmować działania wyprzedzające.
Wdrożono aktualizację systemu ESOD, poprawiona funkcjonalność związana z wymianą informacji z ePUAP.
Uzupełniono podpisy elektroniczne kwalifikowane dla kluczowych pracowników Urzędu. Możliwość realizacji zadań sprawozdawczych oraz
wymiany korespondencji z jednostkami nadrzędnymi w formie elektronicznej (np. system EAP).
Wdrożono nową wersję aplikacji EAP – Edytor Aktów Prawnych zgodną z wymaganiami jednostki nadrzędnej. Umożliwia przesyłanie
w wersji elektronicznej uchwał, lokalnych aktów prawnych do jednostki nadrzędnej w celu opublikowania w dzienniku urzędowym. Znacznie
przyspiesza proces publikacji aktów.

Wdrażane są projekty GIS oraz EduS@acz (platforma edukacyjna i oświatowa). (Projekty realizowane BPM, WRM, WOR.RI)
Wdrażamy wirtualizację systemów – wpłynie to na minimalizację prawdopodobieństwa wystąpienia przerw w dostępie do usług. Uruchomiono „darmowy”
bezprzewodowy dostęp do Internetu.

Źródło: Wydział Organizacyjny

Podmiot:

Wydział Organizacyjny – Referat Administracyjny

Lp
1

2

Tabela III-1.2. Zakres i opis wykonanych robót
Malowanie pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta
Zakres prac obejmował malowanie pomieszczeń WOŚ, WGM ,BPM .WKB ,WKP ,WZKiOL ,Tajna Kancelaria ,Korytarz w
budynku Ratusza Ip i IIp pomieszczenia Zarządu Osiedla Barskie
Remont pomieszczenia biurowego w budynku przy ul. Jagielońskiej 14
Zakres prac obejmował przebudowę instalacji elektrycznej, montaż lamp oświetleniowych montaż grzejnkiow przebudowa
sieci okablowania strukturalnego, zerwanie wykładzin podłogowych, wykonanie nowej posadzki z paneli i malowanie

Termin
realizacji prac
01.2013-09.2013

Wartość robót

03.2013

16563,76

20 000,00

Źródło: Wydział Organizacyjny
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III-1.3. Modernizacja procesów zarządzania.†††††
W celu stosowania podejścia procesowego w Urzędzie Miasta zgodnego z normą ISO 9001:2008 dokonano identyfikacji procesów pracy, ich uszeregowania na
trzech poziomach i połączenia w grupy procesów, a także - określenia wzajemnych oddziaływań pomiędzy procesami i zasad zarządzania nimi. Jako procesy zostały
zidentyfikowane działania wykorzystujące zasoby i ich zarządzanie, przekształcające wejścia w wyjścia na podstawie modelu Systemu Zarządzania Jakością
przedstawionego w normie ISO 9001.
Zidentyfikowane w Urzędzie procesy w liczbie 49 opisane zostały w kartach opisu procesów i zamieszczone w aplikacji intranetowej Q-System. Właściciele procesów
– kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta zarządzali aktywnie procesami, identyfikowali je, ustalali cele jakości i miary oraz określali zakres
odpowiedzialności, a także dokonywali zmian w zakresie poszczególnych procesów, w ich opisie i przebiegu pod nadzorem Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds.
Systemów Zarządzania Jakością.
W kartach procesów wskazani zostali właściciele poszczególnych procesów, to znaczy osoby, które odpowiadały ze efekty (realizację celu) całości procesu, a co za
tym idzie - posiadały odpowiednie uprawnienia do koordynowania i monitorowania jego realizacji. Posiadały także stosowną wiedzę o całości procesu, potrafiły
zaprojektować jego przebieg oraz miały stosowne uprawnienia do wprowadzania w nim zmian doskonalących.
W Urzędzie Miasta zidentyfikowano procesy tworzące 9 grup procesów o jednorodnym charakterze, pozwalających na sprawne i efektywne zarządzanie Urzędem.
Wyboru działań opisanych w procesach dokonano wspólnie, a głównymi kryteriami były: powtarzalność, skomplikowanie działania, ujednolicenie zasad
postępowania przypadków niedookreślonych w aktach wyższego rzędu, współdziałanie kilku komórek organizacyjnych. W procesach ustalone zostały sekwencje
powiązań, określone jako działania poszczególnych komórek organizacyjnych. Szczegóły dotyczące powiązań pomiędzy procesami przedstawione zostały w kartach
procesów w postaci odwołań do innych procesów.
Ponadto zidentyfikowano i opisano w postaci Kart Informacyjnych 492 procedury usług świadczonych przez jednostki sektora samorządu terytorialnego
w Nowym Sączu dokonując w ciągu 2013 r. ich bieżącej aktualizacji. To jeden z największych zasobów tego rodzaju w Polsce wzbogacony o 612 załączników do
kart informacyjnych usług w postaci różnego rodzaju formularzy lub informacji uzupełniających, zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza
pod nazwą „Katalog usług”, powszechnie dostępny.
Funkcjonowanie procesów pracy poddawane było cząstkowym przeglądom zarządzania w 23 komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta, śladem których odbyły się
później 23 audyty jakości. Na dzień 31. 12. 2013 r. zgodnie z modelem ciągłego doskonalenia wg normy ISO 9001:2001 zrealizowano 186 działań korygujących,
192 działania doskonalące i 94 działania usprawniające. Obliczono 150 wskaźników jakości. Przeprowadzony we wrześniu 2013 r. w Urzędzie Miasta Nowego
Sącza zewnętrzny audyt kontrolny przez audytorów jednostki certyfikującej Bureau Veritas Certification akredytowanej w Polskim Centrum Akredytacji (PCA) w
Warszawie nie stwierdził niezgodności. System zarządzania jakością w Urzędzie Miasta Nowego Sącza funkcjonował prawidłowo, był zgodny z wymaganiami normy
ISO 9001:2008 i w ocenie audytorów był bardzo dobrze nadzorowany.

†††††

Źródło: Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Systemów Zarządzania Jakością

Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl

236

Dokument Systemu Zarządzania Jakością

Nr:

I-G3-1

Grupa procesów zarządzania strategicznego
Proces monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020

Podmiot:

Zespół Kontroli Wewnętrznej

III-1.4. Kontrole.
Osiągnięciu Celu operacyjnego III-1 służyły m.in. działania Zespołu Kontroli Wewnętrznej przeprowadzone na podstawie:
•
zapisów art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), jak również zarządzeń
wewnętrznych Prezydenta Miasta Nowego Sącza w sprawie badania procedur obowiązujących przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej, w ramach ogólnego nadzoru nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jednostki
samorządu terytorialnego,
•
zapisów art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), w ramach przypisanego
organom stanowiącym jednostek samorządu terytorialnego obowiązku ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, placówek oświatowych i szkół niepublicznych zakładanych i prowadzonych przez inne
podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego. Dopełnienie tego obowiązku nastąpiło poprzez podjęcie Uchwały nr LXII/651/2010 Rady Miasta Nowego
Sącza z dnia 30 marca 2010 roku oraz wydanie na jej podstawie Zarządzenia Wewnętrznego nr 80/2010 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 2 sierpnia
2010 r.,
W roku 2013 przeprowadzono 9 kontroli, w tym:
•

na podstawie zatwierdzonego harmonogramu kontroli jednostek organizacyjnych Miasta na rok 2013 – 6 kontroli,

•
prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, placówek oświatowych i szkół
niepublicznych zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego – 3 kontrole.

Źródło: Zespół Kontroli Wewnętrznej

Kontrole przeprowadzone na podstawie zapisów art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.),
jak również zarządzeń wewnętrznych Prezydenta Miasta Nowego Sącza w sprawie badania procedur obowiązujących przy realizacji projektów współfinansowanych
ze środków Unii Europejskiej, w ramach ogólnego nadzoru nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu
jednostki samorządu terytorialnego.

Lp.

Zakres kontroli

Jednostka kontrolowana

Protokół numer

1

Prawidłowość stosowania procedur dotyczących
pobierania i odprowadzania dochodów związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostkom

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1/2013
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Lp.

Zakres kontroli

Jednostka kontrolowana

Protokół numer

Sądecki Urząd Pracy

2/2013

samorządu terytorialnego.

2

Prawidłowość stosowania procedur obowiązujących
przy realizacji projektu pn.: „Nowy Sącz – Nowa
Firma”

3

Prawidłowość stosowania procedur obowiązujących
przy realizacji projektu pn.: „Indywidualizacja
nauczania
wsparciem
nowosądeckich
szkół
podstawowych”

Urząd Miasta Nowego Sącza

3/2013

4

Między innymi: celowość i oszczędność
wydatkowania środków publicznych, w tym
zwłaszcza związanych z zakupem środków trwałych
i wyposażenia, gospodarowanie mieniem,
poprawność funkcjonujących w jednostce instrukcji
i regulaminów, zgodność klasyfikacji wydatków
ponoszonych w jednostce z zapisami
Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów oraz środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz z
przyjętym planem finansowym.

Centrum Administracyjne Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych

4/2013

5

Między innymi: celowość i oszczędność
wydatkowania środków publicznych, w tym
zwłaszcza związanych z zakupem środków trwałych
i wyposażenia, gospodarowanie mieniem,
poprawność funkcjonujących w jednostce instrukcji
i regulaminów, zgodność klasyfikacji wydatków
ponoszonych w jednostce z zapisami
Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów oraz środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz z
przyjętym planem finansowym.

Gimnazjum nr 11

5/2013
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Lp.

Zakres kontroli

Jednostka kontrolowana

Protokół numer

6

Między innymi: celowość i oszczędność
wydatkowania środków publicznych, w tym
zwłaszcza związanych z zakupem środków trwałych
i wyposażenia, gospodarowanie mieniem,
poprawność funkcjonujących w jednostce instrukcji
i regulaminów, zgodność klasyfikacji wydatków
ponoszonych w jednostce z zapisami
Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów oraz środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz z
przyjętym planem finansowym.

Gimnazjum nr 2

6/2013

Kontrole zgodności ze stanem rzeczywistym liczby uczniów wykazanych w informacjach o faktycznej liczbie uczniów oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w
kontrolowanym okresie, zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
j.t. z późn. zm.).

Lp.

Zakres kontroli
Zgodność ze stanem rzeczywistym liczby uczniów wykazanych w informacjach
o faktycznej liczbie uczniów za okres od stycznia 2011 r. do grudnia 2011 r.
Prawidłowość wykorzystania dotacji w okresie od stycznia 2011 r. do grudnia 2011
r., zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t. z późn. zm.).

1

Jednostka kontrolowana

Protokół numer

Policealna Szkoła Hotelarstwa „ŻAK”
w Nowym Sączu,
Policealna Szkoła Fryzjerstwa i Stylizacji
„ŻAK”w Nowym Sączu,
Policealna Szkoła Kosmetyki „ŻAK” w
Nowym Sączu,

5/2011/N

Policealna Szkoła Informatyki „ŻAK” w
Nowym Sączu,
Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu
„ŻAK” w Nowym Sączu,
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Lp.

Zakres kontroli

Jednostka kontrolowana

Protokół numer

Policealna Szkoła Spedycji „ŻAK” w Nowym
Sączu,
Policealna Szkoła Turystyki „ŻAK” w Nowym
Sączu,
Policealna Szkoła Architektury Krajobrazu
„ŻAK”w Nowym Sączu,
Policealna Szkoła Technik Multimedialnych i
Organizacji Reklamy „ŻAK” w Nowym Sączu,
Policealna Szkoła Ekonomiczno-Handlowa
„ŻAK” w Nowym Sączu,
Policealna Szkoła Prawa i Administracji w
Unii Europejskiej „ŻAK” w Nowym Sączu,
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
„ŻAK” w Nowym Sączu,
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych „ŻAK” w Nowym Sączu,
Organizacja jednostki.

2

Zgodność ze stanem rzeczywistym liczby uczniów wykazanych
w informacjach o faktycznej liczbie uczniów za okres od września 2012 r. do
grudnia 2012 r.

Punkt Przedszkolny Domek Przedszkolaczka
w Nowym Sączu

1/2013/N

Prawidłowość wykorzystania dotacji w okresie od stycznia 2012 r. do grudnia 2012
r., zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t. z późn. zm.).
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Lp.

Zakres kontroli

Jednostka kontrolowana

Protokół numer

Prawidłowość wykorzystania dotacji w okresie od stycznia 2012 r. do grudnia 2012
r., zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t. z późn. zm.).

Niepubliczne Przedszkole „Bajka” w Nowym
Sączu

2/2013/N

Organizacja jednostki.
3

Źródło: Zespół Kontroli Wewnętrznej

III-1.5. Legislacja.‡‡‡‡‡

Podmiot:

Biuro Obsługi Rady Miasta Nowego Sącza

III-1.5. Jakość legislacji.§§§§§
W okresie od 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r. przedłożono 166 projektów uchwał, z czego Rada Miasta podjęła 159. Odbyło się 20 sesji „roboczych”, z czego 7 zostało zwołanych w
„trybie nadzwyczajnym”, tj. art.20 ust.3 u.s.g. Odbyła się 1 sesja uroczysta (08.11.2013 r. – poświęcona obchodom 721 lokacji Miasta Nowego Sącza).
Komisje Rady Miasta działające w kadencji 2010-2014:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Komisja
Komisja
Komisja
Komisja
Komisja
Komisja
Komisja

Finansów Publicznych,
Infrastruktury i Środowiska,
Edukacji, Kultury i Sportu,
Polityki Społecznej,
Statutowo-Prawna,
Porządku Publicznego,
Rewizyjna.

Na sesji Rady Miasta Nowego Sącza w dniu 30.12.2013 r. Uchwałą Nr LXI/563/2013, utworzono nową Komisję a także dokonano zmiany nazwy poszczególnych Komisji.
Komisje Rady Miasta działające w kadencji 2010 – 2014, stan od dnia 30.12.2013 r.
1. Komisja Finansów Publicznych,
2. Komisja Infrastruktury i Środowiska,
‡‡‡‡‡
§§§§§

Źródło: Biuro Obsługi Rady Miasta Nowego Sącza
Źródło: Biuro Obsługi Rady Miasta Nowego Sącza
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Komisja
Komisja
Komisja
Komisja
Komisja
Komisja

Edukacji i Kultury,
Zdrowia i Polityki Społecznej,
Statutowo-Prawna,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
Sportu i Turystyki,
Rewizyjna.

Wszystkie przedkładane Radzie Miasta dokumenty (projekty uchwał, wnioski, pisma) były przedmiotem obrad merytorycznych Komisji Rady Miasta, które odbyły następującą
liczbę posiedzeń:
W okresie – 01.01.2013 – 31.12.2013

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Komisja
Komisja
Komisja
Komisja
Komisja
Komisja
Komisja

Finansów Publicznych
Statutowo-Prawna
Edukacji Kultury i Sportu
Porządku Publicznego
Rewizyjna
Infrastruktury i Środowiska
Polityki Społecznej

Liczba posiedzeń

20
15
26
11
7
22
20

Wyniki za okres: 01.01.2013 – 31.12.2013 r.
Mierniki:
Osiągnięty wskaźnik procesu
M1- ilość złożonych w Biurze Obsługi Rady Miasta w
W1=M2/M1*100%= 95,7%
badanym okresie projektów uchwał - 166
M2- ilość podjętych przez Radę Miasta uchwał - 159
M3 – ilość zakwestionowanych uchwał przez organy
W2=M3/M2*100% = 0%
nadzoru - 0

Liczba
zaopiniowanych
projektów
uchwał /
wniosków
skierowanych do
Komisji

Liczba
przygotowanych
projektów
uchwał przez
Komisję

99/3
27
36
6
1
91/108
44

1
1
-

Wartość docelowa
wskaźnika
W1≥90%
W2≤2%

Założone wskaźniki zostały zrealizowane w 100%.
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INFRASTRUKTURA OBYWATELSKA

Podmiot:

CEL OPERACYJNY III-2

Budowanie zintegrowanej i obywatelsko świadomej wspólnoty lokalnej.

Biuro Prezydenta Miasta

Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzona była w oparciu o 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 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

%

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.
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.
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 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.
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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.
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.
9. 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.
Kwota otrzymanych
Lp.
Pozycja w kraju
Nr KRS
Organizacja
środków
1
98 0000020382
STOWARZYSZENIE "SURSUM CORDA"
658 843,08 zł
2
348 0000039177
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "SĄDECKIE HOSPICJUM"
146 467,58 zł
3
836 0000006079
FUNDACJA POMOCY OSOBOM Z AUTYZMEM "MADA"
47 435,63 zł
STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
4
1080 0000016044
33 908,96 zł
RUCHOWO I UMYSŁOWO "NADZIEJA"
5
1159 0000028184
MAŁOPOLSKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE
30 927,00 zł
6
1264 0000313330
STOWARZYSZENIE NOWOSĄDECKA WSPÓLNOTA
27 937,30 zł
STOWARZYSZENIE "TĘCZA" PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO7
1930 0000213810
15 859,07 zł
WYCHOWAWCZYM W NOWYM SĄCZU
8
2764 0000045896
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE
8 762,97 zł
STOWARZYSZENIE KOBIET DO WALKI Z RAKIEM PIERSI EUROPA DONNA W
9
3211 0000089251
6 660,82 zł
NOWYM SĄCZU
10
3316 0000211174
FUNDACJA IM. DRA JERZEGO MASIORA W NOWYM SĄCZU
6 268,94 zł
11
3323 0000124849
FUNDACJA MEDYCZNA MALMED
6 250,70 zł
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY
12
3368 0000265991
6 107,26 zł
ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W NOWYM SĄCZU "JESTEŚMY"
13
3525 0000264918
FUNDACJA "KLENIE"
5 571,00 zł

Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl

245

Dokument Systemu Zarządzania Jakością

Nr:

I-G3-1

Grupa procesów zarządzania strategicznego
Proces monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020

Lp.

Pozycja w kraju

Nr KRS

14

3632 0000017921

15

3671 0000314065

16

3799 0000331588

17

3892 0000155175

18

4025 0000238898

19

4067 0000059484

20
21
22

4108 0000034211
4267 0000032935
4324 0000248267

23

4983 0000045565

24
25
26
27
28

5357
5536
5694
6160
6573

Kwota otrzymanych
środków

STOWARZYSZENIE KOBIET PO MASTEKTOMII "KLUB SĄDECKICH AMAZONEK"
IM. HELENY WŁODARCZYK W NOWYM SĄCZU
STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI ŚRODOWISK AKADEMICKICH
"ORION"
FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU WSPINACZKI "WSPINKA"
POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ POWIATOWY W NOWYM
SĄCZU
FUNDACJA MŁODZIEŻ-EDUKACJA-PRZYSZŁOŚĆ
NOWOSĄDECKIE TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA W NOWYM
SĄCZU
KLUB SPORTOWY "DUNAJEC" W NOWYM SĄCZU
STOWARZYSZENIE CHÓRU "SCHERZO"
STOWARZYSZENIE SEKCJA BRYDŻA SPORTOWEGO "ALF"
STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW
"SPOKOJNE JUTRO" Z SIEDZIBĄ W NOWYM SĄCZU
STOWARZYSZENIE "PRZYJACIELE SERCA I ŻYCIA"
SĄDECKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE
STOWARZYSZENIE "PIAST" NA RZECZ AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA
STOWARZYSZENIE "NASZE ZDROWIE"
STOWARZYSZENIE SĄDECKIE FORUM KOBIET

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 spadła, w porównaniu do poprzedniego roku sprawozdawczego, o około
140 tys. zł.
10. Wspieranie techniczne, szkoleniowe i informacyjne oraz integracji III sektora.
IV.

0000163313
0000030181
0000279695
0000153178
0000170160

Organizacja

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.
4) „MECENAT PREZYDENTA MIASTA” – program wyróżniania i promowania uczniów szczególnie uzdolnionych.
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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

Zadanie

Przyznane dotacje [liczbowo]

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 szkoleniowowypoczynkowych

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:
1) Prowadzenie zespołów i upowszechnianie twórczości amatorskiego ruchu artystycznego w kraju i za granicą.
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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

Zadanie

Przyznane dotacje [liczbowo]

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).
Ponadto jeden Zleceniobiorca na etapie rozliczania dotacji zwrócił niewykorzystane środki (2,31 zł).
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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 dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami.
5) Organizacja zajęć terapeutycznych i profilaktycznych w świetlicach socjoterapeutycznych i środowiskowych.
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

Przyznane dotacje
[liczbowo]

Przyznane dotacje
[kwotowo]
16

84 500,00 zł

Realizacja programów edukacyjno – terapeutycznych

6

35 000,00 zł

3

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

3

36 000,00 zł

4

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

3

11 000,00 zł

Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl

250

Dokument Systemu Zarządzania Jakością

Nr:

I-G3-1

Grupa procesów zarządzania strategicznego
Proces monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020

Nr

Przyznane dotacje
[liczbowo]

Zadanie

5

Organizacja zajęć
środowiskowych

6
7

terapeutycznych

i

profilaktycznych

w

świetlicach

socjoterapeutycznych

i

Przyznane dotacje
[kwotowo]
3

32 000,00 zł

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

8

57 500,00 zł

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
Otwarty konkurs ofert
Małe granty
SUMA

Przyznana dotacja

Przekazana dotacja

Rozliczona dotacja

Zwrot środków

210 000,00 zł

209 000,00 zł

208 996,15 zł

4,00 zł

66 000,00 zł

66 000,00 zł

61 000,01 zł

5 000,00 zł

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).

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.
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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.
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.
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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 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.
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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
Otwarty konkurs ofert
Małe granty
SUMA

Przyznana dotacja

Przekazana dotacja

Rozliczona dotacja

Zwrot środków

67 292,00 zł

67 292,00 zł

58 005,65 zł

9 286,35 zł

8 000,00 zł

8 000,00 zł

8 000,00 zł

0,00 zł

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

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).
Program współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami pożytku publicznego na 2013 rok, został zrealizowany zgodnie
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.
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SUMA
Dotacje celowe

%
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%

8 107 161,08 zł

2,10%

11 883 053,08 zł

3,08%

Dotacje podmiotowe
Suma wsparcia:

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.
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:
Lp.

