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I. WPROWADZENIE.
 

Rada  Powiatu  Nowosądeckiego  zgodnie  ze  Strategią  Rozwoju  Powiatu  Nowosądeckiego
uznała  aktywną  współpracę  z  organizacjami  pozarządowymi  za  jeden  z  podstawowych
elementów efektywnego kierowania rozwojem Powiatu Nowosądeckiego. 

Podstawowym dokumentem regulującym działania obywatelskie na rzecz dobra wspólnego
jest przyjmowany corocznie Uchwałą Rady Powiatu Nowosądeckiego Program Współpracy
Powiatu  Nowosądeckiego z Organizacjami  Pozarządowymi.  Zgodnie  z  zapisami  Programu
priorytetem  Powiatu  Nowosądeckiego  jest  jak  najlepsze  zaspokojenie  zbiorowych  potrzeb
wspólnoty,  którą  tworzą  jego  mieszkańcy.  Aktywna  współpraca  z  organizacjami
pozarządowymi  i liderami  środowisk  lokalnych  jest  tak  ważna,  ponieważ  to  właśnie
organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności, gdyż
skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli  danego
środowiska.  Obszerny zakres  działań,  w jakie  angażują  się  organizacje  pozarządowe,  ich
społeczny charakter oraz wzrastający poziom realizowanych usług powodują, że organizacje
są postrzegane jako cenny partner do współpracy dla samorządu powiatowego.

Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015
został  przyjęty  Uchwałą Nr  405/XXXVII/14  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  23
października 2014 r.  Podjęcie wyżej wymienionej uchwały wynika z art. 5a ust. 1 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016
r. poz. 239).

Zgodnie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, Zarząd Powiatu do dnia 31 maja każdego roku jest obowiązany przedkładać
Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji Programu za rok poprzedni.

Program Współpracy  na  2015 rok  realizowany był  przez  Starostwo Powiatowe  w Nowym
Sączu (wydziały  merytoryczne urzędu zajmujące  się  zlecaniem zadań organizacjom)  oraz
jednostki organizacyjne powiatu: 

 Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 
 Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, 
 Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, 
 Powiatowe Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, 
 Zespół Zdrowia i Spraw Obywatelskich,
 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu,
 Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego.
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Program  określa  formy,  zasady  i  zakres  współpracy  organów  samorządowych  Powiatu
Nowosądeckiego z organizacjami, zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o  działalności  pożytku  publicznego  i  wolontariacie  a  także  zawiera  wykaz  zadań
priorytetowych, będących podstawą do dysponowania środkami publicznymi, przeznaczonymi
na  finansowanie  lub  dofinansowanie  zadań  publicznych,  pozostających  we  właściwości
powiatu nowosądeckiego, a realizowanych przez organizacje pozarządowe.

W  Programie  Współpracy,  określony  został  sposób  oceny  realizacji  Programu,  którą
dokonuje  właściwa  Komisja  Rady  Powiatu  ds.  organizacji  pozarządowych,  zgodnie
z następującymi wskaźnikami:

 liczbę ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań publicznych – 7,
 liczbę ofert  złożonych przez organizacje do konkursów ofert  na realizację zadań

publicznych – 155,
 liczbę  organizacji,  które  zwróciły  się  do  Powiatu  o  wsparcie  lub  powierzenie

realizacji zadań publicznych z pominięciem konkursów ofert (art. 19a ustawy) – 8,
 wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację  zadań

publicznych w danym roku budżetowym – w trybie konkursowym oraz w „grantach”
193 000 zł, w trybie realizacji zadań statutowych urzędu 94 888 zł, „zabytki” 54 000,
PCPR 71.093, PUP 25 192, RAZEM: 438 173 zł,

 liczbę zadań publicznych, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu- 94,
 liczbę skonsultowanych z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego – 1,
 liczbę organizacji biorących udział w konsultacjach – 340,
 liczbę organizacji korzystających ze wsparcia Centrum oraz korzystających z innych

form pomocy oferowanej przez Powiat – ok. 110,
 liczbę realizowanych umów o wykonanie inicjatywy lokalnej – 0,
 liczbę  inicjatyw  realizowanych  przez  organizacje,  objętych  patronatem  Starosty

Nowosądeckiego – ok. 50.

Na podstawie sprawozdania Zarządu Powiatu, oceny Programu i po zebraniu uwag o jego
realizacji, przygotowany zostanie Program na kolejny rok.

Miniony rok w ujęciu statystycznym dot. potencjalnych partnerów do współpracy nie odbiega
zbytnio od roku 2014. Optymistycznym jest fakt corocznego, wzrostu liczby organizacji oraz
wyższe kwoty pozyskiwane z 1% podatku. Świadczy to o rosnącej pozycji trzeciego sektora w
regionie, a tym samym rokuje na większą ilość przedsięwzięć służących nam wszystkim. 

Na chwilę obecną (marzec 2016 r.) dane dot. ilości organizacji przedstawiają się następująco:
 liczba organizacji (stowarzyszeń i fundacji) posiadających siedzibę na terenie powiatu 

nowosądeckiego – ok. 301, w tym liczba organizacji pożytku publicznego na terenie  
powiatu nowosądeckiego 26.
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II.WSPÓŁPRACA FINANSOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI.

Współpraca Powiatu Nowosądeckiego z organizacjami pozarządowymi była realizowana na
dwóch płaszczyznach:

1)  finansowej,  w  formie  powierzania  lub  wspierania  realizacji  zadań  publicznych  poprzez
udzielanie dotacji,
2) pozafinansowej.

W  roku  2015,  zgodnie  z  zadaniami  priorytetowymi  zawartymi  w  Programie  Współpracy
Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami  Pozarządowymi na rok 2015 ogłoszone zostały
konkursy w dziedzinie:

 kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

 kultury fizycznej i sportu,

 turystyki,
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 ochrony i promocji zdrowia,

 edukacji ekologicznej,

 dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych,

bezpieczeństwa publicznego.

W roku ubiegłym na realizację powyższych, podstawowych 7 obszarów konkursowych powiat
nowosądecki przeznaczył 193 000 zł.