Obszar współpracy

1 Otwarte konkursy ofert
Inne działania, kluczowe wskaźniki, opis,
komentarz dający pełniejszy obraz aktywności
PSP w zakresie realizacji celu strategicznego:

2 Tryb małych grantów

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.
5) W roku sprawozdawczym do tut. Urzędu wpłynęło ogółem 209 ofert realizacji zadania publicznego.
6) Wskaźnik liczby skonsultowanych z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego. W roku sprawozdawczym
konsultacjom społecznym poddany został projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy.
7) Wskaźnik liczby organizacji biorących udział w konsultacjach. W
roku
sprawozdawczym
w
konsultacjach
społecznych rocznego programu współpracy wzięli udział przedstawiciele 30 organizacji pozarządowych.

Źródło: Biuro Prezydenta Miasta
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INFRASTRUKTURA BEZPIECZEŃSTWA

Podmiot:

CEL OPERACYJNY III-3

Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców
i porządku publicznego w Mieście.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

III-3.1. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (WZK)******
W 2013 roku nie planowano ćwiczeń z zakresu Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej (ochrony ludności), które zgodnie
z obowiązującą w Urzędzie Miasta Nowego Sącza zasadą przeprowadzane są na terenie Nowego Sącza co dwa lata. Realizowano natomiast proces ciągłego i efektywnego
monitorowania szeroko rozumianego bezpieczeństwa na terenie Miasta Nowego Sącza oraz ochrony infrastruktury technicznej poprzez kontynuowanie procesu szkolenia
i wyposażenia sprzętowo – technicznego dla formacji OC oraz struktur systemu zarządzania kryzysowego. Zorganizowano wiele ćwiczeń w szkołach, zakładach pracy i
instytucjach związanych bezpośrednio z procesem ewakuacji.
Przeprowadzono kontrole oraz pełniono nadzór nad realizacją zadań obrony cywilnej wykonywanych przez zakłady pracy z terenu miasta Nowego Sącza.
Prowadzono ciągły proces aktualizowania dokumentów związanych z planowaniem operacyjnym, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz baz danych znajdujących się
w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Nowego Sącza, a także zarchiwizowano akta spraw zrealizowanych przez WZKiOL do roku 2006
włącznie. Ponadto doskonalono system kierowania, łączności, alarmowania i ostrzegania oraz powiadamiania funkcjonujący dla potrzeb obrony cywilnej i zarządzania
kryzysowego miasta Nowego Sącza. Zrealizowano wszystkie postanowienia zawarte w Wytycznych Wojewody Małopolskiego z dnia 23 listopada 2012 roku do realizacji zadań w
zakresie bezpieczeństwa publicznego, zarządzania – reagowania kryzysowego, ratownictwa medycznego, obrony cywilnej /ochrony ludności/ i spraw obronnych w 2013 r. oraz w
Planie Działania Miasta Nowego Sącza w zakresie obrony cywilnej (ochrony ludności), zarządzania – reagowania kryzysowego i spraw obronnych w 2013 roku. Wykorzystano
w prawie 100 % środki otrzymane z budżetu miasta Nowego Sącza na realizację zadań własnych, a także wykorzystano w 100 % dotacje celowe otrzymane z Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na realizację zadań obronnych i obrony cywilnej oraz opracowano projekt Budżetu Miasta Nowego Sącza na 2014 rok w zakresie właściwości
Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Nowego Sącza.
Urząd Miasta Nowego Sącza poddany był w ubiegłym roku kontroli jednostek zewnętrznych prowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli, Wojewodę Małopolskiego, Regionalną
Izbę Obrachunkową w zakresie realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej (ochrony ludności), zarządzania kryzysowego oraz przez Bureau Veritas Certification Polska,
w zakresie utrzymania certyfikatu zgodnego z PN-EN-ISO 9001:2008. Zostało przeprowadzonych 7 kontroli z powyższych zagadnień tematycznych. Wszystkie kontrole wykazały
wysoki poziom realizacji zadań, a przyjęte rozwiązania i procedury postępowania w kontrolowanych obszarach zostały opisane jako wzorcowe rozwiązania kwalifikujące się do
upowszechnienia. Protokoły z przebiegu wszystkich kontroli nie zawierały wydanych dla Urzędu Miasta Nowego Sącza zaleceń pokontrolnych.
Na terenie Miasta Nowego Sącza w 2013 roku z obszaru zadań dotyczących obrony cywilnej (ochrony ludności), zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, a także
utrzymania gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
Zadania realizowano w ramach możliwości przydzielonych środków finansowych w 2013 roku w oparciu o dotację celową otrzymaną z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, jak
również ze środków własnych budżetu Miasta Nowego Sącza.
Zadania obrony cywilnej realizowano skupiając główny wysiłek na niżej wymienionych przedsięwzięciach:
• Zorganizowano w różnych formach i zakresach ćwiczenia zakładowe, przeprowadzono wiele instruktaży, szkoleń, narad, treningów, zajęć metodycznych, podczas których
weryfikowano przyjęte w 2013 roku rozwiązania organizacyjne w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
******

Źródło: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
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•

Rozliczono przedsiębiorstwa, zakłady pracy, instytucje, inspekcje oraz straże z wykonania zadań w 2012 r. oraz z opracowania Planów działania w zakresie obrony cywilnej
(ochrony ludności), zarządzania - reagowania kryzysowego w 2013 roku.
• Przeprowadzono aktualizację Planów działania formacji obrony cywilnej (miasta i zakładowych).
• Opracowywano i uzgodniono nową edycję Planu Obrony Cywilnej Miasta Nowego Sącza oraz zakładowych planów obrony cywilnej.
• Doskonalono system kierowania, łączności, alarmowania i ostrzegania oraz powiadamiania funkcjonujący dla potrzeb obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
• Zainstalowano syrenę alarmową na obiekcie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Broniewskiego 5 oraz dokonano konserwacji i przeglądu technicznego urządzeń systemu
ostrzegania i alarmowania ludności Miasta Nowego Sącza.
• Zainstalowano własny system radiowego sterowania syren alarmowych na bazie nowych urządzeń radiowych sterowanych komputerowo.
• Nadzorowano i pełniono kontrolę nad realizacją zadań obrony cywilnej wykonywanych przez zakłady pracy i przedsiębiorców prowadzących swoją działalność na terenie
miasta Nowego Sącza.
• Dokonano uzgodnień finansowo - księgowych sprzętu obrony cywilnej z zainteresowanymi zakładami pracy.
• Dokonano konserwacji sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w Magazynie Obrony Cywilnej Miasta Nowego Sącza i zakładowych magazynach OC.
• Doposażono w kolejne materiały i sprzęt magazyn przeciwpowodziowy i obrony cywilnej Miasta Nowego Sącza.
W 2013 roku Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Nowego Sącza przeprowadził z zakresu realizacji zadań obrony cywilnej łącznie 14 kontroli,
w tym 7 kontroli kompleksowych i 7 kontroli problemowych.
W oparciu o obowiązujące przepisy prawne, mające na względzie doskonalenie struktur systemu obronnego Miasta Nowego Sącza w 2013 roku zrealizowano poprzez Wydział
Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności następujące zadania obronne:
•
Doskonalono umiejętności z zakresu przygotowania kadry kierowniczej i powołanych zespołów zadaniowych Urzędu Miasta Nowego Sącza, a także zainteresowanych służb,
inspekcji, straży i przedsiębiorców do działania w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa oraz do realizacji zadań obronnych wynikających z „Planu Operacyjnego
funkcjonowania Miasta Nowego Sącza w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”, jak również wynikających z treści kart realizacji
zadań operacyjnych.
•
Uaktualniono „Plan przygotowań podmiotów leczniczych z terenu Miasta Nowego Sącza na potrzeby obronne państwa”.
•
Podpisano porozumienie z Prywatną Przychodnią Stomatologiczną „DENTRA” dotyczące realizacji zadań na rzecz Zespołu Zastępczych Miejsc Szpitalnych Miasta Nowego
Sącza.
•
Dokonano aktualizacji dokumentacji Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Głównego Stanowiska Kierowania Prezydenta Miasta Nowego Sącza oraz Akcji
Kurierskiej dla terenu Miasta Nowego Sącza.
•
Sukcesywnie realizowano działania w zakresie procesu przygotowania, organizacji i wyposażenia Głównego Stanowiska Kierowania Prezydenta Miasta Nowego Sącza –
wybudowano stację trafo w pobliżu budynku Ratusza.
•
Dyrektor Wydziału ZKiOL UM Nowego Sącza brał udział w powiatowym ćwiczeniu obronnym pk. „Polana Kuźnicka 2013” w miejscowości Zakopane.
•
Doskonalono we współdziałaniu z Wojskową Komendą Uzupełnień w Nowym Sączu system realizacji zadań wynikających z obowiązku państwa gospodarza /HNS/ w zakresie
określonym przez Wojewodę Małopolskiego.
•
W porozumieniu z zainteresowanymi zakładami pracy z terenu Miasta Nowego Sącza sporządzono informacyjno – materiałową i sprzętową bazę danych dla potrzeb HNS.
•
Prowadzono w ramach oględzin kontrole stanu pojazdów, na które zostały nałożone świadczenia rzeczowe na wniosek WKU.
•
Przeprowadzono kontrolę stanu technicznego agregatów prądotwórczych w Spółce z o. o. „Sądeckie Wodociągi” w zakresie utrzymania agregatów pochodzących z rezerw
mobilizacyjnych Wojewody Małopolskiego i wykorzystywanych do zabezpieczenia urządzeń wodnych.
•
Kontynuowano proces szkolenia obronnego w szczególności:
• skoncentrowano główny
kierunek szkoleń obronnych
na przygotowaniu do działania
obsad zaangażowanych
w realizację zadań związanych
z funkcjonowaniem Akcji Kurierskiej (jedno szkolenie), Stałego Dyżuru (jedno szkolenie) oraz Głównego Stanowiska Kierowania (dwa szkolenia),
• na bieżąco prowadzono wymaganą dokumentację i ewidencję prowadzonych szkoleń obronnych.
• Współpracowano z Wydziałem Komunikacji i Transportu UM Nowego Sącza w celu pozyskiwania z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców informacji na temat pojazdów,
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•
•
•

na które Prezydent Miasta Nowego Sącza nakładał z urzędu świadczenia rzeczowe dla potrzeb obrony cywilnej i spraw obronnych.
W dniu 15 kwietnia 2013 roku Zespół Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadził kontrolę problemową z zakresu wykonywanych przez Prezydenta Miasta
Nowego Sącza zadań obronnych. W wyniku tej kontroli stwierdzono, że Prezydent Miasta Nowego Sącza jest bardzo dobrze przygotowany do realizacji zadań obronnych.
Prowadzono
w
ramach
występujących
potrzeb
sprawy
związane
z
reklamowaniem
osób
od
obowiązku
pełnienia
czynnej
służby
wojskowej
w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny – reklamowanie na wniosek dla potrzeb Miasta i Urzędu.
Realizowano w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych
otrzymane wnioski dotyczące świadczeń osobistych i rzeczowych niezbędnych
do zabezpieczenia procesu mobilizacyjnego sił zbrojnych, jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obronne państwa i obrony cywilnej.
Realizowano podczas prowadzonych kontroli zadań obronnych indywidualny proces szkolenia obronnego Kadry Kierowniczej poszczególnych komórek organizacyjnych
Urzędu Miasta Nowego Sącza w zakresie realizacji zadań obronnych oraz procedur postępowań wynikających z „Planu Operacyjnego funkcjonowania Miasta Nowego Sącza
w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” w tym kart realizacji tych zadań.
Mając na względzie proces doskonalenia zawodowego pracownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM Nowego Sącza w miesiącu listopadzie został
przeszkolony na Kursie Obronnym organizowanym przez Akademię Obrony Narodowej w Warszawie.
W dniu 15 listopada 2013 roku dokonano praktycznego sprawdzenia i uruchomienia awaryjnego zasilania w energię elektryczną urządzeń znajdujących się na wyposażeniu
Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM Nowego Sącza.
Współuczestniczono w organizacji i przeprowadzeniu ćwiczeń ochronno – obronnych organizowanych na terenie Zakładu Karnego w Nowym Sączu.
Racjonalnie wydatkowano środki finansowe otrzymane w 2013 roku z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w ramach dotacji celowej przeznaczonej
na realizację zadań obronnych, zapewniając przez to podniesienie standardu realizacji tych zadań na szczeblu Miasta Nowego Sącza.
W 2013 roku uczestniczono w pracach oraz trzech posiedzeniach Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego.
W miesiącu styczniu 2013 roku Prezydent miasta Nowego Sącza jako Przewodniczący Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zobowiązał merytorycznie odpowiedzialne
jednostki, służby i straże do opracowania syntetycznej informacji na temat organizacji i zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie zimowego
wypoczynku – „Ferie zimowe 2013” na terenie miasta Nowego Sącza. Następnie przekazano pełną informację o organizacji ferii zimowych w 2013 roku do MUW w Krakowie.
Przeprowadzono 2 posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego:
Uczestniczono w comiesięcznych wojewódzkich treningach ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami z powietrza.
Inicjowano i podejmowano działania ostrzegawcze, zapobiegawcze i ratownicze, zgodnie z obowiązującymi i przyjętymi planami oraz procedurami reagowania na sytuacje
kryzysowe na szczeblu Miasta, zakładu pracy, szkoły, instytucji oraz innych jednostek organizacyjnych.
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego prowadziło całodobowy monitoring zagrożeń na terenie Miasta Nowego Sącza. Do spektakularnych zdarzeń jakie odnotowano w
minionym roku zaliczyć należy: występowanie zjawiska suszy hydrologicznej, a w miesiącu grudniu silnych, porywistych wiatrów, które spowodowały wyłączenia energii
elektrycznej na dużym obszarze miasta Nowego Sącza.
W związku z występowaniem różnych zdarzeń o charakterze kryzysowym Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w ciągu 2013 roku podjęło ponad 1300 działań
interwencyjnych, w tym upowszechniono 127 komunikaty i ostrzeżenia otrzymywane z IMiGW Odział w Krakowie za pośrednictwem Wojewódzkiego Centrum
Zarządzania Kryzysowego w Krakowie, które dotyczyły sytuacji i zjawisk hydrologiczno – meteorologicznych.
Wdrożono do realizacji Centralną Aplikację Raportującą, za pomocą której Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego przesyła meldunki dobowe
i doraźne w obszarze obiegu informacji w relacji MCZK – WCZK.
W ustalonych przez Pełnomocnika d/s Systemów Zarządzania Jakością Prezydenta Miasta Nowego Sącza, pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
uczestniczyli
w
pracach
na
rzecz
Systemu
Zarządzania
Jakością
zgodnego
z
normą
EN
–
PN
ISO
9001:2008.
W minionym roku nasz Wydział został wytypowany jako jeden z grupy wydziałów, w którym przeprowadzono zewnętrzny audyt kontrolny ISO.
Uczestniczono w szeregu spotkań i konferencji z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w tym w rocznej odprawie, która została zorganizowana w Zakopanem.
Weryfikowano na bieżąco oraz aktualizowano możliwości sił i środków posiadanych przez zakłady pracy i przedsiębiorców do wykorzystywania
w działaniach zapobiegawczo - ratowniczych prowadzonych w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie Miasta Nowego Sącza w oparciu
o bazę danych „ARCUS – 2005”.
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Wydatkowano środki finansowe przydzielone w budżecie Miasta Nowego Sącza na realizację zadań w 2013 roku związanych z systemem zarządzania kryzysowego, z ochroną
przeciwpowodziową - kierując się zasadą celowości i zasadności ich wydatkowania oraz wymogami prawa zamówień publicznych.
Zatwierdzono w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta Nowego Sącza wraz z załącznikami funkcjonalnymi stanowiącymi załączniki do
niniejszego Planu.
Kontynuowano proces wyposażenia sprzętowo - technicznego Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz proces
doposażenia Magazynu Przeciwpowodziowego Miasta Nowego Sącza w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań związanych z ochroną przeciwpowodziową oraz działań
zapobiegawczo – ratowniczych.
Przeprowadzono proces archiwizowania wszystkich dokumentów wytworzonych w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności do roku 2006 włącznie.
Zgodnie z ustaleniami bezpośrednio wynikającymi z zawartego w 2013 roku porozumienia z Zakładem Karnym w Nowym Sączu w zakresie nie odpłatnego wykonywania
przez osadzonych zadań na rzecz systemu zarządzania kryzysowego miasta Nowego Sącza wykonano przy ich zaangażowaniu i współudziale remont pomieszczeń WZKiOL
UM Nowego Sącza.
Uzupełniono stany magazynowe Magazynu Przeciwpowodziowego Miasta Nowego Sącza zlokalizowanego przy ul. Naściszowskiej 39 w Nowym Sączu, w worki napełnione
piaskiem na potrzeby ochrony przed powodzią Miasta Nowego Sącza.
Uczestniczono w wiosennym oraz jesiennym przeglądzie stanu wałów przeciwpowodziowych rzeki Dunajec.
Opracowano karty zadań związane z zapewnieniem poprawy stanu rzek potoków oraz infrastruktury przeciwpowodziowej na ciekach wodnych, które stwarzają zagrożenie dla
terenu miasta Nowego Sącza, w ramach „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły na obszarze województwa małopolskiego”.
Zrealizowano zadania związane z utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej „BIEGONICE” funkcjonującej na terenie Miasta Nowego Sącza.
Ubezpieczono samochody bojowe stanowiące wyposażenie OSP ”BIEGONICE”.
Dokonano zakupu zestawu hydraulicznego tnąco – rozpierającego będącego obowiązkowym wyposażeniem OSP „BIEGONICE” w ramach doposażenia i przygotowania do
udziału w akcjach ratowniczych.
Sfinansowano badania zdrowotne dla członków OSP „BIEGONICE” oraz ubezpieczono członków OSP „BIEGONICE” i dwóch Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Dokonano rocznego rozliczenia kosztów paliwa dla potrzeb OSP „BIEGONICE”.
Dokonano
zakupu
materiałów,
sprzętu
specjalistycznego
i
ochronnego
zapewniającego
możliwość
sprawnego
działania
przez
OSP
„BIEGONICE”
w sytuacjach kryzysowych.
Na podstawie zawartej w dniu 29 lipca 2013 roku umowy pomiędzy Miastem Nowy Sącz, a Ochotniczą Strażą Pożarną „Grupą Ratownictwa Specjalnego” Nowy Sącz w
sprawie ustalenia zasad postępowania przy rozliczaniu środków przewidzianych na finansowanie kosztów funkcjonowania OSP „Grupy Ratownictwa Specjalnego” Nowy Sącz,
jak również poprzez podpisanie w dniu 23 września 2013 roku trójstronnego porozumienia pomiędzy: Komendantem Miejskim PSP w Nowym Sączu, Prezydentem Miasta
Nowego Sącza i Ochotniczą Strażą Pożarną „Grupą Ratownictwa Specjalnego” w sprawie włączenia OSP „GRS” do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, udzielono
pomocy
i wsparcia w zakresie możliwości zapewnienia OSP „GRS” gotowości bojowej poprzez ubezpieczenie strażaków oraz samochodu specjalistycznego, służącego do przewozu
psów biorących udział w akcjach ratowniczych.

Źródło: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
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Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu (PSP)††††††

Podmiot:

W skali województwa małopolskiego Komenda Miejska PSP w Nowym Sączu była w 2013 roku jednostką organizacyjną PSP, która podejmowała jedną
z największych ilości interwencji ratowniczych. Na 2840 zdarzeń, w których w 2013 roku interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej – 982 zdarzeń (czyli 34,58%)
miało miejsce na terenie miasta Nowego Sącza, a 1858 (tj. 65,42%) powstało na terenie Powiatu Nowosądeckiego.
Na obszarze miasta Nowego Sącza w porównaniu do roku 2012 odnotowano niewielki wzrost o 33 interwencje ratownicze. Na liczbę ogólną 982 działania ratownicze złożyły się
interwencje powstałe podczas:
-

218 pożarów
650 miejscowych zagrożeń,
114 alarmów fałszywych

tj. o 103 (32 %) mniej niż w 2012 roku,
tj. o 106 (10 %) więcej niż w 2012 roku,
tj. o 77 (208 %) więcej niż w 2012 roku.

W 2013 roku podobnie jak w latach poprzednich na obszarze miasta nie zanotowano pożarów o rozmiarach pożaru bardzo dużego lub dużego. Na ogólną liczbę 650 miejscowych
zagrożeń (MZ) zdecydowana większość zdarzeń miała znamiona zagrożeń małych. Do najczęstszych przyczyn powodujących interwencje ratownicze należały: niezachowanie
zasad bezpieczeństwa w ruchu środkami transportu, gwałtowne opady atmosferyczne, nietypowe zachowanie zwierząt, podpalenia umyślne. Straty powstałe w zaistniałych w
ubiegłym roku wszystkich zdarzeniach na terenie miasta Nowego Sącza oszacowano na kwotę ok. 2 641,1 tys. zł. Uratowane w wyniku działań ratowniczych mienie szacuje się
na kwotę ok. 8 mln 68 tys. zł. W zaistniałych pożarach nie odnotowano ofiar śmiertelnych.
Wykres III-3.2.1. Ilość zdarzeń w 2013 roku, w rozbiciu na teren Powiatu Nowosądeckiego i obszar miasta Nowego Sącza
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Źródło: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu
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Wykres III-3.2.2. Ilość zdarzeń zaistniałych w latach 2010 – 2013 na terenie Miasta Nowego Sącza.
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Źródło: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu

Dążąc do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz doskonalenia zasad rozpoznawania zagrożeń i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych w roku
2013 Komenda Miejska PSP w Nowym Sączu podjęła czynności kontrolno-rozpoznawcze w 329 obiektach budowlanych istotnych z punktu widzenia pożarowego. W wyniku tych
działań stwierdzono ogółem 97 nieprawidłowości, w tym 34 stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.
Lp.

Przeprowadzone kontrole
Ilość przeprowadzonych kontroli
Ilość skontrolowanych obiektów
Ilość wydanych decyzji pokontrolnych
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Ilość nieprawidłowości ogółem/
w tym zagrożenie życia ludzi
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Źródło: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu

W ramach prawa do zajmowania stanowiska przez Komendanta Miejskiego PSP w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym (w trybie art. 56
ust. 1, pkt 4 Ustawy - Prawo Budowalne) , w roku 2013 przeprowadzono 31 odbiorów obiektów budowlanych. W jednym przypadku wniesiono sprzeciw co do zamiaru
przystąpienia inwestora do użytkowania obiektu.
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W celu zapewnienia właściwego poziomu przygotowania do działań ratowniczych, Komenda Miejska PSP w Nowym Sączu w roku 2013 podejmowała liczne przedsięwzięcia w
celu dalszego doskonalenia organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) i jego gotowości do zwalczania zagrożeń. Działania te prowadzono w aspektach :
poprawy potencjału ratowniczego podmiotów tworzących KSRG (JRG PSP i OSP) w tym : dalszego doposażenia jednostek ratowniczo-gaśniczych w samochody i sprzęt
ratowniczy, organizowania ćwiczeń oraz podnoszenia poziomu wyszkolenia specjalistycznego.
Najważniejsze zadania zrealizowane w tym zakresie przedstawiają się następująco:
•

Na wyposażenie KM PSP w Nowym Sączu pozyskano nowy sprzęt ratowniczy wartości ponad 1,2 mln złotych, w tym w szczególności: średni samochód ratowniczogaśniczy, lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy, dwa zestawy hydraulicznych narzędzi ratowniczych, uniwersalny tester do badania masek aparatów oddechowych.

•

Działając na rzecz wzmocnienia potencjału ratowniczego Krajowego Systemu ratowniczo-Gaśniczego na obszarze Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego
dofinansowano ochotnicze straże pożarne włączone do KSRG dotacją celową w wysokości 688 tys. złotych, dzięki które dofinansowano zakup dla OSP : dwóch
fabrycznie nowych średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych), aparaty ochrony dróg oddechowych wraz z sygnalizatorami bezruchu (14 kpl.), zestaw narzędzi
hydraulicznych (3 kpl.), zestawy ratownictwa medycznego PSP R1 (2)

•

W celu poprawy sieci podmiotów ksrg podjęto i sfinalizowano działania związane z włączeniem do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jednostki Ochotnicza Straż
Pożarna Nowy Sącz - Grupa Ratownictwa Specjalnego.

•

W ciągu roku zorganizowano 9 ćwiczeń ratowniczych o charakterze wojewódzkim i powiatowym sprawdzających założenia planów ratowniczych oraz obozów i warsztatów
dla specjalistycznych grup ratowniczych KM PSP.
W ramach realizacji zadań z zakresu planowania operacyjnego między innymi :
- wdrożono w życie nowe zasady organizacji ratownictwa specjalistycznego,
- dokonano aktualizacji planu działań ratowniczych dla miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego,
- zaktualizowano „Procedury dysponowania sił i środków jednostek ksrg oraz jednostek współdziałających do zdarzeń pożarowych oraz miejscowych zagrożeń powstałych
na terenie operacyjnego działania KM PSP Nowy Sącz”,
- zaktualizowano „Procedury doraźnego operacyjnego zabezpieczania obszaru chronionego KM PSP Nowy Sącz”,
- dokonano likwidacji Punktu Alarmowego w JRG PSP w Krynicy-Zdroju.

•

•

Realizując proces szkolenia specjalistycznego w roku 2013 w ramach 13 kursów i szkoleń zorganizowanych przez szkoły pożarnicze, ośrodki szkolenia pożarniczego, a
także inne instytucje przeszkolono ogółem 99 strażaków Komendy Miejskiej PSP. Ponadto 69 strażaków zaliczyło pozytywnie egzamin potwierdzający tytuł Ratownika,
zorganizowane przez Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Pożarniczego.

•

W ramach realizacji procesu szkolenia strażaków ochotniczych straży pożarnych w roku 2013 przeprowadzono ogółem 29 kursów kwalifikacyjnych dla strażaków OSP w
ramach których przeszkolono łącznie 941 strażaków, w tym : szkolenie strażaka ratownika OSP jednoetapowe (423), szkolenie strażaka ratownika OSP część II (44),
szkolenie dowódcy OSP (75), szkolenie naczelnika OSP (30), kurs ratownictwa technicznego (146), szkolenie przeciwpowodziowe i ratownictwa na wodach (147,
konserwatorów (76).

•

W ramach nadzoru nad przygotowaniem podmiotów KSRG do realizacji zadań ratowniczych w 2013 roku przeprowadzone zostały łącznie 82 kontrole oraz inspekcje
gotowości operacyjnej w jednostkach organizacyjnych PSP i OSP na obszarze działania KM PSP Nowy Sącz. Kontrole te przeprowadzone zostały w następujących
podmiotach : stanowisko kierowania Komendanta Miejskiego PSP(7), jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP (12), ochotnicze straże pożarne włączone do KSRG (31),
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ochotnicze straże pożarne nie włączone do KSRG (32).
•

W ramach kontroli prawidłowości realizowanych procedur ratowniczych sporządzono 21 analiz działań ratowniczych w tym 14 analiz działań ratowniczych oraz 7 analiz
medycznych działań ratowniczych .

W ramach bieżącej współpracy z samorządem miasta Nowego Sącza :
- stosownie do zapisów art. 32 ust.3 pkt.2 ustawy o samorządzie powiatowym opracowano i przedłożono do zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta Nowego
Sącza „Program działania Komendy Miejskiej PSP na 2013 rok”.
- podczas sesji Rady Miasta Nowego Sącza w miesiącu marcu 2013 r. przedstawiono „Informację dotycząca stanu bezpieczeństwa miasta Nowego Sącza w zakresie
ochrony przeciwpożarowej”,
- przedstawiciele Komendy Miejskiej PSP uczestniczyli w posiedzeniach Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, pracach Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu.
• W roku 2013 w ramach akcji we współpracy z Wojewodą Małopolskim i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu strażacy KM PSP wyposażyli w czujki
tlenku węgla 62 lokale mieszkalne, w tym 2 rodzinne domy dziecka na terenie miasta Nowego Sącza. Za pośrednictwem mediów i strony internetowej KM PSP
prowadzono również akcję
mającą na celu przekonanie właścicieli mieszkań i domów do wyposażania mieszkań w domowe czujki dymu oraz czujki tlenku węgla.
•

Kontynuowano i doskonalono zasady współpracy z innymi służbami, podmiotami ratowniczymi oraz organizacjami jak np. : ochotnicze straże pożarne, Policja, Straż
Graniczna, Sądeckie Pogotowie Ratunkowe, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Polski Czerwony Krzyż.
Źródło: Komenda Miejska PSP w Nowym Sączu
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Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu (KMP)‡‡‡‡‡‡

Podmiot:

CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ

W roku 2013 zgłoszono ogółem 2402 przestępstw kryminalnych, co w porównaniu do 2012 roku daje spadek o 119 zdarzeń, tj. o 5,0%. Największą liczbę
przestępstw w 2013 roku zgłoszono w dzielnicach: Stare Miasto - 271, Centrum -164, Kochanowskie 150.
Tabela 1. Przestępstwa zgłoszone - według dzielnic

Przestępstwa zgłoszone ogółem w 2013 i 2012 roku
L.p.

JEDNOSTKA

1.

HELENA

2.

ZABEŁCZE

3.

PRZETAKÓWKA

4.

STARE MIASTO

5.

KOCHANOWSKIE

6.

BARSKIE

7.

WESTERPLATTE

8.

GOŁĄBKOWICE

9.

FALKOWA

10.

CHRUŚLICE

11.

PIĄTKOWA

12.

WÓLKI

13.

CENTRUM

‡‡‡‡‡‡

2013r.

2012r.
84
16
122
271
150
96
72
121
26
8
16
81
164

RÓŻNICA
78
24
137
368
128
100
66
127
6
12
21
73
183

%
6
-8
-15
-97
22
-4
6
-6
20
-4
-5
8
-19

7,7%
-33,3%
-10,9%
-26,4%
17,2%
-4,0%
9,1%
-4,7%
333,3%
-33,3%
-23,8%
11,0%
-10,4%

Źródło: Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
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14.

KILIŃSKIEGO

15.

MILLENIUM

16.

WOJSKA POLSKIEGO

17.

PRZYDWORCOWE

18.

SZUJSKIE

19.

KADUK*

20.

DĄBRÓWKA

21.

BIEGONICE

22.

GORZKÓW

23.

NAWOJOWSKA

24.

PORĘBA

25.

ZAWADA

34
101
108
103
116
376
50
25
84
121
15
42
2402

MIASTO za 2013r.

1
4
14
-11
4
61
11
-29
-16
-36
-11
-15

33
97
94
114
112
315
39
54
100
157
26
57
2521

3,0%
4,1%
14,9%
-9,6%
3,6%
19,4%
28,2%
-53,7%
-16,0%
-22,9%
-42,3%
-26,3%
-5%

-119

*Do dzielnicy Kaduk /adres KMP/ doliczane są przestępstwa co do których nie udało ustalić się miejsca ich popełnienia.

Zjawisko przestępczości było na bieżąco monitorowane, a do skali zagrożeń dostosowywano dyslokację służby patrolowej i obchodowej. W 2013 r. Policjanci
KMP na terenie Nowego Sącza na gorącym uczynku przestępstwa (bez nietrzeźwych kierujących) w 2013r. zatrzymano 774 sprawców

(w 2012 r. – 787).

bójek i pobić

włamań

kradzieży

nietrzeźwi kierujący

73

40,5

63

158,7

440,7

451,4

1227,3

2013

50

42

52

120

372

509,5

1145,5

innych

RAZEM

rozboi, wymusz. rozbój.

2012

p-stw

rok

Zatrzymanie sprawców na gorącym uczynku przestępstwa lub w bezpośrednim pościgu
(w wybranych kategoriach oraz ogółem, bez nietrzeźwych kierujących)
w latach 2013 - 2012 w ramach służb prewencyjnych
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Źródło: SESPol, formularz III/9

Ponadto

w

2013

r.

na

terenie

miasta

Nowego

Sącza

zatrzymano

264

osób

poszukiwanych

ukrywających

się

przed

organami

ścigania

i sprawiedliwości (w 2012 r. - 282).
W 2013 roku na terenie Nowego Sącza policjanci ujawnili łącznie 26164 wykroczeń (2012r. - 25232). Policjanci Wydziału Prewencji ujawnili 12549 wykroczeń (2012 r. –
10103), w tym 4595 wykroczeń drogowych. Mandatem karnym zakończyli 4833 wykroczeń (2012r. - 5123) natomiast liczba wykroczeń zakończonych pouczeniem wyniosła
6376 (2012r. - 3605), przeprowadzili 1476 czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia (2012r. - 1375).
DZIAŁANIA PREWENCYJNE
Na miejscu interwencji domowych policjanci wypełnili 217 (2012r. - 223) „Niebieskich Kart”. Interweniujący funkcjonariusze zapewnili przede wszystkim bezpieczeństwo
osobom dotkniętym przemocą domową, których było łącznie 348 (2012r. – 495).
Tabela 2. Interwencje dotyczące przemocy domowej

MIASTO NOWY SĄCZ
DANE
2013

2012

LICZBA INTERWENCJI DOMOWYCH OGÓŁEM

434

bd

LICZBA WYPEŁNIONYCH NIEBIESKICH KART

217

223

KOBIETY

217

MAŁOLETNI

101

172

MĘŻCZYŹNI

30

74

MĘŻCZYŹNI

191

209

LICZBA OFIAR PRZEMOCY
DOMOWEJ

LICZBA SPRAWCÓW PRZEMOCY

249
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KOBIETY

30

21

NIELETNI

4

1

71

97

LICZBA SPRAWCÓW POD WPŁYWEM ALKOHOLU
Na terenie Nowego Sącza stwierdzono 100 czynów karalnych - przestępstwa popełnione przez

54 nieletnich

(2012r. - 102 przestępstw popełnionych przez

113

nieletnich). Z danych wynika, że na obszarze Nowego Sącza w porównaniu do roku ubiegłego nastąpił spadek w liczbie przestępstw o 2 oraz spadek w liczbie ujawnionych
nieletnich sprawców o 59 sprawców. Nieletni popełniali czyny karalne w kategorii rozboje – 31,
Na

przestrzeni

2013

roku

nowosądecka

Policja

podejmowała

działania

mające

na

kradzieże - 8, przestępstwa narkotykowe - 20.
celu

neutralizację

negatywnych

postaw

i

zachowań

nieletnich

związanych

z naruszaniem norm prawnych, między innymi poprzez niezwłoczne kierowanie materiałów do sądu, informacji do rodziców oraz działań o charakterze profilaktycznym wśród
dzieci i młodzieży.
W 2013 roku policjanci realizowali zadania z zakresu "prewencji kryminalnej" opierając się na założeniach zawartych w programach prewencyjnych. Za ich realizację
odpowiedzialni byli głównie dzielnicowi, którzy podejmowali różnorodne przedsięwzięcia, między innymi odbyli łącznie 764 spotkań z przedstawicielami społeczeństwa, w tym 163
z przedstawicielami samorządu lokalnego.
Funkcjonariusze w trakcie w/w spotkań:
•

zapoznawali zebranych z problematyką dot. bezpieczeństwa danej społeczności,

•

przedstawiali realne zagrożenie na terenie osiedla, czy dzielnicy - celem zmniejszenia strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa,

•

zachęcali zarządy osiedlowe, rady sołeckie jak i samych mieszkańców do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie poszczególnych osiedli,

•

zbierali informacje na temat zagrożeń i oczekiwań społecznych w kwestii bezpieczeństwa.

W ramach szeroko rozumianej profilaktyki policjanci na terenie miasta Nowego Sącza przeprowadzili w 2013 roku spotkania, pogadanki, prelekcje:

Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl

268

Dokument Systemu Zarządzania Jakością

Nr:

I-G3-1

Grupa procesów zarządzania strategicznego
Proces monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020
Tabela 3. Spotkania profilaktyczne

RODZAJ SPOTKANIA

2013

2012

DZIECI/MŁODZIEŻ

387

354

PEDAGODZY/DYREKTORZY/NAUCZYCIELE

302

186

RAZEM

689

540

W 2013 roku ze środków Urzędu Miasta Nowego Sącza KMP w Nowym Sączu nie uzyskała wsparcie finansowego na realizację służb ponadnormatywnych
(płatnych).
BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
Tabela 4. Wypadki i kolizje drogowe na terenie miasta Nowy Sącz

LICZBAWYPADKÓW

LICZBA ZABITYCH

LICZBA KOLIZJI

LICZBA RANNYCH

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

190

152

161

157

160

2

3

3

1

6

235

187

221

197

191

1388

1543

1313

1192

1033

Najniebezpieczniejszymi ulicami na terenie miasta Nowego Sącza były:
•
•
•
•
•
•

Lwowska,
Piłsudskiego,
Prażmowskiego,
Węgierska,
Nawojowska,
Aleje Wolności - Batorego

•
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Tabela 5. Zagrożenie na ulicach miasta Nowego Sącza

LICZBA WYPADKÓW

LICZBA KOLIZJI

MIASTO NOWY SĄCZ – CIĄGI ULIC
2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

LWOWSKA

16

15

16

16

86

84

58

52

WĘGIERSKA

7

6

9

11

87

68

68

65

ALEJE WOLNOŚCI - BATOREGO

11

6

8

8

73

60

38

54

BARSKA

5

2

4

5

20

13

14

9

GRODZKA

-

3

2

1

14

11

8

2

REJTANA

1

2

-

2

14

8

11

7

ZIELONA

2

1

-

1

18

15

16

10

ZYGMUNTOWSKA

1

1

3

1

10

9

9

9

KOLEJOWA

1

4

-

1

17

13

11

7

NAWOJOWSKA

8

5

8

8

61

53

54

56

KRAKOWSKA

4

2

2

5

33

31

26

20

KILIŃSKIEGO

5

4

4

11

53

45

36

42

KRÓLOWEJ JADWIGI

5

3

5

6

22

29

28

28

PADEREWSKIEGO

1

3

3

-

20

7

7

8

TARNOWSKA

8

12

6

8

71

51

54

59

JAGIELOŃSKA

2

-

1

3

25

18

15

11

PRAŻMOWSKIEGO

5

3

10

4

64

66

50

39

PIŁSUDSKIEGO

16

17

14

18

127

136

75

75
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Tabela 6. Najbardziej zagrożone skrzyżowania

LICZBA WYPADKÓW

LICZBA KOLIZJI

MIASTO NOWY SĄCZ – SKRZYŻOWANIA
2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

ALEJE - GRODZKA

1

-

-

1

8

5

2

1

BATOREGO – LIMANOWSKIEGO - ZYGMUNTOWSKA

-

3

2

-

4

9

10

10

KR.JADWIGI – NAWOJOWSKA - LIMANOWSKIEGO

1

2

-

1

6

6

8

12

KR.JADWIGI – PIŁSUDSKIEGO – PRAŻMOWSKIEGO-KILIŃSKIEGO

5

10

11

13

64

93

54

46

PIŁSUDSKIEGO – I BRYGADY

1

6

2

3

22

29

10

7

LWOWSKA – PRAŻMOWSKIEGO - NOWOCHRUŚLICKA

2

3

2

-

16

23

14

9

LWOWSKA – BARSKA - KRAŃCOWA

3

-

3

-

12

13

12

2

LWOWSKA - MATEJKI

3

2

-

-

7

1

4

3

BARSKA – SUCHARSKIEGO - HALLERA

-

-

-

1

1

-

1

-

MŁYŃSKA – KILIŃSKIEGO – NARWIKU - KRAŃCOWA

4

5

1

4

26

36

28

28

DŁUGOSZA – GRODZKA – NAWOJOWSKA - REJTANA

1

-

1

1

8

6

8

2

NAWOJOWSKA – KOLEJOWA - ŁUKASIŃSKIEGO

-

-

-

-

3

3

-

3

WĘGIERSKA – ZYGMUNTOWSKA - KUNEGUNDY

-

1

-

-

5

2

2

4

PIRAMOWICZA - WĘGIERSKA

2

1

1

-

6

4

7

4

KOCHANOWSKIEGO - PADEREWSKIEGO

1

-

-

-

8

3

1

4

TARNOWSKA - PADEREWSKIEGO

1

-

1

-

9

5

10

2

TARNOWSKA - WITOSA

2

3

3

1

6

10

9

8

TARNOWSKA – NARWIKU – LEGIONÓW – P.SKARGI

6

3

2

1

34

26

20

19

KRAKOWSKA – MARCINKOWICKA - PAPIESKA

-

1

1

1

3

3

1

3
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WSPÓŁPRACA POLICJI Z INNYMI SŁUŻBAMI
Funkcjonariusze Komendy Miejskiej w Nowym Sączu w 2013 i 2012 roku, prowadzili wspólne patrole i działania z funkcjonariuszami.
Tabela 7. Patrole z funkcjonariuszami innych służb
2012

2013

Różnica

Jednostka
SM

KOSG

SOK

INNE

SM

KOSG

SOK

INNE

SM

KOSG

SOK

INNE

WRD

36

50

0

50

17

6

2

33

-19

-44

2

-17

Wydział Prewencji

190

156

72

0

174

85

13

0

-16

-71

-59

0

Tabela 8. Efekty wspólnych służb ze Strażą Miejską
Kategoria

Wydz. Prew./WRD

1.

Zatrzymano na „GU” przestępstwa

2

2.

Zatrzymano osób poszukiwanych

3.

Załatwiono interwencji

402

4.

Legitymowano osób

558

5.

Pouczono osób

300

6.

Ukarano MK (ogółem)

7.

Zatrzymano do wytrzeźwienia

8.

Kontrolowano pojazdów

208

9.

Kontrolowano bagaży

183

5

87
23

ZBIOROWE ZAKŁÓCENIA ŁADU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
W 2013 roku nie odnotowano zbiorowych zakłóceń ładu i porządku publicznego na terenie działania KMP w Nowym Sączu i jednostek terenowych w związku z
odbywającymi się imprezami masowymi. W 2013 roku 3377 funkcjonariuszy KMP w Nowym Sączu i jednostek terenowych zabezpieczało 152 imprezy, w tym 107 imprez
sportowych, 2 delegację rządowe, 6 zgromadzeń publicznych i 37 innych imprez (w większości na terenie miasta Nowego Sącza).Największe zagrożenie niosły ze sobą
zabezpieczenia meczów pierwszoligowych drużyn piłki nożnej „Sandecja” Nowy Sącz oraz „Kolejarz” Stróże.W przypadku realizacji zabezpieczeń imprez kulturalno–
rozrywkowych zagrożenia wiązały się głównie z dokonywaniem przestępstw i wykroczeń.
Źródło: Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
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Podmiot:

Straż Miejska w Nowym Sączu

Wybrane akcje, działania Straży Miejskiej realizowane w 2012 roku.
Odblaski
O września 2012 r. Straż Miejska rozdawała na terenie miasta elementy odblaskowe.
W czasie tych akcji strażnicy rozdali prawie 2 tyś odblasków
Patrole Straży Miejskiej w autobusach MPK na terenie Nowego Sącza
Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców oraz zachowania porządku w środkach komunikacji miejskiej Nowego Sącza strażnicy patrolowali sądeckie autobusy. Funkcjonariusze od początku listopada
do końca grudnia 2012 podczas przemierzania trasy sądeckiej komunikacji miejskiej zwracali uwagę, czy w pojazdach dochodzi do dewastacji mienia lub zakłócania ładu i porządku

Kontrole potoków, rzeczek i rowów pod kątem ujawnieniach zrzutów nieczystości płynnych
Okres kontroli: od 17.10.2012 do 25.10.2012 r.
Miejsce: Mała Poręba, Barskie, Wólki, Piątkowa, Przetakówka.
Wykryto odpływów 26
Wykryto odpływy ścieków 2
Ukarano sprawców 2
Wszczęto postępowań 2
Użyto urządzeń do zadymiania - 3 razy
Pozostałe przekazano do WOŚ UM celem ustalenia legalności odprowadzenia np. wód opadowych, itp.. Odprowadzenia nie nosiły śladów spuszczania nieczystości.
Wykrycie nielegalnej plantacji konopi indyjskich
11 września 2012r. strażnicy z Komendy Straży Miejskiej w Nowym Sączu zabezpieczyli miejsce, w którym znajdowała się plantacja konopi indyjskich. Niektóre z
zabezpieczonych konopi osiągnęły wysokość ponad 1,5 metra. Plantacja wg szacunkowych danych warta była ok. 10 – 12 tysięcy złotych. Sprawa została przekazana
Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu.
Usunięto nielegalnie postawione kontenery na odzież używaną
W wyniku wspólnych, proceduralnych działań Komendy Straży Miejskiej i Wydziału Gospodarki Komunalnej z terenu miasta Nowego Sącza usunięte zostały
kontenery na odzież używaną.
Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl
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Bezdomni
Straż Miejska prowadzi szczególny nadzór nad osobami bezdomnymi przebywającymi na terenie Nowego Sącza. W szczególności w okresach niskich temperatur
strażnicy rozmawiają i starają się nakłonić te osoby do korzystania z noclegowni. W wyniku tych czynności niejednokrotnie udało się takim osobom pomóc.
Wykres III-2.1

Wybrane ujęcia statystyczne
W dniu 12 września 2012 roku w Komendzie Straży Miejskiej w Nowym Sączu odbyło się spotkanie Komendanta Straży Miejskiej z Przewodniczącymi Zarządów
Osiedli Nowego Sącza. Wszyscy przewodniczący zgodnie twierdzili, że największym problemem jest parkowanie pojazdów, oraz zachowanie nieletnich. Termin
kolejnego spotkania ustalono wstępnie na początek marca 2013 roku.
Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl
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Wykres III-2.2

Celem ułatwienia kontaktów mieszkańcom ze Strażą Miejską oraz mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego wprowadzono:
możliwość powiadamiania dyżurnego KSM za pomocą SMS,
pełnienie dyżurów w sobotę i niedziele w godzinach od 7.00 do 15.00 i od 15.00 do 23.00,
na stronie internetowej Urzędu Miasta zakładkę Komunikaty Komendy Straży Miejskiej, gdzie można znaleźć informację o bieżącej działalności Komendy,
oraz np. informacje o odłowionych psach, kotach z
ich fotografiami i numerem telefonu pod którym można zasięgnąć wiedzę o miejscu przebywania,
schronisku itp.,
szeroką współpracę z mediami.
Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl
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Wykres III-2.3

Wykres III-2.4.