Mając na względzie dostępność projektów  ukierunkowanych na realizację cennych lokalnych
inicjatyw oraz powszechny brak środków wśród organizacji na wkłady własne do programów,
Zarząd Powiatu w roku 2013 podjął decyzję o utworzeniu tzw. Funduszu Wkładu Własnego.
Realizacja  tego  Konkursu  zapewnia  rozwój  naszych  organizacji  oraz  jest  narzędziem
pomnażania  przekazanych  środków  na  przedsięwzięcia  społeczne  służące  całej
Sądecczyźnie. Dzięki tej formie współpracy powiatu z organizacjami, ze źródeł zewnętrznych,
a  zwłaszcza  z  Unii  Europejskiej  mogą  trafiać  środki  finansowe  na  realizację  programów
ważnych i potrzebnych mieszkańcom powiatu. 

Podmiotami  uprawnionymi  do  złożenia  ofert  były  statutowo  działające  w  obszarze
konkursowym:

a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie,

b)  osoby prawne i  jednostki  organizacyjne  działające 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,

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

d) spółdzielnie socjalne,

e)  spółki  akcyjne  i  spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  oraz  kluby  sportowe  będące
spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. Nr 127, poz.857), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość
dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między
swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Otwarty Konkurs  ofert  został  ogłoszony zgodnie  z  wymogami  ustawowymi  oraz  w oparciu
o  „Regulamin  określający  zasady  przyznawania  i  rozliczania  dotacji  związanych
z wykonywaniem  zadań  określonych  ustawą  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności
pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie”  przyjęty  Uchwałą  Nr  1009/2013
Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia  27  grudnia 2013 r.

Zgodnie  z  niniejszym Regulaminem procedura  oceny ofert  przebiega  dwuetapowo:  każda
oferta  jest  poddawana ocenie  formalnej  (przez właściwy wydział)  i  merytorycznej.   Ocena
merytoryczna dokonywana  jest  przez  Komisję  Konkursową  (złożonej  przez  przedstawicieli
organizacji  z terenu powiatu, Członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
będących  członkami  organizacji  oraz  dyrektorów  wydziałów  merytorycznych  Starostwa
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Powiatowego)  zgodnie  z  kryteriami  zawartymi  w  Karcie  oceny  merytorycznej  oraz  na
zasadach określonych w ogłoszeniu o konkursie (w szczególności merytoryczne, społeczne,
finansowe). 

Każdy z członków komisji wypełnia „Kartę oceny merytorycznej projektu”. Członkowie komisji
konkursowej  przyznają  ofercie  punkty  za  poszczególne  kryteria  oceny.   Końcowa  ocena
punktowa oferty stanowi średnią arytmetyczną ocen dokonanych przez członków komisji. Po
zsumowaniu wszystkich punktów, komisja ustala ranking ofert wg punktacji i wybiera najlepsze
oferty,  proponując  wysokość  dotacji.  Propozycję  wysokości  dotacji  określa  Komisja
Konkursowa zwykłą  większością głosów.  Ostateczną decyzję  o  wyborze ofert  i  przyznaniu
bądź odmowie przyznania dotacji wraz z jej wysokością podejmuje Zarząd Powiatu w drodze
uchwały.  

Zestawienie złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych 
przez organizacje pozarządowe

Lp Priorytet Ogółem  ilość
złożonych ofert

Wnioskowana  kwota
dotacji

Środki
finansowe
przeznaczone
przez Powiat

1 Kultura  i  ochrona
dziedzictwa  narodowego-
OP.I.

39 225.459,00 60.000,00

2 Kultura fizyczna-OP.II. 52 265.466,00 40.000,00

3 Turystyka-OP.III. 4 108.000,00 5.000,00

4 Ochrona  i  promocja
zdrowia-OP.IV.

33 180.100,00 30.000,00

5 Edukacja  ekologiczna-
OP.V.

5 13.591,00 10.000,00

6 Bezpieczeństwo
publiczne-OP.VI.

4 26.184,00 10.000,00

7 Wkład własny 18 41.000 20.000,00

x Ogółem 155 718.800,00 175.000,00

Procentowy udział  kwoty dotacji  w poszczególnych obszarach konkursowych w roku 2015
przedstawia poniższy wykres:
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Wysokość środków dotacji dla organizacji w 2015 r. wynosiła w poszczególnych obszarach:

 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -  70 000 zł, z przeznaczeniem na zadania w
zakresie:
a) wspierania edukacji kulturalnej i artystycznej dzieci i młodzieży,
b) ochrony dziedzictwa regionalnego i narodowego oraz kultury ludowej,
c) twórczości literackiej - wydawnictw regionalnych,
d) upowszechniania sztuki teatralnej,
e)  promocji  kultury  sądeckiej  za  granicą  oraz  inicjowania  programów przeznaczonych  dla
Polonii,
f)  wspierania  międzynarodowych  przedsięwzięć  społeczno-kulturalnych  służących
kultywowaniu tradycji regionalnych i narodowych,
g)  wspierania  przedsięwzięć  mających  na  celu  prezentację  dorobku  artystycznego  i
kulturalnego regionu.
Szczegóły: Uchwała Nr 56/2015 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  Powiatu  Nowosądeckiego  w
dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2015 r.

 kultura fizyczna i sport  -  48 000 zł, z przeznaczeniem na zadania w zakresie:
a) uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych,
b)  przedsięwzięć  dotyczących  upowszechniania  sportu  poprzez  organizację  imprez
sportowych o charakterze masowym.
Szczegóły: Uchwała Nr 60/2015 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  Powiatu  Nowosądeckiego  w
dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2015 r.

 turystyka –  5  000  zł,  z  przeznaczeniem  na  zadania  w  zakresie  3)  promocji  atrakcji
turystycznych powiatu w formie publikacji  (albumy, foldery, kartki  pocztowe, mapy, katalogi,
filmy, prezentacje elektroniczne).
Szczegóły: Uchwała Nr 58/2015 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  Powiatu  Nowosądeckiego  w
dziedzinie turystyki w 2015 r.

 promocja zdrowia - 30 000 zł, z przeznaczeniem na zadania w zakresie:
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a) edukacji w zakresie profilaktyki chorób, organizowania badań profilaktycznych,
b) podniesienia świadomości zdrowotnej oraz upowszechniania wiedzy z zakresu zdrowego
stylu życia i możliwości oddziaływania na własne zdrowie wśród mieszkańców Powiatu,
c) organizowania różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnej
lub/i zagrożonej wykluczeniem społecznym,
d) promocji i propagowania idei honorowego krwiodawstwa,
e)  realizacji  programów  edukacyjno-zdrowotnych  ukierunkowanych  na  promocję  zdrowia,
poprawę jakości życia i aktywizację osób starszych,
f)  organizacji  warsztatów,  szkoleń  oraz  imprez  integracyjnych,  w  tym  indywidualnych  i
grupowych zajęć dla osób niepełnosprawnych,
g) upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowania zachowań i stylów
życia  korzystnych  dla  zdrowia  psychicznego,  rozwijania  umiejętności  radzenia  sobie  w
sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu,
h) ratownictwa medycznego.
Szczegóły: Uchwała Nr 57/2015 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  Powiatu  Nowosądeckiego  w
dziedzinie promocji i ochrony zdrowia w 2015 r.

 edukacja ekologiczna -  10 000 zł, z przeznaczeniem na zadania w zakresie:
a)  rozpowszechniania  prawidłowego  postępowania  z  odpadami  (segregacja  odpadów
komunalnych, kompostowanie odpadów organicznych),
b) informowania o zagrożeniach dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z niewłaściwego
postępowania z odpadami (np. spalanie odpadów w piecach domowych lub porzucanie ich na
dzikich wysypiskach),
c) opracowania  i  druku  materiałów  informacyjnych  nt.  prawidłowej  gospodarki  odpadami
i gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony powietrza,
d) promocji przedsięwzięć mających na celu zbiórkę odpadów niebezpiecznych znajdujących
się w strumieniu odpadów komunalnych (np. zużyte baterie, przeterminowane lekarstwa),
e) propagowania zadań mających na celu wykorzystywanie źródeł energii odnawialnej.
Szczegóły: Uchwała Nr 59/2015 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  Powiatu  Nowosądeckiego  w
dziedzinie edukacji ekologicznej w 2015 r.

 bezpieczeństwo publiczne - 10 000 zł, z przeznaczeniem na zadania w zakresie:

a) propagowania działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego.
b)  ratownictwa  i  ochrony  osób  przebywających  lub  korzystających  z  akwenów  wodnych,
w tym propagowanie bezpiecznych zachowań i form wypoczynku na wodą. 
c)  propagowania  zasad  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego,  zwłaszcza  wśród  dzieci  i
młodzieży.
d) współorganizacji imprez i akcji prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa publicznego.
e)  upowszechniania  wiedzy  z  zakresu  różnych  zagrożeń,  ich  skutków  i  sposobów
minimalizacji.
Szczegóły: Uchwała Nr 61/2015 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  Powiatu  Nowosądeckiego  w
dziedzinie bezpieczeństwa publicznego w 2015 r.

 dofinansowanie wkładu własnego - 20 000 zł, z przeznaczeniem na zadania w zakresie w
pierwszej  kolejności  do  zadań  priorytetowych  oraz  w  zakresie  rozwoju  organizacji
pozarządowych, tj.:
a)  organizacji  i  współorganizacji  szkoleń  w  zakresie  pozyskiwania  funduszy  krajowych  i
europejskich oraz regulacji prawnych dotyczących działalności organizacji pozarządowych,
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b) doradztwa i udzielania pomocy merytorycznej organizacjom w przygotowaniu projektów i
pisaniu wniosków,
c)  zwiększania  aktywności  społecznej  poprzez  przyznawanie  środków  finansowych  (np.
mikrograntów) na realizację inicjatyw mieszczących się w katalogu zadań Powiatu,
d) rozwoju wolontariatu, w tym edukacji młodzieży w tym zakresie.

Wyniki otwartego konkursu ofert i „małych grantów”

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dała możliwość zlecania realizacji
zadań  publicznych  organizacjom  pozarządowym,  które  posiadają  wiedzę,  doświadczenie,
wykwalifikowaną kadrę, co pozwoliło na profesjonalną realizację zadań publicznych na rzecz
mieszkańców powiatu nowosądeckiego.

Dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje przyczyniło się do wykonania wielu
wartościowych  przedsięwzięć  o  charakterze  gminnym  i  powiatowym.

Organizacje  pozarządowe,  na  podstawie  art.  81  ust.  1  ustawy z  dnia  23  lipca  2003 r.  o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, mogą się ubiegać o dofinansowanie przedsięwzięć
w zakresie  prac  konserwatorskich,  restauratorskich lub robot  budowlanych przy zabytkach
wpisanych  do  rejestru  zabytków  położonych  na  obszarze  Powiatu  Nowosądeckiego.
Wysokość  dofinansowania  konkursu  ochrony zabytków  wyniosła  w  2015  r.  54  000  zł  (z
przeznaczeniem dla czterech parafii).

Organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych mogą
ubiegać  się  corocznie  o  środki  z  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych  w  ramach  zadania  p.n.  Dofinansowanie  sportu,  kultury,  rekreacji
i  turystyki. 

Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  współpracuje  z  organizacjami  pozarządowymi
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie zadań ustawowych wynikających z
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych m.in.