Wykres III-2.5
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Wykres III-2.6

Prace skazanych na rzecz miasta

Wykonych prac
na terenie miasta
przez skazanych
z udziałem SM
201
Transport
skazanych
407

Wykres III-2.7

Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl
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Wykres III-2.8 Czynności interwencyjne związane z zaśmiecaniem przestrzeni publicznej

Wykres III-2.9

Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl
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Wykres III-2.10. Czynności związane z kontrolą i interwencjami z zakresu postoju pojazdów

Wykres III-2.11.

Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl
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Wykres III-2.12 Działania interwencyjne związane z zakłócaniem spokoju publicznego

Wykres III-2.13

Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl
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Tabela III-2.1.Monitoring

Rodzaje zdarzeń

Ilość

Nieprawidłowe parkowanie

3086

Spożywanie alkoholu, osoby nietrzeźwe
Uszkodzenia urządzeń drogowych
Bezdomni

131
56
46

Żebractwo

44

Zaśmiecanie

28

Kolizje

14

Rozboje

9

Ustawianie reklam bez zezwolenia

8

Wykres III-2.14

Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl
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Wykres III-2.15

Wykres III-2.16

Wykres III-2.17.
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Wykres III-2.18

Inne przykładowe wyniki KSM
osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień
lub miejsca zamieszkania
97
ujawnione przestępstwa
6
osoby ujęte i przekazane Policji
34
zabezp. miejsca przestępstwa, katastrofy lub
innego podobnego zdarzenia albo m. zagrożonego
takim zdarzeniem
11
konwojowanie dokumentów, przedmiotów
wartościowych lub wartości pieniężnych na
potrzeby gminy
284
pojazdy usunięte z drogi na podst. art. 130a
Prawo o ruchu drogowym
21
pojazdy unieruchomione przez zastosow. urządzeń blokujących koła

19

Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl
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Współpraca z Policją:
- zorganizowano 235 patroli,
- ujawniono wykroczeń – 259,
- ujawniono przestępstw – 1,
- nałożono mandatów karnych – 154,
- pouczono osób – 110,
- przeprowadzono kontroli – 372,
- doprowadzono nietrzeźwych do IW lub miejsca zamieszkamia – 7,
- wystawiono wezwań – 34
- skierowano wniosków do sądu o ukaranie – 2,
- przeprowadzono wspólnych interwencji – 284.
Akcje prewencyjne:
- w dniach 3 - 12 września 2012 r. SM w Nowym Sączu przy współpracy z MORD, KMP w Nowym Sączy oraz Biurem Pełnomocnika Prezydenta ds. Społecznych przygotowano
akcję, dzięki której 947 pierwszoklasistów z terenu miasta nowego Sącza zostało wyposażonych w odblaski,
- przez cały pierwszy tydzień nowego roku szkolnego 2012/13 strażnicy miejscy patrolowali ulice przylegające do 18 szkół podstawowych w ramach akcji „Bezpieczna droga do
szkoły”. W akcję zaangażowanych było 18 strażników miejskich /78 służb/,
- 1 listopada 2012r. Mieszane patrole w ramach akcji „ZNICZ”,
- Straż Miejska w Nowym Sączu wspólnie z Komendą Miejską Policji w Nowym Sączu przeprowadziła akcję poprawy porządku w dzielnicach – 5 akcji /udział 5-ciu strażników/.
Inne wspólne inicjatywy:
- współdziałanie z Sekcją Ruchu Drogowego w zakresie parkowania na terenie miasta i zabezpieczenia imprez kulturalnych, sportowych oraz innych uroczystości związanych z
czasowym wyłączeniem z ruchu drogowego ulic lub innych odcinków,
- wspólne nocne patrole na terenie Starego Miasta i Centrum z uwagi na zakłócanie porządku i spokoju publicznego w obrębie klubów i restauracji,
- współdziałanie z dzielnicowymi oraz patrolami prewencji w zakresie kontroli i ujawniania miejsc niebezpiecznych na terenie miasta,
- współdziałanie w okresie działań kryzysowych realizowanych na terenie miasta /zagrożenie powodziowe, zdarzenia drogowe i inne/,
- udział przedstawicieli KSM w odprawach przez KMP, w których uczestniczyły również inne służby mające wpływ na bezpieczeństwo i porządek na terenie miasta (udział
przedstawicieli Straży w spotkaniach Zespołu koordynacji działań o charakterze prewencyjnym).
Współpraca komendantów Straży Miejskiej i Policji
Komendanci spotkali się 9 razy celem dokonania oceny zagrożenia bezpieczeństwa oraz porządku publicznego.
Konsultacje w zakresie wykonywanych zadań realizowane były na bieżąco – kontakty osobiste lub telefoniczne.
Kontynuowano tradycję odpraw cotygodniowych celem planowania i wykonywania wspólnych zadań.
Wyznaczono strażników miejskich do utrzymywania bieżących i bezpośrednich kontaktów ze swoimi odpowiednikami w KMP Nowy Sącz: zastępcę
kierownika zespołu ogólnego, 16 dzielnicowych.

komendanta,

-

Źródło: Komenda Straży Miejskiej
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WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA, PONADLOKALNA
I MIĘDZYNARODOWA

Podmiot:

CEL OPERACYJNY III-4

Rozwijanie współpracy z samorządami Sądecczyzny i Małopolski,
w kraju i za granicą.§§§§§§

Biuro Prezydenta Miasta

III-4.1. Rozwijanie współpracy międzynarodowej z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi za granicą.
Relacje z miastami zagranicznymi i krajowymi Nowego Sącza mają swoje miejsce w życiu społecznym miasta. Jest to bardzo nowoczesna i ciekawa forma współpracy
pomiędzy władzami miast, mieszkańcami i innymi podmiotami życia społecznego. Partnerstwa zagraniczne miasta Nowego Sącza przyczyniają się do wymiany myśli, postępu
cywilizacyjnego, wymiany ludzi, kontakt między nimi. Przyczyniają się do szerzenia idei pokoju, współpracy między narodami, współpracy i przyjacielskich kontakt między
społecznościami miast i mieszkańcami z różnych części kontynentu i świata. W skali lokalnej, w skali Nowego Sącza partnerstwa mogą i niewątpliwie przynoszą korzyści
mieszkańcom Nowego Sącza i samemu miastu. Nowy Sącz obecnie bierze udział w dwudziestu czterech takich partnerstwach. W ramach współpracy zagranicznej miasta
realizowane są założenia umów i porozumień partnerskich, które precyzują dziedziny wzajemnych kontakt min. kultura i sztuka, edukacja, sport, promocja, organizacje
pozarządowe, wymiana gospodarcza, administracja samorządowa.
Sposoby nawiązania współpracy w ramach współpracy zagranicznej miasta obejmują podpisanie umów dzięki:
a) inicjatywom władz samorządowych, sejmików i urzędów wojewódzkich,
b) kontaktom mieszkańców oraz partnerom zagranicznym,
c) kontaktom organizacji pozarządowych, klubów sportowych, instytucjom działającym w Nowym Sączu,
d) inicjatywom Polonii zagranicznej.
Częstotliwość spotkań na terenie Nowego Sącza przyjmuje formę spotkań raz w roku lub imprez i uroczystości rocznicowych, świąt miast, dni kultury, festiwali, rocznic
zawarcia umów o współpracy, wspólnych międzynarodowych projektów i przedsięwzięć.
Sposoby finansowania współpracy zagranicznej to środki własne z budżetu gminy, fundusze mieszkańców Nowego Sącza i kraju partnera zagranicznego, środki finansowe
pozabudżetowe z pomocy finansowej programów europejskich/ międzynarodowych.
Trudności w prowadzonej współpracy zagranicznej miasta to: niewystarczające środki finansowe, bariera językowa (brak lub słaba znajomość języka partnera
uniemożliwiająca kontakty mieszkańców, odległość między Nowym Sączem, a partnerem zagranicznym. Nowy Sącz prowadzi współpracę z miastami z różnych części świata,
jednak najlepiej rozwija się ona z miastami, które znajdują się stosunkowo niedaleko od Nowego Sącza jak: Preszów i Stara Lubowla (Słowacja) czy Kiskunhalas (Węgry). Bliskie
położenie miast umożliwia częste kontakty i organizowanie wspólnych przedsięwzięć. Kontakty z tymi miastami mają długoletnią tradycję. Bliskość nie jest jednak jedynym
wyznacznikiem intensywności współpracy. Przykładem może być dotychczasowa współpraca ze Schwerte (Niemcy) czy tez z Gabrowem (Bułgaria), gdzie pomimo odległości
§§§§§§

Biuro Prezydenta Miasta
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współpraca pomiędzy miastami jest bardzo intensywna. Świadczą o tym wspólnie zrealizowane projekty czy też wymiany mieszkańców i samorządów. Rola jednostki samorządu
terytorialnego polega na inicjowaniu kontaktów oraz na późniejszym im „patronowaniu”, dlatego współpraca pomiędzy konkretnymi instytucjami lub grupami społecznymi jest
nadrzędnym celem partnerstwa miast.
III-4.1.1. Wymiana międzynarodowa
Tabela III-4.1.1.1. Zestawienie oficjalnych wizyt delegacji Nowego Sącza w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych za granicą.
LP

DATA

KRAJ – MIASTO

WYDARZENIE

1

3-7.06.13

Niemcy, Schwerte

Praktyka zawodowa przedstawicieli miasta Nowego Sącza w partnerskim Urzędzie Miasta Schwerte.

2

21-24.06.13 oraz
21-30.06.13

Bułgaria, Gabrowo

3

4.07.2013

Słowacja, Stara Lubownia

Wizyta robocza przedstawicieli Nowego Sącza i udział w szkoleniu (2 osoby) i seminarium ( 2 osoby) w
ramach realizacji projektu z bułgarskiego programu operacyjnego OPAK pn.: „Rozwój potencjału
ludzkiego - czynnik w rozwoju nowoczesnej europejskiej administracji miejskiej".
Otwarcie i udział w XLIV Międzynarodowym Kajakowym Rodzinnym Spływie Przyjaźni rzeką Poprad
(Stara Lubownia – Nowy Sącz).

4

16-18.07.13

Bułgaria, Gabrowo

5

27.09.13

Słowacja, Stara Lubownia

Wizyta oficjalna przedstawicieli Nowego Sącza (2 osoby) w forum informacyjnym w ramach realizacji
projektu z bułgarskiego programu operacyjnego OPAK pn.: „Rozwój potencjału ludzkiego - czynnik w
rozwoju nowoczesnej europejskiej administracji miejskiej"
Udział w XXII Jarmoku Lubowlańskim.

Źródło: Biuro Prezydenta Miasta

Tabela III-4.1.1.2. Zestawienie oficjalnych wizyt delegacji zagranicznych miast partnerskich i zaprzyjaźnionych w Nowym Sączu
LP

DATA

KRAJ – MIASTO

WYDARZENIE

1

25-28.02.13

Bułgaria, Gabrowo

2

8-12.04.13

Bułgaria, Gabrowo

Wizyta robocza przedstawicieli Gabrowa w ramach realizacji projektu z bułgarskiego programu
operacyjnego OPAK pn.: „Rozwój potencjału ludzkiego - czynnik w rozwoju nowoczesnej europejskiej
administracji miejskiej"
Wizyta oficjalna oraz kontynuacja działań w projekcie bułgarskiego programu operacyjnego OPAK pn.:
„Rozwój potencjału ludzkiego - czynnik w rozwoju nowoczesnej europejskiej administracji miejskiej"

3

11-12.07.13

Chińska Republika Ludowa,
Jiaonan – Huangdao District

Wizyta oficjalna – rewizyta oraz podpisanie listu intencyjnego ze względu na zmiany administracyjne i
zmianę nazwy miasta z Jiaonan na Huangdao District w ramach prowadzonej współpracy zagranicznej
miasta.

Źródło: Biuro Prezydenta Miasta
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III-4.1.2. Projekty międzynarodowe finansowane ze środków zewnętrznych
2/ Aplikowanie o środki zewnętrzne w ramach projektów i programów międzynarodowych przy współpracy z miastami partnerskimi za granicą.
Tabela III-4.1.2.1. Zestawienie aplikacji
LP

MIASTO

TYTUŁ PROJEKTU

CEL

FUNKCJA
W PROJEKCIE

1

Gabrowo,
Bułgaria

Wymiana dobrych praktyk w obszarze efektywnego zarządzania odpadami.

Partner

2

Nowy Sącz i
Huangdao
District CHRL

„Natura śmieci nie leży w
naturze - The nature of waste
is not to be in the Nature”
Nagroda za najlepszą
współpracę polsko-chińską

Aplikowanie o nagrodę dla miasta Nowego Sącza w partnerstwie z Huangdao
District (dawne Jiaonan) podczas I Forum Regionów Polska - Chiny

Wnioskodawca

Źródło: Biuro Prezydenta Miasta

III-4.1.3. Wsparcie organizacyjne i merytoryczne organizacji pozarządowych (NGO) oraz instytucji
w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami i instytucjami w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych.

współpracujących

z

Miastem

–

pomoc

Tabela III-4.1.3.1. Zestawienie udzielonego wsparcia dla różnego rodzaju działań
LP
1
2

3

NGO/INSTYTUCJA
ZNO Dom Zakonny w
Tuchowie
ZSO nr 2 II LO

4

Stowarzyszenie „Pancerny
Skorpion”
Muzeum Okręgowe

5

Mieszkańcy Nowego Sącza

6

Fundacja Promocji Nauki i
Kreatywności
Stowarzyszenie MARYAN –
PRAGNIENIA ARTYSTY

7

CEL
Projekt kulturalny do wsparcia przez NMF i
MF EOG
Nawiązanie współpracy z partnerską szkołą
ponadgimnazjalną Academic Ivan
Gryuzelev
Projekt kulturalny do wsparcia przez NMF i
MF EOG
Projekt kulturalny do wsparcia przez NMF i
MF EOG
Wyprawa motocyklowa Polska - Bałkany
2013 pn. „Balkan Express 2013”

Projekt „Obywatele dla demokracji” do
wsparcia przez MF EOG
Wystawa pn.”Maryan (1927 – 1977)

MIASTO/INSTYTUCJA
Pomoc przy nawiązaniu kontaktów i poszukiwaniu partnera w mieście partnerskim
Narwik (Norwegia).
Pomoc przy nawiązaniu kontaktów w mieście partnerskim Gabrowo (Bułgaria)

Pomoc przy nawiązaniu kontaktów i poszukiwaniu partnera w mieście partnerskim
Narwik (Norwegia).
Pomoc przy nawiązaniu kontaktów z miastem partnerskim Narwik (Norwegia).
Patronat Prezydenta miasta nad wyprawą motocyklową oraz wystąpienie pisemne do
Ambasad RP na terenie państw leżących na trasie wyprawy z informacją o niej i
prośbą o udzielenie ewentualnej pomocy, przekazanie członkom wyprawy drobnych
materiałów promocyjnych Nowego Sącza.
Pomoc przy nawiązaniu kontaktów z miastem partnerskim Narwik (Norwegia).
Wystąpienie pisemne do organizatorów wystawy z podziękowaniem i gratulacjami na
okoliczność bohatera wystawy – malarza, grafika polskiego pochodzenia
żydowskiego Pinchasa Bursteina
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8

Stowarzyszenie Krąg
Współpracy Nowy Sącz Schwerte

Projekt wymiany mieszkańców

Pomoc i wsparcie stowarzyszenia przy ubieganiu się o dofinansowanie na wymianę
mieszkańców Nowego Sącza w Schwerte.

Źródło: Biuro Prezydenta Miasta

Współpracę z miastami zagranicznymi na każdy bieżący rok w latach 2005 – 2012 regulowała Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie programu współpracy
miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w obszarze „współpraca zagraniczna
miasta” na realizację zadań publicznych i priorytetowych dla prowadzonej przez miasto Nowy Sącz polityki zagranicznej. Zadania priorytetowe dla współpracy zagranicznej
miasta zapisane w programie współpracy:
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.
Rok ubiegły tj. 2012 był ostatnim dla funkcjonowania obszaru „współpraca zagraniczna miasta”.
III-4.1.4. Efektywność osiągania celów strategicznych i operacyjnych
Założone cele są realizowane w możliwym do osiągnięcia zakresie. Najlepiej i najwszechstronniej rozwija się współpraca z najbliższymi geograficznie partnerami Nowego Sącza,
słowackimi miastami Stara Lubownia i Preszów, oraz węgierskim Kiskunhalas, ukraińskim Stryjem, bułgarskim Gabrowem i litewskimi Trokami. W przypadku niemieckiego
partnera – Schwerte, postulowane także w „Strategii” kontakty pomiędzy mieszkańcami zaprzyjaźnionych miast, owocują wymianami kilkunastoosobowych grup – jednak w roku
2013 taka wymiana nie została zrealizowana z przyczyn niezależnych ze strony miasta Nowego Sącza, ale coroczna wymiana w formie praktyk zawodowych urzędników w
Nowym Sączu odbywała się w partnerskim urzędzie miasta w Schwerte. Wyjątkowe ożywienie odnotowane zostało z bułgarskim Gabrowem, przede wszystkim dzięki inicjatywie
Urzędu Miasta w Gabrowie i pozyskaniu znaczącego grantu w ramach Programu Operacyjnego Potencjał Administracji OPAK. Nadzieję na dalszy rozwój stwarza współpraca
partnerska z chińskim Suzhou jak również współpraca gospodarcza z chińskim Jiaonan – Huangdao District w roku 2013 odbyła się misja gospodarcza w PPL KORAL (współpraca
z chińskim miastem nawiązana z przyczyn obecności sądeckiej fabryki firmy FAKRO w tym mieście). W szczególności min.:
1. Prowadzono konsultacje i korespondencję z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi w sprawie sporządzenia planu współpracy zagranicznej Nowego Sącza na rok 2013,
zgodnie z corocznym zapytaniem dot. spotkań, przedsięwzięć i wydarzeń w ramach współpracy zagranicznej miasta w wyniku, których został opracowany „Plan współpracy z
miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi na rok 2013".
2. Zorganizowano wizytę oficjalnej delegacji z zaprzyjaźnionego z naszym miastem Huangdao District. W trakcie tego biznesowego spotkania była okazja do podpisania listu
intencyjnego dotyczącego współpracy pomiędzy Nowym Sączem, a Huangdao District. Taki list podpisano już wcześniej, w maju 2012 r., jednak w związku ze zmianą nazwy
miasta z Jiaonan na Huangdao District, zaistniała potrzeba aktualizacji porozumienia.
3. W dniach 25-28 lutego 2013 r. zorganizowano pierwszą wizytę studyjną miasta partnerskiego Gabrowo (Bułgaria) w Nowym Sączu dla 15 urzędników w ramach realizacji
bułgarskiego programu pn.: „Rozwój potencjału ludzkiego - czynnik w nowoczesnej europejskiej administracji miejskiej”. Głównym celem projektu jest: modernizacja
zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie Miasta Gabrowa drogą transferu doświadczeń i dobrych praktyk z Unii Europejskiej.
4. W dniach 8-12 kwietnia 2013 r. zorganizowano drugą wizytę studyjną miasta partnerskiego Gabrowo (Bułgaria) w Nowym Sączu dla 6 urzędników w ramach realizacji
bułgarskiego programu pn.: „Rozwój potencjału ludzkiego - czynnik w nowoczesnej europejskiej administracji miejskiej”. Głównym celem projektu jest: modernizacja
zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie Miasta Gabrowa drogą transferu doświadczeń i dobrych praktyk z Unii Europejskiej.
5. Zorganizowano trzy wizyty studyjne dla 6 przedstawicieli miasta Nowego Sącza w miesiącu czerwcu i lipcu 2013 r. w ramach realizowanego z miastem partnerskim Gabrowo
(Bułgaria) projektu bułgarskiego pn. „Rozwój potencjału ludzkiego - czynnik w nowoczesnej europejskiej administracji miejskiej".
6. Przygotowano propozycję współpracy dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 wraz z Wydziałem Edukacji w Gabrowie (Bułgaria).
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7. Zorganizowano nabór i praktykę zawodową dla 3 urzędników Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz przedstawicieli miejskich jednostek organziacyjnych w Urzędzie Miasta
Schwerte (Niemcy).
8. Promowano i budowano markę Nowego Sącza podczas wystawy Maryan (1927 - 1977) La menagerie Humanie w Paryżu poprzez utożsamianie się miasta z osobistościami
nauki, kultury, biznesu i polityki.
9. Przygotowano analizę praktyk i rozwiązań dot. polityki senioralnej stosowanych w miastach partnerskich Nowego Sącza dla Sądeckiej Rady Seniorów.
Władze zaprzyjaźnionych miast i regionów: Columbia County (USA), Region Molise (Włochy), Guadalajara (Hiszpania), Lipsk (Niemcy) nie udzieliły odpowiedzi na wysłane przez
Prezydenta Miasta Nowego Sącza na początku 2013 roku zapytania o plany współpracy, można zatem przypuszczać, że być może nie mają woli jej kontynuowania lub
zdefiniowanych propozycji, planów i działań z Nowym Sączem.
Główną przyczyną ograniczonej intensywności kontaktów z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi za granicą są niewystarczające środki finansowe – po obu stronach, oraz
wprowadzona w Urzędzie Miasta Nowego Sącza polityka oszczędnościowa na wypełnienie treścią bogatych w zadania umów. Kolejną przeszkodą jest odległość, która decyduje o
intensywności kontaktów, a także generuje koszty.
Reasumując miasto Nowy Sącz prowadzi wielokierunkową współpracę międzynarodową. Kontakty te to tworzenie więzów kultury, wymiana doświadczeń, ale także konkretna
oferta nowych przedsięwzięć w wielu dziedzinach. Panoramę tych relacji i oczekiwania, jakie wobec nich są stawiane prezentuje powyższa informacja - wskazuje ona jak wiele
różnorodnych działań podejmowanych jest dla podkreślenia miejsca Nowego Sącza we współczesnej Europie i w świecie.
Źródło: Biuro Prezydenta Miasta
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PROMOCJA MIASTA CEL OPERACYJNY III-5

Zapewnienie systemowego podejścia do działań z zakresu
promocji i budowy marki Nowego Sącza.

Zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020 udział Urzędu Miasta w konkursach, tak branżowych jak i obejmujących przekrój działalności
samorządu, jest ważnym elementem działań nie tylko wizerunkowych i promocyjnych, ale również porównawczych. Istotne w tym jest to, iż niezależne grupy
ekspertów pozycjonują miasto w stosunku do innych, co pozwala na dokonywanie porównań i ustalanie, w którym miejscu znajduje się ono, na jakich polach ma
przewagę nad innymi, a w czym ustępuje najlepszym. Każda nagroda jest sukcesem miasta o charakterze – w zależności od profilu konkursu – gospodarczym,
społecznym, komunalnym, promocyjnym. Jest elementem umacniania marki Nowego Sącza. Wartością trudną do przecenienia są oceny – wyrażone przyznanymi
wyróżnieniami i nagrodami – wystawione przez zewnętrzne (obiektywne) zespoły ekspertów, co uwiarygodnia podejmowane działania. Poprzez udział w rankingach
i konkursach Urząd Miasta uzyskuje efekt w postaci kształtowania pożądanego wizerunku i skutecznej promocji miasta, a także umacnia budowaną markę Nowego
Sącza. Służą temu informacje w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich – telewizyjnych, prasowych, radiowych i internetowych. Nagrody i wyróżnienia w
konkursach oceniających miasta i regiony cieszą się prestiżem, o czym świadczy liczba ubiegających się o nie w poszczególnych konkursach i edycjach.
UWAGA: Udział Nowego Sącza we wszystkich niżej podanych konkursach i rankingach był bezpłatny!

Rok przyznania

Nagroda/ wyróżnienie/ certyfikat

Przyznane przez:

Uwagi:

2013

Prezydent Ryszard Nowak nagrodzony Godłem Perła Samorządu
2012

Dziennik Gazeta Prawna

Najlepszy włodarz w kategorii miast do 100 tys.
mieszkańców, za całokształt osiągnięć w
zarządzaniu miastem w 2012 r.

2013

Tytuł Laureata Ogólnopolskiego Rankingu Energii Odnawialnej
2012

Tygodnik Newsweek,
Związek Powiatów
Polskich

1 miejsce w klasyfikacji miast na prawach
powiatu

2013

Tytuł Laureata Ogólnopolskiego Rankingu Miast 2012

Tygodnik Newsweek,
Związek Powiatów
Polskich

3 m. w Ogólnopolskim Rankingu Miast

2014

Tytuł Laureata Ogólnopolskiego Rankingu Energii Odnawialnej
2012

Tygodnik Newsweek,
Związek Powiatów
Polskich

1 miejsce w klasyfikacji miast na prawach
powiatu

Źródło: Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Systemów Zarządzania Jakością
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VI. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZA ROK 2013
Tabela VI.1. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2013
DOCHODY

Dział

Treść

010

Rolnictwo i łowiectwo
Dochody bieżące

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie na
31.12.2013

Wsk. %

Strukt.
wykon.

2 000,00
2 000,00

11 931,33
11 931,33

11 699,71
11 699,71

98,1
98,1

0,0
0,0

2 000,00

2 000,00

1 768,38

88,4

0,0

0,00

9 931,33

9 931,33

100,0

0,0

25 000,00
25 000,00

5 000,00
5 000,00

4 377,49
4 377,49

87,5
87,5

0,0
0,0

25 000,00
0,00
689 167,00
689 167,00

5 000,00
0,00
708 630,00
708 630,00

4 377,00
0,49
702 641,54
702 641,54

87,5
--99,2
99,2

0,0
0,0
0,2
0,2

140 000,00

140 000,00

136 986,82

97,8

0,0

5 000,00
20 000,00

7 500,00
37 745,00

5 637,46
36 415,62

75,2
96,5

0,0
0,0

w tym:
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)

020

Leśnictwo
Dochody bieżące
w tym:
Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)
Pozostałe odsetki (§ 0920)

150

Przetwórstwo przemysłowe
Dochody bieżące
w tym:
Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu
Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ.
oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)
Pozostałe odsetki (§ 0920)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970, § 0977, § 0979)
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Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5, ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2009)

600

Transport i łączność
Dochody bieżące

524 167,00

523 385,00

523 601,64

100,0

0,1

2 176 176,00
2 176 176,00

12 463 475,00
2 254 946,00

2 570 009,61
2 142 364,78

20,6
95,0

0,7
0,6

0,00

23 000,00

22 000,00

95,7

0,0

15 000,00

3 000,00

12 355,14

411,8

0,0

1 470 000,00

1 470 000,00

1 346 552,12

91,6

0,4

0,00

3 000,00

3 146,00

104,9

0,0

10 000,00
10 000,00

14 000,00
10 000,00

14 800,36
11 565,16

105,7
115,7

0,0
0,0

671 176,00

731 946,00

731 946,00

100,0

0,2

0,00

10 208 529,00

427 644,83

4,2

0,1

0,00

0,00

1 250,00

0,00

9 775 000,00

0,00

0,0

0,0

0,00

433 529,00

426 394,83

98,4

0,1

28 648 000,00

27 284 844,00

15 038 000,65

55,1

3,9

w tym:
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§
0570)
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych (§ 0580)
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu
Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ.
oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)
Pozostałe odsetki (§ 0920)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)
Dochody majątkowe
w tym:
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5, ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
(związków gmin) (§ 6330)

700

Gospodarka mieszkaniowa

---

0,0
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Dochody bieżące
w tym:
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i
użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)
Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu
Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ.
oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)
Pozostałe odsetki (§ 0920)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm.
rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez
powiat (§ 2110)
Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec.
ustawami (§ 2360)
Dochody majątkowe
w tym:
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo
własności (§ 0760)
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)

710

Działalność usługowa
Dochody bieżące

7 648 000,00

8 099 194,00

8 483 502,46

104,7

2,2

2 800 000,00

2 800 000,00

2 520 197,67

90,0

0,7

3 692 000,00

3 692 000,00

3 825 743,51

103,6

1,0

80 000,00
180 000,00

80 000,00
301 485,00

62 994,34
268 200,90

78,7
89,0

0,0
0,1

21 000,00

350 709,00

289 287,65

82,5

0,1

875 000,00

875 000,00

1 517 078,39

173,4

0,4

21 000 000,00

19 185 650,00

6 554 498,19

34,2

1,7

600 000,00

4 100 000,00

4 540 820,43

110,8

1,2

20 400 000,00

15 085 650,00

2 013 677,76

13,3

0,5

1 376 729,00

1 477 025,00

1 282 269,97

86,8

0,3

1 376 729,00

1 477 025,00

1 282 269,97

86,8

0,3

403 000,00
390 000,00

403 000,00
390 000,00

361 284,86
255 088,48

89,6
65,4

0,1
0,1

350,00

350,00

412,30

117,8

0,0

0,00

0,00

469,66

w tym:
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
Wpływy z usług (§ 0830)
Pozostałe odsetki (§ 0920)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

---
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Grupa procesów zarządzania strategicznego
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Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej (§ 2020)
Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm.
rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez
powiat (§ 2110)
Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec.
ustawami (§ 2360)

750

Administracja publiczna
Dochody bieżące

26 000,00

20 800,00

19 720,00

94,8

0,0

557 229,00

662 725,00

645 294,67

97,4

0,2

150,00

150,00

0,00

0,0

0,0

3 106 627,00
1 353 589,00

2 966 525,00
1 309 131,00

2 509 374,55
1 248 281,27

84,6
95,4

0,7
0,3

0,00

4 000,00

3 833,04

95,8

0,0

0,00

1 000,00

1 000,00

100,0

0,0

23 000,00

27 000,00

25 614,14

94,9

0,0

210 000,00

210 000,00

203 237,82

96,8

0,1

0,00

0,00

0,25

252 000,00
55 000,00

252 000,00
55 000,00

160 643,65
93 936,59

64 933,00

0,00

0,00

w tym:
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§
0570)
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych (§ 0580)
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu
Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ.
oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości (§ 0900)
Pozostałe odsetki (§ 0920)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5, ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)

--63,7
170,8
---
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Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)
Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm.
rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez
powiat (§ 2110)
Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec.
ustawami (§ 2360)
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w
art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości (§ 2910)
Dochody majątkowe

751

752

w tym:
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5, ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
Dochody bieżące
w tym:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)
Obrona narodowa
Dochody bieżące

645 957,00

657 335,00

657 335,00

100,0

0,2

102 489,00

102 586,00

102 293,48

99,7

0,0

210,00

210,00

294,60

140,3

0,0

0,00

0,00

92,70

1 753 038,00

1 657 394,00

1 261 093,28

76,1

0,3

1 753 038,00

1 657 394,00

1 261 093,28

76,1

0,3

14 265,00

14 265,00

14 222,35

99,7

0,0

14 265,00

14 265,00

14 222,35

99,7

0,0

14 265,00

14 265,00

14 222,35

99,7

0,0

2 000,00
2 000,00

3 880,00
3 880,00

3 880,00
3 880,00

100,0
100,0

0,0
0,0

---

0,0

w tym:
Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm.
rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez
2 000,00
3 880,00
3 880,00
100,0
powiat (§ 2110)
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
754
11 884 975,00
13 439 712,00
13 405 498,19
99,7
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Dochody bieżące
w tym:
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§
0570)
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
Pozostałe odsetki (§ 0920)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

756

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)
Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm.
rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez
powiat (§ 2110)
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)
Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec.
ustawami (§ 2360)
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
Dochody bieżące

11 884 975,00

13 439 712,00

13 405 498,19

99,7

3,5

150 000,00

150 000,00

104 377,62

69,6

0,0

500,00
0,00
0,00

500,00
0,00
4 800,00

96,80
5 162,97
11 313,01

19,4
--235,7

0,0
0,0
0,0

2 000,00

2 000,00

2 000,00

100,0

0,0

11 732 000,00

13 269 937,00

13 269 925,63

100,0

3,5

0,00

12 000,00

12 000,00

100,0

0,0

475,00

475,00

622,16

131,0

0,0

136 126 259,00

134 715 486,00

132 589 553,94

98,4

34,6

136 126 259,00

134 715 486,00

132 589 553,94

98,4

34,6

75 424 833,00
8 007 780,00
36 000 000,00
667 500,00
9 086,00
3 530 000,00

75 424 833,00
7 085 007,00
36 080 000,00
679 500,00
9 086,00
3 630 000,00

72 673 889,00
5 201 451,80
38 242 981,15
716 289,08
12 674,08
3 434 924,24

96,4
73,4
106,0
105,4
139,5
94,6

19,0
1,4
10,0
0,2
0,0
0,9

250 000,00

250 000,00

210 810,61

84,3

0,1

560 000,00

560 000,00

464 701,96

83,0

0,1

w tym:
Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)
Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)
Podatek od nieruchomości (§ 0310)
Podatek rolny (§ 0320)
Podatek leśny (§ 0330)
Podatek od środków transportowych (§ 0340)
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)
Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)
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Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)
Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)
Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych (§ 0480)
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§
0490)
Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)

758

Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (§ 0560)
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§
0910)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach
lokalnych (§ 2680)
Różne rozliczenia
Dochody bieżące
w tym:
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (§ 2760)
Część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920)
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)

801

Wpływy do wyjaśnienia (§ 2980)
Oświata i wychowanie
Dochody bieżące
w tym:
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu
Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ.
oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)

2 400 000,00
2 150 000,00
150 000,00
5 000,00

2 300 000,00
2 000 000,00
150 000,00
5 000,00

2 457 633,57
2 031 301,06
154 248,00
38 550,00

106,9
101,6
102,8
771,0

0,6
0,5
0,0
0,0

1 900 000,00

1 900 000,00

2 206 994,91

116,2

0,6

900 000,00

900 000,00

815 277,66

90,6

0,2

3 900 000,00
2 460,00

3 350 000,00
2 460,00

3 406 243,34
399,00

101,7
16,2

0,9
0,0

261 900,00

381 900,00

513 556,58

134,5

0,1

0,00

0,00

192,90

7 700,00

7 700,00

7 435,00

96,6

0,0

142 695 116,00
142 695 116,00

141 835 750,00
141 835 750,00

141 838 822,61
141 838 822,61

100,0
100,0

37,0
37,0

0,00
138 037 926,00
493 301,00
4 163 889,00
0,00
10 092 684,00
6 892 684,00

137 288,00
137 040 923,00
493 301,00
4 164 238,00
0,00
9 168 823,00
8 758 823,00

137 288,00
137 040 923,00
493 301,00
4 164 238,00
3 072,61
8 735 632,11
8 335 412,55

100,0
100,0
100,0
100,0
--95,3
95,2

0,0
35,8
0,1
1,1
0,0
2,3
2,2

720 355,00

720 505,00

610 849,20

84,8

0,2

853 554,00

933 529,00

877 277,39

94,0

0,2

---
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Wpływy z usług (§ 0830)
Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości (§ 0900)
Pozostałe odsetki (§ 0920)
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§
0960)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej (§ 2020)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w
art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości (§ 2910)
Dochody majątkowe
w tym:
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5, ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)

851

Ochrona zdrowia

2 085 705,00
300,00

2 091 115,00
300,00

2 015 174,73
0,00

96,4
0,0

0,00

0,00

352,38

95 610,00

95 702,00

25 192,12

26,3

0,0

0,00

10 670,00

10 670,04

100,0

0,0

120 960,00

309 327,00

280 408,46

90,7

0,1

0,00

29 036,00

24 723,71

85,1

0,0

0,00

1 421 262,00

1 421 262,00

100,0

0,4

3 016 200,00

3 018 748,00

2 955 292,61

97,9

0,8

0,00

45 000,00

44 816,57

99,6

0,0

0,00

83 629,00

69 393,34

83,0

0,0

3 200 000,00

410 000,00

400 219,56

97,6

0,1

3 200 000,00

410 000,00

400 219,56

97,6

0,1

2 969 268,00

3 278 237,00

3 269 560,36

99,7

0,9

---
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Dochody bieżące

2 969 268,00

3 278 237,00

3 269 560,36

99,7

0,9

3 000,00

3 000,00

160,90

5,4

0,0

0,00

0,00

2 000,00

30 000,00

40 000,00

35 583,77

89,0

0,0

0,00

53 769,00

51 565,37

95,9

0,0

2 936 268,00

3 178 468,00

3 177 250,32

100,0

0,8

0,00

3 000,00

3 000,00

100,0

0,0

40 969 822,00
40 034 822,00

46 316 790,79
45 911 104,79

46 397 267,73
45 996 337,07

100,2
100,2

12,1
12,0

6 500,00

6 500,00

2 472,48

38,0

0,0

7 500,00

8 100,00

8 083,44

99,8

0,0

2 400,00

4 300,00

4 304,00

100,1

0,0

4 810 172,00

4 972 122,00

4 836 734,38

97,3

1,3

0,00

0,00

2,00

142 900,00

138 350,00

64 005,85

46,3

0,0

3 000,00

7 700,00

5 000,00

64,9

0,0

w tym:

852

Pozostałe odsetki (§ 0920)
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§
0960)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)
Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm.
rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez
powiat (§ 2110)
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)
Pomoc społeczna
Dochody bieżące

---

0,0

w tym:
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci
(wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i
w rodzinach zastępczych (§ 0680)
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu
Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ.
oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)
Wpływy z usług (§ 0830)
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości (§ 0900)
Pozostałe odsetki (§ 0920)
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§
0960)

---
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Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5, ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)
Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm.
rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez
powiat (§ 2110)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej (§ 2120)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)
Doch. jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec.
ustawami (§ 2360)
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek
samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków
powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w
art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości (§ 2910)
Dochody majątkowe

186 000,00

200 135,00

171 737,79

85,8

0,0

0,00

529 720,00

529 601,00

100,0

0,1

23 198 978,00

22 978 044,00

22 899 191,98

99,7

6,0

4 323 581,00

7 635 261,88

7 607 067,77

99,6

2,0

602 580,00

679 900,00

679 843,65

100,0

0,2

0,00

42 436,00

42 436,00

100,0

0,0

3 737 000,00

5 247 624,91

5 245 300,15

100,0

1,4

61 100,00

107 800,00

105 231,13

97,6

0,0

6 000,00

18 000,00

18 000,00

100,0

0,0

147 111,00

147 111,00

152 528,80

103,7

0,0

2 800 000,00

3 188 000,00

3 623 577,09

113,7

0,9

0,00

0,00

1 219,56

935 000,00

405 686,00

400 930,66

--98,8
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w tym:
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

853

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5, ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych (§ 6260)
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6295)
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Dochody bieżące
w tym:
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
Wpływy z usług (§ 0830)
Pozostałe odsetki (§ 0920)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5, ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2009)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)
Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm.
rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez
powiat (§ 2110)
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)

0,00

0,00

1 006,00

---

0,00

334 686,00

334 685,46

100,0

0,1

0,00

71 000,00

65 239,20

91,9

0,0

935 000,00

0,00

0,00

5 466 359,00
5 466 359,00

4 873 636,00
4 873 636,00

4 466 811,27
4 466 811,27

91,7
91,7

1,2
1,2

295 495,00
86 000,00
27 000,00
167 550,00

299 185,00
90 700,00
24 500,00
190 354,00

296 780,00
89 824,00
5 884,99
186 700,48

99,2
99,0
24,0
98,1

0,1
0,0
0,0
0,0

3 848 144,00

3 440 359,00

3 170 440,76

92,2

0,8

0,00

40 386,00

40 386,00

100,0

0,0

146 500,00

184 379,00

182 003,00

98,7

0,0

23 016,00

21 372,00

21 372,00

100,0

0,0

---
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Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z
przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i
składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego
urzędu pracy (§ 2690)
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2701)
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)

854

Edukacyjna opieka wychowawcza
Dochody bieżące
w tym:
Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu
Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ.
oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)
Wpływy z usług (§ 0830)
Pozostałe odsetki (§ 0920)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)
Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację
zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki
wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa
w ramach programów rządowych (§ 2040)
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)

317 000,00

317 000,00

317 000,00

100,0

0,1

555 654,00

215 401,00

108 420,05

50,3

0,0

0,00

50 000,00

47 999,99

96,0

0,0

1 284 306,00
1 284 306,00

2 680 061,00
2 628 001,00

2 514 222,87
2 467 784,22

93,8
93,9

0,6
0,6

4 056,00

4 056,00

2 415,96

59,6

0,0

746 900,00
13 550,00
19 800,00

722 900,00
13 550,00
33 871,00

648 910,89
3 934,90
28 645,22

89,8
29,0
84,6

0,2
0,0
0,0

0,00

80 840,00

80 426,91

99,5

0,0

0,00

828 392,00

828 062,40

100,0

0,2

0,00

334 392,00

326 629,71

97,7

0,1

400 000,00

510 000,00

528 136,23

103,6

0,1

100 000,00

100 000,00

20 622,00

20,6

0,0

Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl

302

Dokument Systemu Zarządzania Jakością

Nr:

I-G3-1

Grupa procesów zarządzania strategicznego
Proces monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020

0,00

52 060,00

46 438,65

89,2

0,0

0,00

52 060,00

46 438,65

89,2

0,0

8 615 000,00

7 932 772,00

5 367 333,72

67,7

1,4

Dochody bieżące

8 615 000,00

7 630 000,00

5 064 562,49

66,4

1,3

w tym:
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§
0490)
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

6 600 000,00

5 600 000,00

4 163 935,94

74,4

1,1

2 000 000,00
0,00

1 900 000,00
28 000,00

737 425,27
29 163,00

38,8
104,2

0,2
0,0

0,00

0,00

1 493,00

0,00
15 000,00

0,00
66 000,00

0,00

Dochody majątkowe
w tym:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i
zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 6310)

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z usług (§ 0830)
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§
0910)
Pozostałe odsetki (§ 0920)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na
realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów
publicznych (§ 2440)
Dochody majątkowe

921

w tym:
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5, ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dochody bieżące
w tym:
Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w