1.  dofinansowanie  zadań  z  zakresu  sportu,  kultury,  rekreacji  i  turystyki  osób
niepełnosprawnych:
W 2015 r. wpłynęło do PCPR 56 wniosków w tym: 12 wniosków od instytucji publicznych oraz
44 wnioski od instytucji niepublicznych.
Zawarto 30 umów (6 z instytucjami publicznymi i 24 z instytucjami niepublicznymi) na łączną
kwotę 71.093 zł. W imprezach tych uczestniczyło 1.324 osoby niepełnosprawne.
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W  zakresie  tego  zadania  PCPR  współpracowało  w  2015  r.  z  takimi  organizacjami
pozarządowymi jak:

 Stowarzyszenie “Dolina Dunajca”,
 Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym im. Ojca Pio w Stróżach,
 Polski Związek Niewidomych,
 Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „Mada” ,
 Stowarzyszenie Rodziców, Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Promyk”,
 Polski Związek Głuchych,
 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków,
 Polski Związek Emerytów i Rencistów Zarząd Oddziału Okręgowego,
 Stowarzyszenie  Na  Rzecz  Osób  Niepełnosprawnych  i  ich  Opiekunów  „Sposób  na

Zycie” w Muszynie,
 Stowarzyszenie „Tęcza” przy SOSW  w Nowym Sączu,
 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej”,
 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “GNIAZDO”,
 Stowarzyszenie  Wspierania  Inicjatyw  Aktywnych  Nauczycieli  i  Emerytów „Belfer”  w

Korzennej,
 Koło Przyjaciół Dzieci Chorych Na Cukrzycę przy OM TPD w Nowym Sączu.

2.  dofinansowanie  kosztów  tworzenia  i  działania  warsztatów  terapii  zajęciowej  (3   wtz-y
prowadzone są przez organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje) na 6 istniejących
w Powiecie Nowosądeckim) na kwotę 3 156 180 zł z czego 291 465 zł pochodzi z budżetu
powiatu. Są to:
1) Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym im. Ojca Pio w Stróżach - Warsztat Terapii
Zajęciowej w Stróżach,
2)  Stowarzyszenie   Rodziców  Przyjaciół  Dzieci  i  Osób Niepełnosprawnych “PROMYK” w
Podegrodziu - Warsztat Terapii Zajęciowej w Gostwicy,
3)  Stowarzyszenie  “Dolina  Dunajca”  w   Łącku  -  Warsztat  Terapii  Zajęciowej  w  Czarnym
Potoku.

3. Powiat współpracuje także z organizacjami pozarządowymi w zakresie:

 przedstawiania ofert pomocy świadczonej przez Powiat,
 zasad dofinansowania powyższych zadań,
 rekomendacji wystawianych stowarzyszeniom,
 przekazywania  informacji  o  działaniach  ogólnokrajowych  organizowanych  na  rzecz

osób niepełnosprawnych oraz programów ogłaszanych przez PFRON na rzecz osób
niepełnosprawnych  („Aktywny  Samorząd”,  „Program  wyrównywania  różnic  między
regionami”.

 przekazywania  informacji  dotyczących  działań  podejmowanych  na  rzecz  osób
niepełnosprawnych –  programy,  konkursy,  festiwale  itp.  –  przez  instytucje  lokalne  i
ogólnokrajowe,

4. Inna  forma  współpracy  PCPR  z  organizacjami  pozarządowymi  to  uczestnictwo
członków tych organizacji w różnego typu komisjach i zespołach opiniujących zadania
realizowane przez Powiat na rzecz osób niepełnosprawnych m .innymi:

 Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, 
 Zespół ds. rozpatrywania wniosków o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności

warsztatów  terapii  zajęciowej  oraz  dofinansowanie  kosztów  wynikających  ze
zwiększenia liczby uczestników warsztatu.
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Organizacje pozarządowe, na podstawie art. 62 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,  mogą ubiegać się o środki na dofinansowanie zadań z
zakresu  integracji  społecznej  osób  bezrobotnych  korzystających  ze  świadczeń  pomocy
społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i integracja. 

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego podjął w 2015 r. następujące działania
w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi:
- Fundacją Europa+ z siedzibą w Brzeznej. Fundacja realizowała zadania zlecone przez PUP
dla PN w ramach prowadzonego Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) na  rzecz integracji i
reintegracji  zawodowej  i społecznej  osób  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym  lub
przeciwdziałania patologiom społecznym. Zlecenie zadania zostało przeprowadzone w trybie
otwartego konkursu ofert, na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
W programie PAI uczestniczyło 40 osób z czterech gmin Powiatu Nowosądeckiego (Łącko,
Piwniczna- Zdrój, Podegrodzie, Nawojowa).
Koszt realizacji zadania z zakresu integracji społecznej wyniósł 25 192 zł.

- Stowarzyszeniem na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych STOPIL w
zakresie refundacji  świadczeń integracyjnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne. W
roku 2015 refundowano świadczenia dla 29 osób, które  uczestniczyły w Centrum Integracji
Społecznej na kwotę 218 323 zł.

KONTROLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

Celem kontroli jest ocena realizacji zadania publicznego, które zlecono do realizacji i na które
udzielono dotacji ze środków publicznych, z uwzględnieniem następujących kryteriów:
1) stanu realizacji zadania,
2)  efektywności,  przez  którą  należy  rozumieć  uzyskiwanie  możliwie  najlepszych  efektów
z poniesionych nakładów,
3) rzetelności, przez którą należy rozumieć należyte i terminowe wykonanie zadania,
4) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
5) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy,
6)  jakości  wykonania  zadania,  przez  którą  należy  rozumieć  wykonanie  zadania  zgodnie
z obowiązującymi standardami.

Kontrola obejmuje swoim zakresem:

1) wykonanie zadania zgodnie z umową,
2)  prowadzenie  dokumentacji  merytorycznej  i  finansowej,  pozwalającej  na  ocenę
realizowanego zadania,
3)  wykorzystanie  środków  otrzymanych  z  budżetu  powiatu,  zgodnie  z  przeznaczeniem
określonym w umowie.
3. Kontrola może być przeprowadzana w toku realizacji zadania publicznego oraz po jego
zakończeniu przez okres  5 lat,  licząc od początku roku następującego po roku,  w którym
organizacja pozarządowa realizowała zadanie publiczne. 

Działalność kontrolna realizowana jest w formie:
1)  weryfikacji  wszystkich  sprawozdań z  realizacji  zadania  publicznego dokonywanej  przez
wydziały merytoryczne, 
2) kontroli planowej wszystkich zadań zleconych dokonywanej przez wydziały merytoryczne,
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3) kontroli doraźnej dokonywanej przez Zespół ds. Kontroli i Analiz.

W związku z realizacją Uchwały Nr 122/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO z
dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli realizacji zadań publicznych
zleconych organizacjom pozarządowym w roku 2015 oraz Uchwały zmieniającej (Nr 278/2015
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO z dnia 9 września 2015 r.),  ogółem w 2015 r.
skontrolowano  95  zadań  zleconych  do  realizacji  organizacjom  pozarządowym  przez  6
wydziałów urzędu.
Wszystkie  przedstawione  w  układzie  tabelarycznym  dotacje  wykorzystane  były  zgodnie  z
przeznaczeniem i zostały prawidłowo rozliczone.
Nie  wykonano  dwóch  kontroli  zaplanowanych  na  IV  kwartał  2015r.  tj.  Stowarzyszenia
Amatorskiego  Ruchu  Artystycznego  Ziemi  Łąckiej.  Kontrola  zostanie  przeprowadzona  I
kwartale 2016 r.  i Stowarzyszenia Sądecki Elektryk z Nowego Sącza – wskutek rezygnacji z
przyznanej dotacji.
Ponadto przeprowadzono  trzy nie planowane kontrole dotacji przyznanych w trybie „małych
grantów” w zakresie kultury.

W  ramach  wsparcia  pozakonkursowego  (poza  otwartym  konkursem  i  grantami)  Powiat
Nowosądecki  wspiera  organizacje  poprzez  dofinansowanie  ich  zadań   w  ramach  zadań
statutowych wydziałów Starostwa Powiatowego w obszarach:

- promocji i ochrony zdrowia,
- bezpieczeństwa i ratownictwa na rzecz mieszkańców powiatu,
- promocji organizacji (m.in. patronat, puchary, nagrody, materiały promocyjne powiatu),
- kultury i sportu,
- turystyki.

Szczegóły znajdują się w poniższym zestawieniu:

Forma współpracy Nazwa
Wydziału

Ilość inicjatyw/opis Wysok
ość

środkó
w 

obejmowanie patronatem 
przez władze Powiatu 
projektów i inicjatyw 
m. in. o charakterze 
edukacyjnym, kulturalnym, 
sportowym oraz społecznym,
realizowanych przez 
organizacje pozarządowe, w 
tym fundacja pucharów, 
nagród, przekazywanie 
materiałów promocyjnych dla
organizacji oraz wsparcie 
finansowe przedsięwzięć 
realizowanych przez 
organizacje pozarządowe

Wydział
Edukacji
Kultury i
Sportu

Starosta Nowosądecki w 2015 r.
honorowym patronatem objął  21 imprez
sportowych organizowanych w Powiecie

Nowosądeckim

 

13 424 

 

Wspólne działania 
promocyjne

Wydział
Edukacji
Kultury i
Sportu

  W ramach promocji kultury dziedzictwa
regionalnego Sądecczyzny:

- Udział Młodzieżowego Chóru „Scherzo” w 
Ogólnopolskim Festiwalu „Schola 
Cantorum” w Kaliszu – realizator zadania 

10 500
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Stowarzyszenie Chóru „Scherzo” z Nowego
Sącza
- Lipniczanie” na Tygodniu Kultury 
Beskidzkiej” realizator zadania 
Stowarzyszenie „Lipniczanie”  z Lipnicy 
Wielkiej
- Promocja kultury za granicą – Udział 
Zespołu „Niskowioki” w Festiwalu Folkloru 
Balaton Folk Fest 2015 w Bułgarii realizator 
zadania Ochotnicza Straż Pożarna  z 
Niskowej
- Udział członków Stowarzyszenia Koła 
Gospodyń Wiejskich Wsi Stadła  w  
„Jarmarku Kulturowym „ w Licheniu

obejmowanie patronatem 
przez władze Powiatu 
projektów i inicjatyw m. in. 
o charakterze edukacyjnym, 
kulturalnym, sportowym oraz
społecznym, realizowanych 
przez organizacje 
pozarządowe, w tym 
fundacja pucharów, nagród, 

Wydział
Edukacji,
Kultury 
i Sportu

 
Projekt pn. „Kolej na majówkę! Parowozem 
przez Galicyjską Kolej Transwersalną” pod 
hasłem „Pociąg do tradycji” realizowany 
przez Nowosądeckie Stowarzyszenie 
Miłośników Kolei w Nowym Sączu.

3 000 

pomoc w nawiązywaniu 
kontaktów 
międzynarodowych

Biuro
Promocji,
Turystyki 

i
Współpracy
z Zagranicą

- poszukiwanie partnerów na Słowacji do 
projektów realizowanych przez 
stowarzyszenia z terenu powiatu 
(przedstawiciele słowackich klubów i 
związków sportowych - piłka ręczna 
i siatkowa, narciarstwo, brydż, tenis 
stołowy);

- koncepcja i wykonanie grafik dot. wydarzeń
sportowych i kulturalnych organizowanych 
przez stowarzyszenia ziemi muszyńskiej we 
współpracy z partnerami słowackimi

Obejmowanie patronatem 
przez władze Powiatu 
projektów i inicjatyw m. in. o 
charakterze edukacyjnym, 
kulturalnym, sportowym oraz
społecznym, realizowanych 
przez organizacje 
pozarządowe, w tym 
fundacja pucharów, nagród, 
przekazywanie materiałów 
promocyjnych dla organizacji

Zespół
Zdrowia i

Spraw
Obywatelski

ch

- Objęcie patronatem przez Starostę 
Nowosądeckiego „Dni potencjalnych 
dawców szpiku kostnego i dawców krwi” na 
wniosek Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa 
Tischnera w Starym Sączu przy współpracy 
z Fundacją DKMS Polska oraz 
Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa Oddział Nowy Sącz,
- Objęcie patronatem przez Starostę 
Nowosądeckiego Festynu Rodzinno-
Integracyjnego pod hasłem „Otwórz serce” 
na wniosek Stowarzyszenia na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych i Ich Opiekunów 
„Sposób Na Życie” w Muszynie, 
współorganizatorzy: Powiatowy Ośrodek 
Wsparcia dla Osób 
z Zaburzeniami Psychicznymi w Muszynie 
oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Muszynie.
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Inne formy wsparcia 
organizacji, w tym finansowe