---

0,0

42,80
96 502,48

--146,2

0,0
0,0

36 000,00

36 000,00

100,0

0,0

0,00

302 772,00

302 771,23

100,0

0,1

0,00

302 772,00

302 771,23

100,0

0,1

6 000,00
6 000,00

26 341,00
26 341,00

25 380,70
25 380,70

96,4
96,4

0,0
0,0

6 000,00

6 000,00

3 490,47

58,2

0,0

0,00

0,00

25,00

---
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nadmiernej wysokości (§ 0900)
Pozostałe odsetki (§ 0920)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm.
rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez
powiat (§ 2110)

926

Kultura fizyczna
Dochody bieżące

0,00
0,00

0,00
10 291,00

1 299,63
10 515,76

--102,2

0,0
0,0

0,00

10 050,00

10 049,84

100,0

0,0

1 837 000,00
1 837 000,00

2 245 420,00
2 245 420,00

2 157 788,54
2 157 788,54

96,1
96,1

0,6
0,6

355 000,00

495 000,00

502 339,00

101,5

0,1

1 470 000,00
10 000,00
2 000,00

1 470 000,00
10 000,00
262 000,00

1 380 552,84
4 767,75
261 713,00

93,9
47,7
99,9

0,4
0,0
0,1

0,00

8 420,00

8 415,95

100,0

0,0

397 986 753,00
371 098 715,00
26 888 038,00

411 448 604,12
379 226 513,12
32 222 091,00

382 904 347,91
373 510 751,51
9 393 596,40

93,1
98,5
29,2

100,0
97,5
2,5

w tym:
Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Skarbu
Państwa, jedn. sam. ter. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ.
oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)
Wpływy z usług (§ 0830)
Pozostałe odsetki (§ 0920)
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)
Dot. cel. otrz. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm.
rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizow. przez
powiat (§ 2110)

RAZEM DOCHODY
Dochody bieżące
Dochody majątkowe

Źródło: Wydział Analiz Budżetu Miasta
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Tabela VI.2. Wykonanie budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2013
WYDATKI

Rozdz

Dz

010

020

Nazwa

Rolnictwo i łowiectwo
01030 Izby rolnicze
Wydatki bieżące
w tym:
Dotacje na zadania bieżące
01095 Pozostała działalność
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Leśnictwo
02001 Gospodarka leśna
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
02002 Nadzór nad gospodarką leśną
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:

Plan
początkowy

Plan po
zmianach

Wykonanie na

%

31.12.2013 r.

wykonania

14 000,00
14 000,00
14 000,00

25 931,33
16 000,00
16 000,00

24 632,54
14 701,21
14 701,21

95,0
91,9
91,9

14 000,00
0,00
0,00

16 000,00
9 931,33
9 931,33

14 701,21
9 931,33
9 931,33

91,9
100,0
100,0

0,00

9 931,33

9 931,33

100,0

0,00
30 500,00
30 000,00
30 000,00

9 931,33
30 500,00
30 000,00
30 000,00

9 931,33
29 305,49
29 305,49
29 305,49

100,0
96,1
97,7
97,7

30 000,00

30 000,00

29 305,49

97,7

30 000,00
500,00
500,00

30 000,00
500,00
500,00

29 305,49
0,00
0,00

97,7
0,0
0,0

500,00

500,00

0,00

0,0
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150

600

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Przetwórstwo przemysłowe
15011 Rozwój przedsiębiorczości
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
15095 Pozostała działalność
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Transport i łączność
60004 Lokalny transport zbiorowy
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:

500,00
1 263 671,00
737 004,00
737 004,00

500,00
1 284 442,00
737 004,00
737 004,00

0,00
1 244 764,08
708 491,55
708 491,55

0,0
96,9
96,1
96,1

707 004,00

706 254,00

677 741,55

96,0

357 004,00
350 000,00
30 000,00
0,00
524 167,00
524 167,00

357 004,00
349 250,00
30 000,00
750,00
544 938,00
544 938,00

355 929,66
321 811,89
30 000,00
750,00
534 327,03
534 327,03

99,7
92,1
100,0
100,0
98,1
98,1

524 167,00

544 938,00

534 327,03

98,1

2 500,00
2 500,00

2 500,00
2 500,00

1 945,50
1 945,50

77,8
77,8

2 500,00

2 500,00

1 945,50

77,8

2 500,00
35 675 788,00

2 500,00
47 642 087,00

1 945,50
34 172 788,57

77,8
71,7

10 626 176,00
10 581 176,00

10 677 946,00
10 632 946,00

10 648 939,74
10 603 939,75

99,7
99,7

10 581 176,00

10 632 946,00

10 603 939,75

99,7
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- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

10 581 176,00
45 000,00

10 632 946,00
45 000,00

10 603 939,75
44 999,99

99,7
100,0

45 000,00
13 970 350,00
5 150 000,00

45 000,00
25 651 615,00
5 675 265,00

44 999,99
14 087 815,22
5 529 396,80

100,0
54,9
97,4

5 150 000,00

5 675 265,00

5 529 396,80

97,4

5 150 000,00
8 820 350,00

5 675 265,00
19 976 350,00

5 529 396,80
8 558 418,42

97,4
42,8

8 820 350,00

19 976 350,00

8 558 418,42

42,8

0,00

11 500 000,00

331 977,93

2,9

60016 Drogi publiczne gminne
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki majątkowe

11 048 262,00
7 433 000,00

10 647 997,00
6 832 735,00

8 805 819,01
6 455 098,25

82,7
94,5

7 426 000,00

6 823 835,00

6 446 504,79

94,5

1 730 000,00
5 696 000,00
7 000,00
3 615 262,00

1 780 953,00
5 042 882,00
8 900,00
3 815 262,00

1 723 000,34
4 723 504,45
8 593,46
2 350 720,76

96,7
93,7
96,6
61,6

3 615 262,00
0,00
0,00

3 815 262,00
633 529,00
633 529,00

2 350 720,76
621 267,85
621 267,85

61,6
98,1
98,1
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630

700

w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
60095 Pozostała działalność
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Turystyka
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Dotacje na zadania bieżące
Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
70095 Pozostała działalność

0,00
31 000,00
31 000,00

633 529,00
31 000,00
31 000,00

621 267,85
8 946,75
8 946,75

98,1
28,9
28,9

31 000,00

31 000,00

8 946,75

28,9

31 000,00
212 000,00
212 000,00
212 000,00

31 000,00
212 000,00
212 000,00
212 000,00

8 946,75
211 313,82
211 313,82
211 313,82

28,9
99,7
99,7
99,7

152 000,00

152 000,00

151 580,31

99,7

152 000,00
60 000,00

152 000,00
60 000,00

151 580,31
59 733,51

99,7
99,6

4 173 000,00

4 162 194,00

3 744 548,66

90,0

4 093 000,00
4 093 000,00

4 072 994,00
4 048 189,00

3 672 418,35
3 649 651,79

90,2
90,2

3 891 000,00

3 630 575,00

3 357 071,43

92,5

3 891 000,00
202 000,00
0,00

3 630 575,00
417 614,00
24 805,00

3 357 071,43
292 580,36
22 766,56

92,5
70,1
91,8

0,00
80 000,00

24 805,00
89 200,00

22 766,56
72 130,31

91,8
80,9
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710

Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Działalność usługowa
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
71015 Nadzór budowlany
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych

80 000,00

89 200,00

72 130,31

80,9

80 000,00

89 200,00

72 130,31

80,9

80 000,00
2 239 229,00

89 200,00
2 339 525,00

72 130,31
1 040 032,62

80,9
44,5

160 000,00
160 000,00

160 000,00
160 000,00

14 867,26
14 867,26

9,3
9,3

160 000,00

160 000,00

14 867,26

9,3

30 110,00
129 890,00
23 600,00
23 600,00

30 455,68
129 544,32
53 353,00
53 353,00

10 858,19
4 009,07
48 560,40
48 560,40

35,7
3,1
91,0
91,0

23 600,00

53 353,00

48 560,40

91,0

23 600,00
45 000,00
45 000,00

53 353,00
95 000,00
95 000,00

48 560,40
57 648,07
57 648,07

91,0
60,7
60,7

45 000,00

95 000,00

57 648,07

60,7

45 000,00
530 629,00
530 629,00

95 000,00
556 372,00
556 372,00

57 648,07
555 240,45
555 240,45

60,7
99,8
99,8

527 129,00

552 033,00

552 021,84

100,0
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71035

71095

750
75011

75020

w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Cmentarze
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Starostwa powiatowe

484 000,00
43 129,00
3 000,00
500,00
1 430 000,00
430 000,00

491 634,00
60 399,00
3 000,00
1 339,00
1 424 800,00
424 800,00

491 631,78
60 390,06
1 879,86
1 338,75
350 063,44
350 063,44

100,0
100,0
62,7
100,0
24,6
82,4

430 000,00

424 800,00

350 063,44

82,4

430 000,00
1 000 000,00

424 800,00
1 000 000,00

350 063,44
0,00

82,4
0,0

1 000 000,00
50 000,00
50 000,00

1 000 000,00
50 000,00
50 000,00

0,00
13 653,00
13 653,00

0,0
27,3
27,3

50 000,00

50 000,00

13 653,00

27,3

50 000,00
26 763 875,00
723 446,00
723 446,00

50 000,00
26 349 169,00
735 177,00
735 177,00

13 653,00
24 818 550,82
734 885,00
734 885,00

27,3
94,2
100,0
100,0

723 446,00

735 177,00

734 885,00

100,0

670 789,00
52 657,00
309 034,00

682 520,00
52 657,00
309 034,00

682 228,00
52 657,00
309 034,00

100,0
100,0
100,0
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Wydatki bieżące
w tym:
Dotacje na zadania bieżące
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
75045 Kwalifikacja wojskowa
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych

309 034,00

309 034,00

309 034,00

100,0

309 034,00
559 400,00
559 400,00

309 034,00
559 400,00
559 400,00

309 034,00
473 139,55
473 139,55

100,0
84,6
84,6

56 500,00

56 500,00

16 906,10

29,9

3 000,00
53 500,00
502 900,00
24 227 212,00
22 687 000,00

3 000,00
53 500,00
502 900,00
23 897 714,00
22 450 000,00

47,00
16 859,10
456 233,45
22 565 842,64
21 670 708,43

1,6
31,5
90,7
94,4
96,5

22 663 000,00

22 426 000,00

21 652 858,34

96,6

17 930 000,00
4 733 000,00
24 000,00
1 540 212,00

17 832 000,00
4 594 000,00
24 000,00
1 447 714,00

17 522 110,74
4 130 747,60
17 850,09
895 134,21

98,3
89,9
74,4
61,8

1 540 212,00

1 447 714,00

895 134,21

61,8

1 290 212,00

1 172 714,00

643 354,02

54,9

25 000,00
25 000,00

24 744,00
24 744,00

24 743,48
24 743,48

100,0
100,0

25 000,00

24 668,00

24 667,48

100,0
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w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
75095 Pozostała działalność
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych

19 154,00
5 846,00
0,00
390 000,00
390 000,00

19 746,15
4 921,85
76,00
390 000,00
390 000,00

19 746,10
4 921,38
76,00
326 255,76
326 255,76

100,0
100,0
100,0
83,7
83,7

390 000,00

390 000,00

326 255,76

83,7

25 020,00
364 980,00
529 783,00
529 783,00

25 020,00
364 980,00
433 100,00
433 100,00

18 040,00
308 215,76
384 650,39
384 650,39

72,1
84,4
88,8
88,8

269 100,00

273 100,00

242 011,74

88,6

25 060,00
244 040,00
20 000,00
140 000,00
100 683,00

25 060,00
248 040,00
20 000,00
140 000,00
0,00

19 794,00
222 217,74
5 840,00
136 798,65
0,00

79,0
89,6
29,2
97,7
-

14 265,00

14 265,00

14 222,35

99,7

14 265,00

14 265,00

14 222,35

99,7

14 265,00

14 265,00

14 222,35

99,7

14 265,00

14 265,00

14 222,35

99,7
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w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
752

754

Obrona narodowa
75212 Pozostałe wydatki obronne
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
75412 Ochotnicze straże pożarne
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe

14 265,00

14 265,00

14 222,35

99,7

2 000,00
2 000,00
2 000,00

3 880,00
3 880,00
3 880,00

3 880,00
3 880,00
3 880,00

100,0
100,0
100,0

2 000,00

3 880,00

3 880,00

100,0

2 000,00
14 307 939,00
11 732 500,00
11 732 500,00

3 880,00
15 862 676,00
13 283 190,00
13 283 190,00

3 880,00
15 715 017,97
13 283 094,29
13 283 094,29

100,0
99,1
100,0
100,0

11 074 400,00

12 676 781,00

12 676 770,39

100,0

9 466 976,00
1 607 424,00
500,00
657 600,00
80 000,00
80 000,00

10 872 831,00
1 803 950,00
5 300,00
601 109,00
80 000,00
65 000,00

10 872 827,79
1 803 942,60
5 215,66
601 108,24
72 383,25
57 383,25

100,0
100,0
98,4
100,0
90,5
88,3

70 000,00

53 000,00

45 575,25

86,0

12 800,00
57 200,00
10 000,00
0,00

12 800,00
40 200,00
12 000,00
15 000,00

12 656,52
32 918,73
11 808,00
15 000,00

98,9
81,9
98,4
100,0
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w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
75414 Obrona cywilna
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
75416 Straż gminna (miejska)
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
75421 Zarządzanie kryzysowe
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00
20 000,00
20 000,00

15 000,00
24 179,91
7 179,91

15 000,00
24 137,68
7 164,91

100,0
99,8
99,8

20 000,00

7 179,91

7 164,91

99,8

500,00
19 500,00
0,00

0,00
7 179,91
17 000,00

0,00
7 164,91
16 972,77

99,8
99,8

0,00
2 361 539,00
2 361 539,00

17 000,00
2 370 839,00
2 366 339,00

16 972,77
2 251 725,33
2 247 225,33

99,8
95,0
95,0

2 273 539,00

2 302 489,00

2 188 999,11

95,1

2 081 539,00
192 000,00
88 000,00
0,00

2 081 539,00
220 950,00
63 850,00
4 500,00

1 997 619,07
191 380,04
58 226,22
4 500,00

96,0
86,6
91,2
100,0

0,00
44 400,00
44 400,00

4 500,00
40 220,09
40 220,09

4 500,00
21 882,28
21 882,28

100,0
54,4
54,4

44 400,00

40 220,09

21 882,28

54,4

44 400,00

40 220,09

21 882,28

54,4
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75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
75495 Pozostała działalność
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
757

0,00
0,00

4 047,00
4 047,00

4 047,00
4 047,00

100,0
100,0

0,00

4 047,00

4 047,00

100,0

0,00
69 500,00
69 500,00

4 047,00
60 200,00
40 200,00

4 047,00
57 748,14
37 748,14

100,0
95,9
93,9

69 500,00

40 200,00

37 748,14

93,9

69 500,00
0,00

40 200,00
20 000,00

37 748,14
20 000,00

93,9
100,0

0,00

20 000,00

20 000,00

100,0

Obsługa długu publicznego
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego

6 610 036,00
6 000 000,00

5 453 416,00
4 843 380,00

2 988 928,29
2 988 928,29

54,8
61,7

Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki na obsługę długu jedn. samorządu terytorialnego
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez
Skarb Państwa lub jedn. samorządu terytorialnego

6 000 000,00

4 843 380,00

2 988 928,29

61,7

6 000 000,00
610 036,00

4 843 380,00
610 036,00

2 988 928,29
0,00

61,7
0,0

610 036,00

610 036,00

0,00

0,0

610 036,00

610 036,00

0,00

0,0

1 553 000,00

2 279 000,00

524 193,00

23,0

Wydatki bieżące
w tym:
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
758

Różne rozliczenia
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801

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego

0,00

1 000 000,00

524 193,00

52,4

Wydatki bieżące
w tym:
Dotacje na zadania bieżące
75818 Rezerwy ogólne i celowe
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
80102 Szkoły podstawowe specjalne
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:

0,00

1 000 000,00

524 193,00

52,4

0,00
1 553 000,00
1 553 000,00

1 000 000,00
1 279 000,00
1 279 000,00

524 193,00
0,00
0,00

52,4
0,0
0,0

1 553 000,00

1 279 000,00

0,00

0,0

1 553 000,00
164 958 800,00
37 590 254,00
37 585 254,00

1 279 000,00
165 647 126,00
38 718 318,00
38 566 712,00

0,00
163 252 340,85
38 289 186,91
38 143 568,30

0,0
98,6
98,9
98,9

35 851 133,00

37 047 402,00

36 651 998,82

98,9

30 434 842,00
5 416 291,00
1 526 466,00
207 655,00
5 000,00

32 086 277,00
4 961 125,00
1 416 466,00
102 844,00
151 606,00

31 892 384,90
4 759 613,92
1 412 123,68
79 445,80
145 618,61

99,4
95,9
99,7
77,2
96,1

5 000,00
6 316 815,00
6 316 815,00

151 606,00
6 152 109,00
6 152 109,00

145 618,61
6 101 948,95
6 101 948,95

96,1
99,2
99,2

6 313 015,00

6 103 495,00

6 053 463,85

99,2
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- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
80104 Przedszkola
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
80105 Przedszkola specjalne
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:

5 788 133,00
524 882,00
3 800,00
3 417 409,00
3 417 409,00

5 636 090,00
467 405,00
48 614,00
3 663 099,00
3 663 099,00

5 598 048,91
455 414,94
48 485,10
3 572 186,33
3 572 186,33

99,3
97,4
99,7
97,5
97,5

3 178 956,00

3 292 669,00

3 223 132,17

97,9

2 681 107,00
497 849,00
235 632,00
2 821,00
22 669 622,00
22 669 622,00

2 814 613,00
478 056,00
367 364,00
3 066,00
21 314 830,00
21 302 653,00

2 780 400,57
442 731,60
347 315,24
1 738,92
20 791 563,24
20 779 386,24

98,8
92,6
94,5
56,7
97,5
97,5

7 132 247,00

7 370 259,00

7 195 815,74

97,6

5 637 960,00
1 494 287,00
15 523 800,00
13 575,00
0,00

5 918 953,00
1 451 306,00
13 917 504,00
14 890,00
12 177,00

5 881 043,88
1 314 771,86
13 569 399,04
14 171,46
12 177,00

99,4
90,6
97,5
95,2
100,0

0,00
689 815,00
689 815,00

12 177,00
712 008,00
712 008,00

12 177,00
707 712,16
707 712,16

100,0
99,4
99,4

689 315,00

711 581,00

707 285,87

99,4
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80106

80110

80111

80113

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Inne formy wychowania przedszkolnego
Wydatki bieżące
w tym:
Dotacje na zadania bieżące
Gimnazja
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Gimnazja specjalne
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Dowożenie uczniów do szkół
Wydatki bieżące

622 265,00
67 050,00
500,00
295 938,00
295 938,00

647 143,00
64 438,00
427,00
297 085,00
297 085,00

645 162,46
62 123,41
426,29
244 833,48
244 833,48

99,7
96,4
99,8
82,4
82,4

295 938,00
20 349 457,00
20 349 457,00

297 085,00
20 956 358,00
20 929 298,00

244 833,48
20 770 361,55
20 743 301,55

82,4
99,1
99,1

18 708 157,00

19 216 925,00

19 039 517,56

99,1

16 371 835,00
2 336 322,00
1 601 500,00
39 800,00
0,00

17 084 126,00
2 132 799,00
1 631 500,00
80 873,00
27 060,00

16 986 216,58
2 053 300,98
1 626 683,55
77 100,44
27 060,00

99,4
96,3
99,7
95,3
100,0

0,00
3 556 557,00
3 556 557,00

27 060,00
3 583 125,00
3 583 125,00

27 060,00
3 574 857,87
3 574 857,87

100,0
99,8
99,8

3 555 137,00

3 483 683,00

3 475 415,92

99,8

3 295 001,00
260 136,00
1 420,00
189 665,00
189 665,00

3 281 054,00
202 629,00
99 442,00
169 582,00
169 582,00

3 273 323,35
202 092,57
99 441,95
162 174,03
162 174,03

99,8
99,7
100,0
95,6
95,6
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w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
80120 Licea ogólnokształcące
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
80130 Szkoły zawodowe
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe

189 665,00

169 582,00

162 174,03

95,6

189 665,00
26 560 476,00
26 290 476,00

169 582,00
26 651 881,00
26 291 384,00

162 174,03
26 312 792,01
26 040 081,77

95,6
98,7
99,0

22 617 635,00

23 158 635,00

22 951 815,79

99,1

19 719 931,00
2 897 704,00
3 637 906,00
34 935,00
270 000,00

20 542 135,00
2 616 500,00
3 027 906,00
104 843,00
360 497,00

20 455 653,66
2 496 162,13
2 988 632,45
99 633,53
272 710,24

99,6
95,4
98,7
95,0
75,6

270 000,00

360 497,00

272 710,24

75,6

0,00

24 842,00

0,00

0,0

35 610 304,00
35 610 304,00

35 610 428,00
35 576 928,00

35 222 910,39
35 189 431,39

98,9
98,9

26 519 681,00

27 843 931,00

27 514 660,10

98,8

22 186 305,00
4 333 376,00
9 042 778,00
47 845,00
0,00

23 697 152,00
4 146 779,00
7 517 778,00
215 219,00
33 500,00

23 564 117,41
3 950 542,69
7 464 000,47
210 770,82
33 479,00

99,4
95,3
99,3
97,9
99,9
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w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
80134 Szkoły zawodowe specjalne
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00
4 010 557,00
3 910 557,00

33 500,00
4 131 378,00
4 031 378,00

33 479,00
4 026 896,41
3 929 460,86

99,9
97,5
97,5

3 900 486,00

4 028 377,00

3 926 461,22

97,5

3 297 651,00
602 835,00
10 071,00
100 000,00

3 418 631,00
609 746,00
3 001,00
100 000,00

3 418 352,50
508 108,72
2 999,64
97 435,55

100,0
83,3
100,0
97,4

100 000,00
2 274 966,00

100 000,00
2 490 114,00

97 435,55
2 480 740,43

97,4
99,6

2 274 966,00

2 490 114,00

2 480 740,43

99,6

2 270 966,00

2 481 852,00

2 472 479,42

99,6

1 693 006,00
577 960,00
4 000,00
358 953,00
358 953,00

1 931 027,00
550 825,00
8 262,00
353 903,00
353 903,00

1 930 229,12
542 250,30
8 261,01
349 014,02
349 014,02

100,0
98,4
100,0
98,6
98,6

357 453,00

353 408,00

348 606,08

98,6

294 098,00
63 355,00

304 105,00
49 303,00

303 714,16
44 891,92

99,9
91,1
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851

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
80195 Pozostała działalność
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 500,00
640 292,00
640 292,00

495,00
367 389,00
367 389,00

407,94
294 412,59
294 412,59

82,4
80,1
80,1

640 292,00

367 389,00

294 412,59

80,1

0,00
640 292,00
427 720,00
427 720,00

1 950,00
365 439,00
475 519,00
475 519,00

1 430,00
292 982,59
350 750,48
350 750,48

73,3
80,2
73,8
73,8

326 720,00

322 153,00

211 229,47

65,6

6 000,00
320 720,00
95 000,00
6 000,00

56 653,00
265 500,00
95 000,00
58 366,00

54 743,28
156 486,19
86 546,00
52 975,01

96,6
58,9
91,1
90,8

Ochrona zdrowia
85153 Zwalczanie narkomanii
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Dotacje na zadania bieżące
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki bieżące
w tym:

5 126 268,00
45 000,00
45 000,00

5 866 559,00
45 000,00
45 000,00

5 627 331,70
41 230,00
41 230,00

95,9
91,6
91,6

25 000,00

25 000,00

21 230,00

84,9

25 000,00
20 000,00
1 855 000,00
1 855 000,00

25 000,00
20 000,00
2 305 822,00
2 296 822,00

21 230,00
20 000,00
2 098 303,05
2 092 157,05

84,9
100,0
91,0
91,1
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Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
85195 Pozostała działalność
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Dotacje na zadania bieżące
852

Pomoc społeczna
85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze
Wydatki bieżące
w tym:

1 614 900,00

2 045 522,00

1 840 937,24

90,0

1 111 700,00
503 200,00
240 000,00
100,00
0,00

1 227 164,00
818 358,00
250 000,00
1 300,00
9 000,00

1 175 065,29
665 871,95
249 996,00
1 223,81
6 146,00

95,8
81,4
100,0
94,1
68,3

0,00
2 966 268,00

9 000,00
3 218 468,00

6 146,00
3 212 834,09

68,3
99,8

2 966 268,00

3 218 468,00

3 212 834,09

99,8

2 936 268,00

3 178 468,00

3 177 250,32

100,0

2 936 268,00
30 000,00
260 000,00
260 000,00

3 178 468,00
40 000,00
297 269,00
297 269,00

3 177 250,32
35 583,77
274 964,56
274 964,56

100,0
89,0
92,5
92,5

100 000,00

137 269,00

121 364,56

88,4

39 000,00
61 000,00
160 000,00

61 910,00
75 359,00
160 000,00

49 334,99
72 029,57
153 600,00

79,7
95,6
96,0

69 210 130,00
5 603 244,00
5 603 244,00

73 295 279,79
5 619 367,00
5 602 367,00

72 041 208,49
5 087 938,48
5 072 979,22

98,3
90,5
90,6
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Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
85202 Domy pomocy społecznej
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
85203 Ośrodki wsparcia
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5 356 244,00

5 397 719,00

4 870 749,93

90,2

4 020 650,00
1 335 594,00
247 000,00
0,00

4 023 763,00
1 373 956,00
204 648,00
17 000,00

3 681 042,51
1 189 707,42
202 229,29
14 959,26

91,5
86,6
98,8
88,0

0,00
17 046 000,00
15 946 000,00

17 000,00
16 527 877,00
16 356 777,00

14 959,26
16 236 009,45
16 076 343,19

88,0
98,2
98,3

15 901 800,00

16 312 677,00

16 032 841,07

98,3

12 465 000,00
3 436 800,00
44 200,00
1 100 000,00

12 494 083,00
3 818 594,00
44 100,00
171 100,00

12 364 978,39
3 667 862,68
43 502,12
159 666,26

99,0
96,1
98,6
93,3

1 100 000,00

171 100,00

159 666,26

93,3

1 100 000,00

0,00

0,00

-

979 489,00
979 489,00

1 058 963,00
1 058 963,00

1 005 853,47
1 005 853,47

95,0
95,0

977 989,00

1 012 109,00

966 170,22

95,5

820 900,00
157 089,00

834 140,00
177 969,00

799 827,37
166 342,85

95,9
93,5

Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl

323

Dokument Systemu Zarządzania Jakością

Nr:

I-G3-1

Grupa procesów zarządzania strategicznego
Proces monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020

85204

85205

85206

85212

Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Rodziny zastępcze
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wspieranie rodziny
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wydatki bieżące
w tym:

0,00
1 500,00
2 673 200,00
2 673 200,00

45 354,00
1 500,00
2 808 983,91
2 808 983,91

38 499,24
1 184,01
2 701 482,79
2 701 482,79

84,9
78,9
96,2
96,2

1 153 354,00

1 105 801,91

1 038 712,97

93,9

1 041 354,00
112 000,00
1 519 846,00
139 768,00
139 768,00

993 801,91
112 000,00
1 703 182,00
185 039,00
185 039,00

937 873,00
100 839,97
1 662 769,82
182 544,74
182 544,74

94,4
90,0
97,6
98,7
98,7

139 768,00

185 039,00

182 544,74

98,7

119 481,00
20 287,00
36 000,00
36 000,00

100 962,00
84 077,00
91 821,88
91 821,88

98 905,93
83 638,81
86 380,73
86 380,73

98,0
99,5
94,1
94,1

36 000,00

91 821,88

86 380,73

94,1

36 000,00
0,00
23 400 544,00

89 077,88
2 744,00
22 721 352,00

83 645,90
2 734,83
22 626 909,20

93,9
99,7
99,6

23 400 544,00

22 721 352,00

22 626 909,20

99,6
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Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum integracji społecznej
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Dotacje na zadania bieżące
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
85215 Dodatki mieszkaniowe

1 554 327,00

1 971 018,00

1 963 211,22

99,6

1 529 110,00
25 217,00
104 000,00
21 742 217,00
210 592,00

1 939 462,00
31 556,00
134 000,00
20 616 334,00
244 081,00

1 932 977,39
30 233,83
123 371,98
20 540 326,00
243 054,48

99,7
95,8
92,1
99,6
99,6

210 592,00

244 081,00

243 054,48

99,6

209 592,00

241 081,00

240 673,79

99,8

209 592,00
1 000,00
2 648 690,00

241 081,00
3 000,00
4 748 386,00

240 673,79
2 380,69
4 733 239,24

99,8
79,4
99,7

2 648 690,00

4 748 386,00

4 733 239,24

99,7

10 000,00

23 300,00

20 626,52

88,5

0,00
10 000,00
2 000,00
2 595 776,00
40 914,00

6 800,00
16 500,00
4 000,00
4 628 627,00
92 459,00

6 776,52
13 850,00
2 410,92
4 628 613,03
81 588,77

99,7
83,9
60,3
100,0
88,2

3 150 000,00

3 467 000,00

3 466 770,16

100,0
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Wydatki bieżące
w tym:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
85216 Zasiłki stałe
Wydatki bieżące
w tym:
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
85219 Ośrodki pomocy społecznej
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wydatki bieżące
w tym:

3 150 000,00

3 467 000,00

3 466 770,16

100,0

3 150 000,00
918 719,00
918 719,00

3 467 000,00
1 477 299,00
1 477 299,00

3 466 770,16
1 473 732,92
1 473 732,92

100,0
99,8
99,8

7 000,00
911 719,00
6 718 611,00
6 718 611,00

6 000,00
1 471 299,00
6 741 389,00
6 741 389,00

2 691,41
1 471 041,51
6 720 708,26
6 720 708,26

44,9
100,0
99,7
99,7

6 657 520,00

6 632 388,00

6 612 871,80

99,7

5 681 988,00
975 532,00
53 091,00
8 000,00
1 545 000,00

5 764 614,00
867 774,00
0,00
109 001,00
1 651 132,00

5 764 481,10
848 390,70
0,00
107 836,46
1 646 414,31

100,0
97,8
98,9
99,7

1 545 000,00

1 651 132,00

1 646 414,31

99,7

1 545 000,00

1 650 473,00

1 645 756,13

99,7

1 180 000,00
365 000,00
0,00
1 478 000,00
1 478 000,00

1 222 238,00
428 235,00
659,00
1 597 751,00
1 597 751,00

1 222 231,36
423 524,77
658,18
1 575 514,30
1 575 514,30

100,0
98,9
99,9
98,6
98,6
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Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
85295 Pozostała działalność
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85305 Żłobki

1 478 000,00

1 597 751,00

1 575 514,30

98,6

1 478 000,00
6 900,00
6 900,00

1 597 751,00
5 100,00
5 100,00

1 575 514,30
1 370,00
1 370,00

98,6
26,9
26,9

6 900,00

5 100,00

1 370,00

26,9

6 900,00
2 655 373,00
2 655 373,00

5 100,00
4 349 738,00
3 955 989,00

1 370,00
4 253 285,96
3 859 538,36

26,9
97,8
97,6

321 059,00

359 595,00

322 781,16

89,8

27 299,00
293 760,00
25 000,00
2 232 652,00
76 662,00

36 861,00
322 734,00
30 500,00
2 928 293,00
637 601,00

36 285,69
286 495,47
30 200,00
2 877 625,12
628 932,08

98,4
88,8
99,0
98,3
98,6

0,00

393 749,00

393 747,60

100,0

0,00

393 749,00

393 747,60

100,0

0,00

393 749,00

393 747,60

100,0

11 627 060,00
1 249 223,00

11 701 129,00
1 264 613,00

10 969 166,28
1 189 590,17

93,7
94,1
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Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
85306 Kluby dziecięce
Wydatki bieżące
w tym:
Dotacje na zadania bieżące
85307 Dzienni opiekunowie
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Dotacje na zadania bieżące
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Wydatki bieżące

1 249 223,00

1 264 613,00

1 189 590,17

94,1

1 212 723,00

1 228 113,00

1 182 040,17

96,2

988 223,00
224 500,00
36 000,00
500,00
39 600,00
39 600,00

988 223,00
239 890,00
36 000,00
500,00
37 956,00
37 956,00

949 667,57
232 372,60
7 050,00
500,00
24 500,00
24 500,00

96,1
96,9
19,6
100,0
64,5
64,5

39 600,00
20 000,00
20 000,00

37 956,00
20 000,00
20 000,00

24 500,00
0,00
0,00

64,5
0,0
0,0

20 000,00

20 000,00

0,00

0,0

20 000,00
100 284,00

20 000,00
157 284,00

0,00
155 283,99

0,0
98,7

100 284,00

157 284,00

155 283,99

98,7

0,00

57 000,00

54 999,99

96,5

0,00
100 284,00
448 000,00
448 000,00

57 000,00
100 284,00
443 166,00
443 166,00

54 999,99
100 284,00
429 715,13
429 715,13

96,5
100,0
97,0
97,0
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w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
85333 Powiatowe urzędy pracy
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
85395 Pozostała działalność
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
854

Edukacyjna opieka wychowawcza
85401 Świetlice szkolne
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych

447 000,00

443 166,00

429 715,13

97,0

345 700,00
101 300,00
1 000,00
5 544 076,00
5 544 076,00

340 724,00
102 442,00
0,00
5 544 872,00
5 544 872,00

330 249,40
99 465,73
0,00
5 478 187,28
5 478 187,28

96,9
97,1
98,8
98,8

4 844 300,00

4 854 167,00

4 810 027,47

99,1

4 151 000,00
693 300,00
6 700,00
693 076,00

4 170 467,00
683 700,00
6 700,00
684 005,00

4 144 060,68
665 966,79
5 165,18
662 994,63

99,4
97,4
77,1
96,9

4 225 877,00
4 225 877,00

4 233 238,00
4 233 238,00

3 691 889,71
3 691 889,71

87,2
87,2

179 500,00

190 304,00

178 520,97

93,8

179 500,00
4 046 377,00

190 304,00
4 042 934,00

178 520,97
3 513 368,74

93,8
86,9

15 326 200,00
1 838 844,00
1 838 844,00

17 262 483,00
1 844 775,00
1 844 775,00

16 605 531,05
1 809 462,28
1 809 462,28

96,2
98,1
98,1

1 837 374,00

1 840 698,00

1 806 064,93

98,1
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85402

85403

85404

85406

w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Specjalne ośrodki wychowawcze
Wydatki bieżące
w tym:
Dotacje na zadania bieżące
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Poradnie psych-pedag., w tym poradnie specjalistyczne
Wydatki bieżące
w tym:

1 655 394,00
181 980,00
1 470,00
597 981,00
597 981,00

1 679 475,00
161 223,00
4 077,00
622 981,00
622 981,00

1 653 706,62
152 358,31
3 397,35
621 966,30
621 966,30

98,5
94,5
83,3
99,8
99,8

597 981,00
3 534 555,00
3 134 555,00

622 981,00
3 639 364,00
3 239 364,00

621 966,30
3 251 393,81
3 204 715,31

99,8
89,3
98,9

3 131 925,00

3 236 734,00

3 202 508,45

98,9

2 585 169,00
546 756,00
2 630,00
400 000,00

2 727 419,00
509 315,00
2 630,00
400 000,00

2 708 916,58
493 591,87
2 206,86
46 678,50

99,3
96,9
83,9
11,7

400 000,00
1 009 875,00
1 009 875,00

400 000,00
1 066 175,00
1 066 175,00

46 678,50
1 057 490,87
1 057 490,87

11,7
99,2
99,2

1 009 875,00

1 066 175,00

1 057 490,87

99,2

935 932,00
73 943,00
1 740 456,00
1 740 456,00

1 003 932,00
62 243,00
1 823 346,00
1 823 346,00

995 577,91
61 912,96
1 820 174,14
1 820 174,14

99,2
99,5
99,8
99,8
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Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
85410 Internaty i bursy szkolne
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i
młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
Wydatki bieżące
w tym:

1 738 156,00

1 820 646,00

1 817 477,42

99,8

1 562 294,00
175 862,00
2 300,00
3 371 013,00
3 371 013,00

1 675 891,00
144 755,00
2 700,00
3 638 022,00
3 553 022,00

1 673 947,71
143 529,71
2 696,72
3 585 953,15
3 503 281,09

99,9
99,2
99,9
98,6
98,6

3 366 513,00

3 541 843,00

3 493 402,04

98,6

2 842 740,00
523 773,00
4 500,00
0,00

3 026 187,00
515 656,00
11 179,00
85 000,00

3 006 261,65
487 140,39
9 879,05
82 672,06

99,3
94,5
88,4
97,3

0,00
2 671 882,00
2 671 882,00

85 000,00
2 783 276,00
2 783 276,00

82 672,06
2 661 788,19
2 661 788,19

97,3
95,6
95,6

2 297 893,00

2 313 307,00

2 200 645,41

95,1

1 416 792,00
881 101,00
368 289,00
5 700,00
0,00

1 475 218,00
838 089,00
464 269,00
5 700,00
5 350,00

1 462 724,70
737 920,71
458 024,76
3 118,02
5 349,28

99,2
88,0
98,7
54,7
100,0

0,00

5 350,00

5 349,28

100,0
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85415

85417

85446

85495

Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Pomoc materialna dla uczniów
Wydatki bieżące
w tym:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Szkolne schroniska młodzieżowe
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0,00

5 350,00

5 349,28

100,0

0,00
0,00
200 000,00
200 000,00

1 757,00
3 593,00
1 369 882,00
1 369 882,00

1 756,28
3 593,00
1 361 707,71
1 361 707,71

100,0
100,0
99,4
99,4

200 000,00
259 510,00
259 510,00

1 369 882,00
268 010,00
268 010,00

1 361 707,71
261 476,76
261 476,76

99,4
97,6
97,6

259 260,00

268 010,00

261 476,76

97,6

206 203,00
53 057,00
250,00
58 084,00
58 084,00

221 153,00
46 857,00
0,00
38 623,00
38 623,00

215 632,51
45 844,25
0,00
23 752,00
23 752,00

97,5
97,8
61,5
61,5

58 084,00

38 623,00

23 752,00

61,5

500,00
57 584,00
44 000,00
44 000,00

0,00
38 623,00
162 679,00
105 319,00

0,00
23 752,00
145 016,56
93 418,06

61,5
89,1
88,7

44 000,00

105 319,00

93 418,06

88,7

32 800,00

68 078,67

62 241,84

91,4
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- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Zakup i objęcie akcji i udziałów
90002 Gospodarka odpadami
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
90003 Oczyszczanie miast i wsi
Wydatki bieżące
w tym:

11 200,00
0,00

37 240,33
57 360,00

31 176,22
51 598,50

83,7
90,0

0,00

57 360,00

51 598,50

90,0

21 894 760,00

21 309 760,00

18 785 010,28

88,2

4 966 000,00
571 000,00

4 948 000,00
571 000,00

4 360 359,42
262 894,63

88,1
46,0

571 000,00

571 000,00

262 894,63

46,0

571 000,00
4 395 000,00

571 000,00
4 377 000,00

262 894,63
4 097 464,79

46,0
93,6

2 170 000,00
2 225 000,00
6 155 000,00
6 155 000,00

2 152 000,00
2 225 000,00
5 625 000,00
5 375 000,00

1 872 464,79
2 225 000,00
4 418 197,09
4 200 256,05

87,0
100,0
78,5
78,1

6 155 000,00

5 375 000,00

4 200 256,05

78,1

0,00
6 155 000,00
0,00

318 143,00
5 056 857,00
250 000,00

271 302,68
3 928 953,37
217 941,04

85,3
77,7
87,2

0,00
1 690 000,00
1 690 000,00

250 000,00
1 674 000,00
1 674 000,00

217 941,04
1 441 712,77
1 441 712,77

87,2
86,1
86,1
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90004

90005

90006

90008

Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Ochrona gleby i wód podziemnych
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 690 000,00

1 674 000,00

1 441 712,77

86,1

1 690 000,00
1 830 000,00
1 830 000,00

1 674 000,00
1 830 000,00
1 830 000,00

1 441 712,77
1 656 377,83
1 656 377,83

86,1
90,5
90,5

1 830 000,00

1 826 700,00

1 653 077,83

90,5

5 000,00
1 825 000,00
0,00
150 000,00
150 000,00

5 000,00
1 821 700,00
3 300,00
50 000,00
50 000,00

0,00
1 653 077,83
3 300,00
43 799,60
43 799,60

0,0
90,7
100,0
87,6
87,6

150 000,00

50 000,00

43 799,60

87,6

150 000,00
90 000,00
90 000,00

50 000,00
90 000,00
90 000,00

43 799,60
89 856,00
89 856,00

87,6
99,8
99,8

90 000,00

90 000,00

89 856,00

99,8

90 000,00
10 000,00
10 000,00

90 000,00
10 000,00
10 000,00

89 856,00
9 720,00
9 720,00

99,8
97,2
97,2

10 000,00

10 000,00

9 720,00

97,2

10 000,00

10 000,00

9 720,00

97,2
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90013 Schroniska dla zwierząt
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
90080 Działalność badawczo-rozwojowa
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
90095 Pozostała działalność
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:

162 000,00
162 000,00

162 000,00
162 000,00

128 492,60
128 492,60

79,3
79,3

162 000,00

162 000,00

128 492,60

79,3

162 000,00
5 950 000,00
5 550 000,00

162 000,00
5 924 860,00
5 524 860,00

128 492,60
5 921 405,97
5 521 441,82

79,3
99,9
99,9

5 520 000,00

5 518 460,00

5 515 041,82

99,9

5 520 000,00
30 000,00
400 000,00

5 518 460,00
6 400,00
400 000,00

5 515 041,82
6 400,00
399 964,15

99,9
100,0
100,0

400 000,00
80 000,00
80 000,00

400 000,00
96 000,00
96 000,00

399 964,15
51 594,78
51 594,78

100,0
53,7
53,7

80 000,00

96 000,00

51 594,78

53,7

20 000,00
60 000,00
811 760,00
711 760,00

20 000,00
76 000,00
899 900,00
771 900,00

7 177,00
44 417,78
663 494,22
588 053,71

35,9
58,4
73,7
76,2

710 560,00

770 700,00

586 853,71

76,1
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- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
921
92105

92109

92116

92120

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostałe zadania w zakresie kultury
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wydatki bieżące
w tym:
Dotacje na zadania bieżące
Biblioteki
Wydatki bieżące
w tym:
Dotacje na zadania bieżące
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych

56 180,00
654 380,00
1 200,00
100 000,00

53 385,00
717 315,00
1 200,00
128 000,00

53 377,34
533 476,37
1 200,00
75 440,51

100,0
74,4
100,0
58,9

100 000,00

128 000,00

75 440,51

58,9

5 314 880,00
912 916,00
912 916,00

5 324 930,00
912 916,00
912 916,00

5 299 315,47
890 622,48
890 622,48

99,5
97,6
97,6

702 916,00

732 916,00

724 122,48

98,8

51 950,00
650 966,00
180 000,00
30 000,00
1 490 000,00
1 490 000,00

54 258,00
678 658,00
180 000,00
0,00
1 490 000,00
1 490 000,00

54 257,70
669 864,78
166 500,00
0,00
1 490 000,00
1 490 000,00

100,0
98,7
92,5
100,0
100,0

1 490 000,00
2 780 000,00
2 780 000,00

1 490 000,00
2 780 000,00
2 780 000,00

1 490 000,00
2 780 000,00
2 780 000,00

100,0
100,0
100,0

2 780 000,00
38 000,00
38 000,00

2 780 000,00
36 000,00
36 000,00

2 780 000,00
34 849,96
34 849,96

100,0
96,8
96,8

38 000,00

36 000,00

34 849,96

96,8
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926

w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
92195 Pozostała działalność
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Kultura fizyczna
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
92695 Pozostała działalność
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych

38 000,00
93 964,00
25 964,00

36 000,00
106 014,00
38 014,00

34 849,96
103 843,03
35 935,12

96,8
98,0
94,5

25 964,00

38 014,00

35 935,12

94,5

23 452,00
2 512,00
68 000,00

23 452,00
14 562,00
68 000,00

23 373,28
12 561,84
67 907,91

99,7
86,3
99,9

68 000,00
9 866 000,00
8 848 900,00
8 755 000,00

68 000,00
9 858 420,00
9 248 900,00
9 079 420,00

67 907,91
9 289 149,72
9 224 207,91
9 054 791,43

99,9
94,2
99,7
99,7

5 714 000,00

6 083 650,00

6 080 227,93

99,9

3 358 459,00
2 355 541,00
2 905 000,00
136 000,00
93 900,00

3 280 603,00
2 803 047,00
2 905 000,00
90 770,00
169 480,00

3 279 624,75
2 800 603,18
2 905 000,00
69 563,50
169 416,48

100,0
99,9
100,0
76,6
100,0

93 900,00
1 017 100,00
17 100,00

169 480,00
609 520,00
69 020,00

169 416,48
64 941,81
64 941,81

100,0
10,7
94,1

17 100,00

34 520,00

30 441,81

88,2
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w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Razem wydatki:

Razem wydatki bieżące
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
Razem wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 uofp
Zakup i objęcie akcji i udziałów

0,00
17 100,00
0,00
1 000 000,00

1 200,00
33 320,00
34 500,00
540 500,00

1 195,95
29 245,86
34 500,00
0,00

99,7
87,8
100,0
0,0

1 000 000,00
396 183 401,00

540 500,00
415 924 772,12

0,00
386 401 232,05

0,0
92,9

373 230 677,00

381 174 583,12

367 479 368,03

96,4

284 722 781,00

291 467 588,12

282 378 403,24

96,9

196 354 481,00
88 368 300,00
41 534 799,00
34 881 182,00
5 481 879,00

205 017 728,29
86 449 859,83
39 023 281,00
39 228 361,00
6 001 937,00

202 991 934,02
79 386 469,22
37 902 190,22
38 788 635,03
5 421 211,25

99,0
91,8
97,1
98,9
90,3

610 036,00
6 000 000,00

610 036,00
4 843 380,00

0,00
2 988 928,29

0,0
61,7

22 952 724,00

34 750 189,00

18 921 864,02

54,5

20 727 724,00

32 525 189,00

16 696 864,02

51,3

2 390 212,00

13 091 305,00

1 369 079,55

10,5

2 225 000,00

2 225 000,00

2 225 000,00

100,0
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Tabela VI.3. Dotacje na zadania zlecone podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych
i nie działającym w celu osiągnięcia zysku prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2013 r.