Zespół
Zdrowia i

Spraw
Obywatelski

ch

- Współorganizacja z Fundacją Pomocy 
Osobom z Autyzmem „Mada” konsultacji 
diagnostyczno-terapeutycznych z udziałem 
lekarza psychiatry, pedagoga specjalnego i 
psychologa dla 4 dzieci z zaburzeniami 
rozwoju (ze spektrum autyzmu),
- Współorganizacja ze Spółdzielnią 
Inwalidów „Karpaty” w Białej Niżnej wyjazdu
na turnus rehabilitacyjny i terapeutyczny do 
Jastarni dla uczestników Warsztatów Terapii
Zajęciowej. Celem wyjazdu była promocja 
zdrowego trybu życia i poprawa sprawności 
fizycznej poprzez zabiegi rehabilitacyjne 
oraz propagowanie aktywnych form 
spędzania wolnego czasu.

2  130

999  

Funkcjonowanie wspólnych 
zespołów o charakterze 
doradczo - konsultacyjnym

Biuro 
Promocji,  
Turystyki 
i 
Współpracy 
z Zagranicą

Rada Konsultacyjna ds. Turystyki przy 
Prezydencie Miasta Nowego Sącza i 
Staroście Nowosądeckim - organizacja 
posiedzeń, konsultacje działań

Informowanie organizacji 
pozarządowych 
o planowanych kierunkach 
działalności

Biuro 
Promocji,  
Turystyki 
i 
Współpracy 
z Zagranicą

Ogłoszenie o wspieraniu zadań w zakresie 
promocji atrakcji turystycznych Powiatu w 
formie publikacji (albumy, foldery, kartki 
pocztowe, mapy, katalogi, filmy, prezentacje
elektroniczne)

Pomoc w nawiązywaniu 
kontaktów 
międzynarodowych

Biuro 
Promocji,  
Turystyki 
i 
Współpracy 
z Zagranicą

poszukiwanie partnerów na Słowacji do 
projektów realizowanych przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Gniazdo”, tłumaczenia 
na i z języka słowackiego,
pomoc w trakcie realizacji projektu 
(Fundusz Wyszehradzki)

Wspólne działania 
promocyjne

Biuro 
Promocji,  
Turystyki 
i 
Współpracy 
z Zagranicą

- Sądecka Marka Turystyczna
- Marka „SĄDECKIE” - we współpracy 
z Kongregacją Kupiecką

Organizacja i współudział 
w organizacji szkoleń, 
konferencji i innych spotkań 
z udziałem organizacji

Biuro 
Promocji,  
Turystyki 
i 
Współpracy 
z Zagranicą

- Sądecka Marka Turystyczna
- Marka „SĄDECKIE” - we współpracy 
z Kongregacją Kupiecką

Obejmowanie patronatem 
przez władze Powiatu 
projektów i inicjatyw m.in. 
o charakterze edukacyjnym, 
kulturalnym, sportowym oraz
społecznym, realizowanych 
przez organizacje 
pozarządowe, w tym 
fundacja pucharów, nagród, 

Biuro 
Promocji, 
Turystyki 
i Współprac
y 
z Zagranicą

Patronat Starosty Nowosądeckiego:
-Fundacja AKADEMIA GOAL
-Stowarzyszenie „Beskidzkie więzi”
-PTTK (Rajd Rowerowy)
-Stowarzyszenie „Wesele Wesel”
-Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników 
Kolei
-Małopolski Związek Kolarski
-Fundacja Sądecka
-Stowarzyszenie NASZ DOM
-Stowarzyszenie „Miliczanie”
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przekazywanie materiałów 
promocyjnych dla organizacji

-Fundacja „Rodzice Dzieciom”
-Nowosądecka Izba Turystyczna
-Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej
-Towarzystwo Miłośników Piwnicznej

47 organizacji
 

Obejmowanie patronatem 
przez władze Powiatu 
projektów i inicjatyw m.in. o 
charakterze edukacyjnym, 
kulturalnym, sportowym oraz
społecznym, realizowanych 
przez organizacje 
pozarządowe, w tym 
fundacja pucharów, nagród, 
przekazywanie materiałów 
promocyjnych dla organizacji

Powiatowe 
Centrum 
Zarządzania
Kryzysoweg
o

Zakup pucharów dla uczestników Zimowych
Zawodów Strzeleckich organizowanych 
przez Klub Ligi Obrony Kraju „SNAJPER” – 
400zł
Zakup pucharów dla zwycięzców I 
Powiatowych Halowych Zawodów Sportowo
Pożarniczych – 500 zł
Zakup pucharów i medali dla uczestników 
Turnieju Strzeleckiego – 200 zł
Zakup nagród dla uczestników 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej organizowanego przez Zarząd 
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP – 
1 996,56 zł
Zakup pucharów dla uczestników zawodów 
strzeleckich „o srebrne muszkiety” 
organizowanych przez Klub Ligi Obrony 
Kraju– 350 zł
Zakup pucharów oraz medali dla 
uczestników zawodów strzeleckich 
organizowanych z okazji 224 rocznicy  
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dnia Flag 
Państwowej oraz 70 rocznicy zakończenia II
wojny światowej organizowanych przez Ligę
Obrony Kraju w Nowym Sączu – 450 zł 
Zakup pucharów dla uczestników II 
Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych 
OSP – 400 zł
Zakup pucharów dla uczestników gminnej 
imprezy sportowo rekreacyjnej „Żegnamy 
lato witamy jesień” organizowanej przez 
Klub Ligi Obrony Kraju „SNAJPER – 300 zł
Pokrycie kosztów pucharów dla zwycięzców
zawodów strzeleckich organizowanych z 
okazji święta niepodległości 
organizowanych przez Klub Ligi Obrony 
Kraju „SNAJPER – 500 zł
Zakup pucharów i wyżywienia dla 
uczestników turnieju tenisa stołowego 
organizowanego przez Zarząd Oddziału 
Powiatowego Związku OSP RP w Nowym 
Sączu – 1 000 zł
Zakup pucharów dla uczestników 
sylwestrowych zawodów strzeleckich 
organizowanych przez Klub Ligi Obrony 
Kraju „SNAJPER – 400zł

6 496
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Inne formy wsparcia 
organizacji, w tym finansowe

Powiatowe 
Centrum 
Zarządzania
Kryzysoweg
o

Realizacja zadania publicznego dot. 
usuwania statków lub innych obiektów 
pływających oraz prowadzenie strzeżonego 
portu lub przystani – 
10 000 zł
Zakup radiotelefonu nasobnego i pilarki 
spalinowej dla OSP Łososina Dolna z okazji
przekazania budynku remizy – 4 199,99 zł
Zakup agregatu prądotwórczego oraz 
masztu oświetleniowego dla OSP Mogilno z
okazji przekazania budynku – 3 691,23 zł
Zakup urządzenia do wytwarzania zasłony 
wodnej dla OSP Olszanka z okazji 
przekazania nowego samochodu bojowego 
– 300 zł
Zakup aparatu powietrznego dla OSP 
Lipnica Wielka z okazji Jubileuszu – 4 
071,30 zł
Zakup zestawu ratownictwa medycznego 
OSP R1 z zestawem do tlenoterapii dla 
OSP Maszkowice z okazji Jubileuszu – 2 
387,00 zł
Zakup  zestawu ratownictwa medycznego 
OSP R1 z zestawem do tlenoterapii dla 
OSP Jazowsko z okazji Jubileuszu – 2 
387,00 zł
Zakup aparatu powietrznego dla OSP 
Cieniawa z okazji Jubileuszu – 
3 150,01 zł

30 189

Powiatowe
Centrum

Wspierania
Organizacji
Pozarządow

ych

Nagrody dla zwycięzców Konkursu w 
zakresie wspierania 
i promocji organizacji pozarządowych oraz 
wolontariatu i zakup statuetek

4 600

PCWOP Realizacja kontynuacji poradnictwa 
prawnego i księgowego na rzecz organizacji
pozarządowych przez Powiatowe Centrum 
Wspierania Organizacji Pozarządowych w I 
kwartale 2015 r.

14000

PCWOP Poradnictwo księgowe dla organizacji za 
kolejne trzy kwartały 2015 r.

7200

PCWOP Przeprowadzenie szkolenia dla organizacji 
pozarządowych w zakresie opracowywania 
wniosków na otwarte konkursy ofert oraz 
sprawozdawczości

550

PCWOP Organizacja IX Powiatowego Forum 
Organizacji Pozarządowych w Nowym 
Sączu w dniu 1 lipca 2015

1800

RAZEM: 94.888
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WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI.

Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi umożliwia skuteczniejsze zaspakajanie
potrzeb  konkretnych  grup  społecznych,  pozwala  również  na  prawidłowe  diagnozowanie
problemów mieszkańców Sądecczyzny.

W ramach współpracy pozafinansowej podjęto następujące działania:

 konsultacja projektów uchwał Rady Powiatu Nowosądeckiego,

 opiniowanie,  wymiana doświadczeń i  współdziałanie  przedstawicieli  organizacji  oraz
Powiatu w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego,

 organizacja i współudział w organizacji szkoleń, konferencji i innych spotkań z udziałem
organizacji,

 prowadzenie  serwisu  informacyjnego  dla  organizacji  pozarządowych  na  stronie
internetowej  Powiatowego  Centrum  wspierania  Organizacji  Pozarządowych
(stworzenie nowych modułów dla organizacji, prowadzenie miniserwisu informacyjnego
dla organizacji: rocznie na stronie zamieszcza się ok. 200 informacji, w 2015 r. wejść
na stronę Centrum było ok. 13 tys. a miesięcznie ok. 1100),

 nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń i  sprzętu  znajdującego się na wyposażeniu
Centrum  (komputerów  z  dostępem  do  internetu,  kserokopiarki,  drukarki,  skanera),
pomieszczeń  znajdujących  się  w  zasobach  Starostwa  Powiatowego  (sala
konferencyjna i sala obrad) a także użyczanie projektora i ekranu, 

 prowadzenie i bieżąca aktualizacja bazy danych o organizacjach (w bazach Centrum
oraz na stronie, w tym podział na  tematyczne obszary działań, ze względu na gminę,
ze względu na status organizacji, listy e-mail oraz www organizacji),

 Udostępnianie  miejsca  na  serwerze  urzędu  poprzez  zapewnianie  możliwości
utworzenia stron internetowych organizacji na stronie internetowej Urzędu, a także
pomoc w ich aktualizacji,

 Funkcjonowanie  wspólnych  zespołów   charakterze  doradczo-konsultacyjnym:  
W  ramach  przedmiotowej  formy  współpracy  miała   miejsce  wymiana  informacji,
doświadczeń,  diagnoza,  opiniowanie   istotnych  dla  obu  stron  działań  samorządu,
wypracowywanie  wspólnych  rozwiązań  w  ważnych  społecznie  kwestiach  na  forum
m.in.:  Małopolskiej  Organizacji  Turystycznej,  Rady Konsultacyjnej  ds.  Turystyki  przy
Prezydencie Miasta Nowego Sącza i Staroście Nowosądeckim, Sądeckiej Organizacji
Turystycznej,  Komisji  Wspólnej  Samorządu  Terytorialnego  i  Samorządów
Gospodarczych dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza,

 Udzielanie pomocy organizacjom pozarządowym w ich bieżącej działalności,
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 Realizacja  celów statutowych stowarzyszeń,  do których należy powiat  nowosądecki
(powiat nowosądecki brał czynny udział jako członek w pracach na rzecz  m.in. trzech
stowarzyszeń:  Związku  Powiatów  Polskich,  Związku  Euroregion  Tatry  oraz
Stowarzyszenia Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku),

 Gromadzenie  i  udostępnianie  informacji  dot.  III  sektora  poprzez  m.in.  prowadzenie
biblioteczki oraz realizacja e-mailingu do organizacji z informacjami,

 Udzielanie rekomendacji w ramach występowania przez organizacje pozarządowe do
innych instytucji z wnioskami o dotacje,

 Obejmowanie patronatem przez władze powiatu projektów i inicjatyw m. in. o charakte-
rze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym oraz społecznym, realizowanych przez or-
ganizacje pozarządowe, w tym fundacja pucharów, nagród, przekazywanie materiałów
promocyjnych dla organizacji, co składa się również na szeroko pojętą promocję orga-
nizacji i ich działań (wsparcie dla ponad 100 organizacji),

 Pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych.