Lp.

Kwota
przekazanych
dotacji

30 000

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000

30 000,00

30 000,00

30 000,00

60 000

60 000,00

60 000,00

59 733,51

Nowy Sącz, ul. Rynek 14

2 000,00

2 000,00

2 000,00

Nowy Sącz, ul. Żółkiewskiego 23

3 000,00

3 000,00

3 000,00

Nowy Sącz ul. Sobieskiego 14A/2

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Adres

Dz.150 "Przetwórstwo przemysłowe",rozdz.15011 - " Rozwój
przedsiębiorczości"
1

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i
Inicjatyw Lokalnych "STOPIL"

Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 22

Dz.630 "Turystyka" rozdz.63003 " Zadania w zakresie upowszechniania turystyki"
1
2
3

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży " Fabryka Marzeń "
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd
Okręgowy

Wysokość
rozliczonej
dotacji do
31.12.2013 r.

Kwota
przyznanych
dotacji

Nazwa podmiotu

Plan

Zwrot
dotacji do
31.12.2013

266,49

4

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie o/Beskid
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów PołudniowoWschodnich

Nowy Sącz, ul. Rynek 9

7 000,00

7 000,00

7 000,00

5

Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Krakowska

Nowy Sącz ul. Wąsowiczów 8

2 500,00

2 500,00

2 500,00

6

Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii KLUB SĄDECKICH
AMAZONEK im. H. Włodarczyk

Nowy Sącz, ul .Al. Wolności 49

2 000,00

2 000,00

2 000,00

7

Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei

Nowy Sącz ,ul. Kolejowa 27

1 000,00

1 000,00

1 000,00

8

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Spokojne Jutro"

Nowy Sącz, ul. Chruślicka 44

2 000,00

2 000,00

2 000,00

9

Stowarzyszenie "Przyjaciele Serca i Życia"

Nowy Sącz, ul. Broniewskiego 5

3 000,00

3 000,00

2 733,51

10

Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich
"ORION"

Nowy Sącz, ul. E. Plater 13a

2 500,00

2 500,00

2 500,00

11

Stowarzyszenie "TURKUS" na Rzecz Rozwoju Aktywności
Lokalnej

Nowy Sącz, Armii Krajowej 19/63

1 000,00

1 000,00

1 000,00

12

Polskie Tow. Turystyczno-Krajoznawcze o/Beskid

Nowy Sącz ul. Rynek 9

22 000,00

22 000,00

22 000,00

13

Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski

Nowy Sącz ul. Narutowicza 9

2 000,00

2 000,00

2 000,00

6 000,00

6 000,00

5 840,00

160,00

1

Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Sądeckie Hospicjum"

N. Sącz, ul. Nawojowska 155a

2 000,00

2 000,00

1 840,00

160,00

2

Sądecki Towarzystwo Sportowe "SUPERFIGHTER"

N. Sącz, ul. Nawojowska 13/11

4 000,00

4 000,00

4 000,00

95 000,00

95 000,00

86 546,00

Dz.750 "Administracja publiczna" rozdz.75095 -" Pozostała działalność"

Dz.801 -"Oświata i wychowanie" rozdz.80195 - " Pozostała działalność"

20 000

95 000

1

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe

Nowy Sącz, ul. Limanowskiego 7

1 500,00

1 500,00

1 500,00

2

Polskie Towarzystwo Matematyczne

Warszawa, ul. Śniadeckich 8

3 000,00

3 000,00

3 000,00

Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl

266,49

8 454,00

340

Dokument Systemu Zarządzania Jakością

Nr:

I-G3-1

Grupa procesów zarządzania strategicznego
Proces monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020
3

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"

Nowy Sącz ul. Kunegundy 12a

7 000,00

7 000,00

7 000,00

4

Związek Strzelecki "STRZELEC" Organizacja Społeczno Wychowawcza

Warszawa, Al. Jerozolimskie 3

5

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska

8 000,00

8 000,00

8 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

6

Kraków, ul. Karmelicka 31
Nowy Sącz, ul. Armii Krajowej
Stowarzyszenie TURKUS Na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej 19/63

2 700,00

2 700,00

2 700,00

7

Stowarzyszenie Promyczek Dzieciom

5 000,00

5 000,00

5 000,00

8

Stowarzyszenie Profesjonalnego Samorządu

Nowy Sącz, ul. Kościuszki 2

1 800,00

1 800,00

1 800,00

9

AIESEC POLSKA

Marki, ul. Hallera 12

4 000,00

4 000,00

4 000,00

10

Stowarzyszenie Muzyka Świata AKORD

Nowy Sącz, Al. Wolności 41D/1

8 000,00

8 000,00

7 946,00

11

Stowarzyszenie Pamięci Polskiego Sybiru

Nowy Sącz, ul. Podhalańska 38

6 000,00

6 000,00

6 000,00

12

Stowarzyszenie na Rzecz Badań i Dokumentacji Kultury "A
POSTERIORI"

N. Sącz, ul. Długoszowskiego
86b/3

8 000,00

8 000,00

0,00

13

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy

Nowy Sącz, ul. Kunegundy 16

7 000,00

7 000,00

7 000,00

14

Fundacja Młodzież-Edukacja-Przyszłość

Nowy Sącz, ul. Zielona 27

8 000,00

8 000,00

8 000,00

15

Polskie Tow.Turystyczno-Krajoznawcze O.Beskid

Nowy Sącz, ul. Rynek 9

5 000,00

5 000,00

5 000,00

16

Fundacja NOMINA ROSAE Ogród Kultury Dawnej

Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 44

6 000,00

6 000,00

5 600,00

17

Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Regionalnego "Sądeczoki"

Nowy Sącz, ul. Rynek 14

5 000,00

5 000,00

5 000,00

18

Stowarzyszenie SURSUM CORDA

Nowy Sącz, ul. Lwowska 11

Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 4

Dz.851"Ochrona Zdrowia", rozdz.85153-"Zwalczanie narkomanii"
1

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień "MONAR"

Nowy Sącz, ul. Narutowicza 6

Dz.851"Ochrona Zdrowia", rozdz.85154-"Przeciwdziałanie alkoholizmowi"
1
2

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i
Inicjatyw Lokalnych "STOPIL"
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Wawrzyńca

3

Parafia Matki Bożej Niepokalanej

4
5

Klub Sportowy CHRUŚLICE
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Małgorzaty

6

20 000

Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 22
Nowy Sącz ,ul. Biegonicka 8
Nowy Sącz, ul. Królowej Jadwigi
44

250 000

4 000,00

4 000,00

4 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

250 000,00

250 000,00

249 996,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Nowy Sącz, ul. Chruślicka 22

3 000,00

3 000,00

3 000,00

Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 1

22 000,00

22 000,00

22 000,00

Parafia św. Kazimierza

Nowy Sącz, ul. Sygańskiego 3

18 000,00

18 000,00

18 000,00

7

Parafia pw.Najświętszego Serca Pana Jezusa

Nowy Sącz, ul. Zygmuntowska 48

4 000,00

4 000,00

4 000,00

8

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Rocha

N. Sącz, ul. Boh.Orła Białego 40a

10 000,00

10 000,00

10 000,00

9

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Ducha

Nowy Sącz, ul. Ks. P. Skargi 10

7 500,00

7 500,00

7 500,00

Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl

54,00

8 000,00

400,00

4,00
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10

Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej oddział przy Parafii św.
Małgorzaty

Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 10

11

Stowarzyszenie "Piast" na Rzecz Aktywnego Trybu Życia

Nowy Sącz, ul. Rejtana 18a

12

Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania ARKA w Tarnowie
oddział w Nowym Sączu

Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 1

13

15 000,00

15 000,00

15 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

Nowy Sącz, ul. Lwowska 11

17 000,00

17 000,00

17 000,00

Nowy Sącz, ul. Al. Wolności 23

17 000,00

17 000,00

17 000,00

14

Stowarzyszenie "SURSUM CORDA"
Stowarzyszenie Animatorów Kultury

15

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju

Kraków, os. Teatralne 19

15 000,00

15 000,00

15 000,00

16

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"

Nowy Sącz, ul. Kunegundy 12a

12 000,00

12 000,00

12 000,00

17

Sądeckie Towarzystwo Sportowe "SUPERFIGHTER

Nowy Sącz, ul.Nawojowska 13/11

7 000,00

7 000,00

7 000,00

18

Sądecki Klub Bokserski "GOLDEN TEAM"

Nowy Sącz, ul. Broniewskiego 26

3 000,00

3 000,00

3 000,00

19

Stowarzyszenie Muzyka Świata "AKORD"

Nowy Sącz, Al. Wolności 41d/1

8 000,00

8 000,00

7 996,00

20

Fundacja "OSTOJA"

Nowy Sącz, ul. Krzykalskiego 1

10 000,00

10 000,00

10 000,00

21

Fundacja "Sztuka Teatru"

Nowy Sącz, ul. Lwowska 41/14c

3 000,00

3 000,00

3 000,00

22

Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej

Nowy Sącz, ul. Kręta 1

14 000,00

14 000,00

14 000,00

23

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci -Oddz. Okręgowy

Nowy Sącz, ul. Kunegundy 16

14 500,00

14 500,00

14 500,00

24

Sądeckie Towarzystwo Cyklistów

Nowy Sącz, ul. Wyszyńskiego 3

2 500,00

2 500,00

2 500,00

25

Stowarzyszenie "BESKIDZKIE WIĘZI"

Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna 77

3 000,00

3 000,00

3 000,00

26

Związek Strzelecki "STRZELEC" Organizacja Społeczno Wychowawcza

N. Sącz, ul. Jagiellońska 31

5 000,00

5 000,00

5 000,00

27

Stow. Miłośników Zespołu Regionalnego "SĄDECZOKI"

Nowy Sącz, Rynek 14

Dz.851"Ochrona Zdrowia", rozdz.85195 -"Pozostała działalność"

160 000

6 000,00

6 000,00

6 000,00

160 000,00

153 600,00

153 600,00

1

Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomii "KLUB SĄDECKICH
AMAZONEK"

Nowy Sącz Al. Wolności 49

12 000,00

12 000,00

12 000,00

2

Towarzystwo Przyjaciół Chorych "SĄDECKIE HOSPICJUM"

Nowy Sącz, Nawojowska 155 A

25 000,00

25 000,00

25 000,00

3

Stowarzyszenie KLUB INTEGRACYJNY

Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18

2 500,00

2 500,00

2 500,00

4

Kraków, ul. Studencka 19

2 500,00

2 500,00

2 500,00

5

PCK Małopolski Zarząd Okręgowy
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych
Ruchowo i Umysłowo "NADZIEJA"

Nowy Sącz ul. Freislera 10

46 000,00

46 000,00

46 000,00

6

Stowarzyszenie "Sądeckie Forum Kobiet"

Nowy Sącz ul. Narutowicza 2

4 000,00

4 000,00

4 000,00

7

Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi- "EUROPA
DONNA"

Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 31

5 000,00

5 000,00

5 000,00

8

Polski Związek Niewidomych okręg Małopolski

Kraków, ul.dr J.Babińskiego 29/23

8 000,00

8 000,00

8 000,00

Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl

4,00
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9
10

Polski Związek Głuchych w Krakowie
Parafia pw. Św. Kazimierza, Przychodnia Lekarska dla
Bezdomnych i Ubogich -" LEKARZE NADZIEI "

Kraków, ul. Św. Jana 18
Nowy Sącz, ul. Kościuszki 24

6 400,00

0,00

0,00

11

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków o. Powiatowy

Nowy Sącz, ul. Jeziorańskiego 3a

5 000,00

5 000,00

5 000,00

12

Stowarzyszenie "SURSUM CORDA"

Nowy Sącz, ul. Lwowska 11

6 000,00

6 000,00

6 000,00

13

Stowarzyszenie "Beskidzkie Więzi"

Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna 77

3 000,00

3 000,00

3 000,00

14

Polskie Tow.Turystyczno-Krajoznawcze o.Beskid

Nowy Sącz, ul. Rynek 9

7 000,00

7 000,00

7 000,00

15

Stow. Osób Niepełnosprawnych i Ich Opiekunów "SPOKOJNE
JUTRO"

Nowy Sącz ul. Barbackiego 42/1

3 500,00

3 500,00

3 500,00

16

Stowarzyszenie Przyjaciele Serca i Życia

Nowy Sącz, ul. Broniewskiego 5

9 000,00

9 000,00

9 000,00

17

Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem "MADA"

Nowy Sącz, ul. Al. Wolności 19

8 000,00

8 000,00

8 000,00

18

Stowarzyszenie "TĘCZA"- przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym

Nowy Sącz, ul. Broniewskiego 1

3 500,00

3 500,00

3 500,00

45 292,00

45 292,00

38 499,24

6 792,76

45 292,00

45 292,00

38 499,24

6 792,76

30 000,00

30 000,00

30 000,00

45 354

Dz.852-"Pomoc społeczna" rozdz.85203 - " Ośrodki wsparcia"
1

Fundacja "Silver Economy"

3 600,00

Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 14

Dz.852-"Pomoc społeczna" rozdz.85295 - "Pozostała działalność"

30 000

3 600,00

3 600,00

1

Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego "BETLEJEM"

Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 2

12 300,00

12 300,00

12 300,00

2

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Nowy Sącz, ul. Kunegundy 12a

1 700,00

1 700,00

1 700,00

3

Bank Żywności w Krakowie

Kraków, ul. Zabłocie 20/22

5 000,00

5 000,00

5 000,00

4

Nowosądeckie Towarzystwo im. Św. Brata Alberta
Nowy Sącz, ul. Szwedzka 18
Dz. 921-"Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz.92105-Pozostałe zadania w
zakresie kultury

11 000,00

11 000,00

11 000,00

180 000,00

176 000,00

166 500,00

1

Klub Inteligencji Katolickiej

Nowy Sącz, Plac Kazimierza 3

10 000,00

10 000,00

10 000,00

2

Sądeckie Towarzystwo Muzyczne

Nowy Sącz ul. Narutowicza 6

5 000,00

5 000,00

5 000,00

3

Towarzystwo Przyjaciół Regionalnego Zespołu "Lachy"

Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 31

40 000,00

40 000,00

40 000,00

4

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Fabryka Marzeń"

Nowy Sącz ul. Rynek 14

4 000,00

4 000,00

4 000,00

5

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Nowy Sącz ul. Wyszyńskiego 3

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Małgorzaty

Nowy Sącz, ul. Plac Kolegiacki

10 000,00

10 000,00

10 000,00

7

Związek Polskich Artystów Plastyków o/Nowy Sącz

Nowy Sącz ul. Jagiellońska 35

9 000,00

9 000,00

9 000,00

8

Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Regionalnego "SĄDECZOKI"

Nowy Sącz, ul. Rynek 14

11 000,00

11 000,00

11 000,00

180 000

9

Związek Miłośników Muzyki przy Parafii Rzym.-Katolickiej

Nowy Sącz ul. Biegonicka 8

7 000,00

7 000,00

7 000,00

10

Polski Związek Niewidomych

Nowy Sącz, ul. Narutowicza 9

3 000,00

3 000,00

3 000,00

Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl

9 500,00

343

Dokument Systemu Zarządzania Jakością

Nr:

I-G3-1

Grupa procesów zarządzania strategicznego
Proces monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020
11

Parafia Rzym.-Katolicka pw. Najświętszego Serca P. Jezusa

Nowy Sącz, ul. Zygmuntowska 48

8 000,00

8 000,00

8 000,00

12

Stowarzyszenie Animatorów Kultury

13

Stowarzyszenie Taneczne AXIS

Nowy Sącz, Al. Wolności 23

17 000,00

17 000,00

17 000,00

Nowy Sącz, ul. Długosza 3

3 000,00

3 000,00

14

3 000,00

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA"

Nowy Sącz,ul.Św.Kunegundy 12a

4 000,00

0,00

0,00

15

Towarzystwo na rzecz badań i dokumentacji kultury "A posteriori"
w Nowym Sączu

N. Sącz, ul. Długoszowskiego 86

4 500,00

4 500,00

0,00

16

Fundacja NOMINA ROSAE Ogród Kultury Dawnej

Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 44

5 000,00

5 000,00

5 000,00

17

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych

Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 48

3 500,00

3 500,00

3 500,00

18

Stowarzyszenie "Dla Miasta"

Nowy Sącz, ul. Wyszyńskiego 3

5 000,00

5 000,00

5 000,00

19

Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Krakowska,-Hufiec
Nowy Sącz

Nowy Sącz ul. Wąsowiczów 8

3 000,00

3 000,00

3 000,00

20

PROMYCZEK - Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej

Nowy Sącz, ul. Plac Kolegiacki 1

12 000,00

12 000,00

12 000,00

21

Stowarzyszenie Chóru "Scherzo"

Nowy Sącz, ul. Długosza 5

5 000,00

5 000,00

0,00

22

Towarzystwo Gimnastyczne "SOKÓŁ"

Nowy Sącz, ul. Długosza 3

5 000,00

5 000,00

5 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Dz.926"Kultura fizyczna " rozdz.92605-"Zadania w zakresie kultury fizycznej "

50 000

1

Klub Sportowy "STARÓWKA"

Nowy Sącz ul. Lwowska 63A/11

1 000,00

1 000,00

1 000,00

2

Stowarzyszenie "TURKUS" na Rzecz Rozwoju Aktywności
Lokalnej

Nowy Sącz, ul. Armii Krajowej
19/63

4 000,00

4 000,00

4 000,00

3

Klub Sportowy " PRZETAKÓWKA"

1 000,00

1 000,00

1 000,00

4

Sądeckie Towarzystwo Sportowe "SUPERFIGHTER"

Nowy Sącz, ul. Warzywna 14
Nowy Sącz, ul. Nawojowska
13/11

5 500,00

5 500,00

5 500,00

5

Sądecki Klub Modelarski

Nowy Sącz ul. Tarnowska 32

3 500,00

3 500,00

3 500,00

6

Uczniowski Klub Sportowy " DWÓJKA"

Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 32

1 500,00

1 500,00

1 500,00

7

Stowarzyszenie "PIAST"-NA Rzecz Aktywnego Trybu Życia

Nowy Sącz, ul. Nawojowska 3

1 000,00

1 000,00

1 000,00

8

Sądeckie Towarzystwo Cyklistów

Nowy Sącz ul. Wyszyńskiego 3

5 000,00

5 000,00

5 000,00

9

Związek Strzelecki" STRZELEC" Organizacja SpołecznoWychowawcza

Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 31

3 500,00

3 500,00

3 500,00

10

Ognisko TKKF "Halny"

N. Sącz, ul. Bat.Chłopskich 20/45

3 000,00

3 000,00

3 000,00

11

Ognisko TKKF "DĄBRÓWKA"

N. Sącz, ul. Piramowicza 16

2 000,00

2 000,00

2 000,00

12

Nowosądecki Terenowy Związek Piłki Siatkowej

1 000,00

1 000,00

1 000,00

13

Sekcja Brydża Sportowego "ALF"

Nowy Sącz ul. Partyzantów 16/3
Nowy Sącz, ul. Armii Krajowej
21/28

1 000,00

1 000,00

1 000,00

14

Liga Obrony Kraju

Kraków, ul. Pomorska 2

7 000,00

7 000,00

7 000,00

15

Okręgowy Związek Piłki Nożnej

Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna 34

2 000,00

2 000,00

2 000,00

Aktualne i obowiązujące dokumenty Systemu Zarządzania Jakością znajdują się w sieci komputerowej w portalu pod adresem http://qsystem.nowysacz.pl

4 500,00

5 000,00
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16

Stowarzyszenie "Klub Integracyjny"

Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 18

4 000,00

4 000,00

4 000,00

17
18

Parafialny Klub Sportowy "TABOR"

Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 1

2 000,00

2 000,00

2 000,00

Rugby Club BIAŁO-CZARNI-Nowy Sącz

Nowy Sącz, ul.29 listopada 19/16

2 000,00

2 000,00

2 000,00

Źródło: Wydział Analiz Budżetu Miasta
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