PORADNICTWO PRAWNE I KSIĘGOWE.

W Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych udzielano wsparcia merytorycznego or-
ganizacjom: porad „pierwszego kontaktu”, indywidualnych konsultacji prawnych i księgowych
przez uprawnionego księgowego oraz Zespół Radców Prawnych obsługujących Starostwo
Powiatowe.

PROWADZENIE NADZORU NAD STOWARZYSZENIAMI I FUNDACJAMI.  

W ramach nadzoru nad stowarzyszeniami zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1393) Starosta Nowosądecki wypowiadał
się w sprawie zmian: w statutach, organach stowarzyszeń (Zarząd i Komisja Rewizyjna) oraz
w sprawie rejestracji stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym.
W 2015 roku załatwiono 60 spraw dot.  wydania opinii  w sprawie rejestracji  oraz  zmian  
w statutach  stowarzyszeń. W ramach monitorowania działalności stowarzyszeń zarejestro-
wano nowych 15 a w sumie w prowadzonym rejestrze ich liczba wynosi 240.  W ramach mo-
nitorowania działalności fundacji zarejestrowano nowych 11 a w sumie w prowadzonym reje-
strze ich liczba wynosi 61. W prowadzonym rejestrze stowarzyszeń zwykłych zostało zareje-
strowanych 31 podmiotów.   

EWIDENCJA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I STOWARZYSZEŃ KULTURY
FIZYCZNEJ NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. 

Na  terenie  powiatu  nowosądeckiego  działa  170  uczniowskich  klubów  sportowych
i stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej oraz 56 klubów
sportowych rejestrowanych przez Sąd Rejonowy w Krakowie.
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PROMOCJA INICJATYW SPOŁECZNYCH I WOLONTARIATU.

Władze  powiatu  przyznają  wyróżnienia  w  zakresie  wspierania  i  promocji  organizacji
pozarządowych oraz wolontariatu. Konkurs przyjęty Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 849/2013,
został ustanowiony m.in. w celu:

1)  uhonorowania osób oraz  organizacji  pozarządowych,  które  były szczególnie aktywne w
działaniach na rzecz innych,
2)  promocji  aktywnych  postaw  oraz  oddolnych  inicjatyw  ukierunkowanych  na  rozwój
Sądecczyzny,
3) podziękowania za podejmowane cenne działania.

Nagrody  są  przyznawane  co  roku  w   trzech  kategoriach:  Najlepsza  Inicjatywa  Roku,
Wolontariusz Roku i Młody Wolontariusz Roku. Ponadto, dla wyróżnienia szczególnych zasług
w  obszarze  objętym  Konkursem  może  zostać  przyznana  „Nagroda  Specjalna”  Starosty
Nowosądeckiego.

W roku 2015 laureatami Konkursu w następujących kategoriach zostali:

1. Najlepsza Inicjatywa Roku: Stowarzyszenie Regionalne „Kowalnia”.

Stowarzyszenie stara się rekultywować obrzędy, obyczaje i zwyczaje ludowe. Zespół promuje
region, a w szczególności muzykę, śpiew,  taniec ludowy Pogórza Sądeckiego, okolic Stróż,
Grybowa,  Bobowej  oraz  folklor  na  wielu  różnych  spotkaniach,  festiwalach,  przeglądach
kulturalnych. Zespół otrzymał liczne nagrody w konkursach, tytułem m.in.: najlepszego aktora,
grup  kolędniczych,  tradycyjnego  tańca  ludowego,  w  konkursie  obyczajów  i  zwyczajów
ludowych, muzyków instrumentalistów, śpiewaków ludowych i drużb weselnych. Organizacja
promuje tradycję i piękno sądeckiego folkloru.

2.  Wolontariusz Roku: Artur Niemczyk zgłoszony i działający na rzecz Małopolskiej Fundacji
Przyjaźni Polsko - Ukraińsko - Słowackiej „Braterstwo” w Krynicy Zdroju.

Artur  Niemczyk  pozyskuje  środki  finansowe,  umożliwiające  wysyłanie  grup  dzieci  z
najbiedniejszych rodzin z Żegiestowa na wakacje nad morzem. Ponadto w 2014 roku 12 razy
dostarczał  osobiście  pomoc  humanitarną  ofiarom  konfliktu  na  Ukrainie.  Prowadził  także
konwój z pomocą humanitarną zebraną przez Polską Misję Medyczną. Zorganizował pobyt w
Małopolsce  przeszło  200  dzieci  z  rodzin  uchodźców  i  rodzin  ukraińskich  żołnierzy.
Organizował pomoc dla lwowskich Polaków. Zainicjował wśród dzieci ze szkoły Podstawowej i
Przedszkola  akcję  zbiórki  słodyczy  dla  dzieci  z  Ukrainy.  W  prowadzonym  przez  siebie
pensjonacie  organizuje  imprezy,  z  których  dochód w całości  przeznaczany jest  na pomoc
humanitarną. Angażuje się także w inną działalność społeczną, pomimo nieuleczalnej choroby,
na którą choruje. 

3. Młody Wolontariusz Roku: Katarzyna Plata zgłoszona i działająca na rzecz Szkolnego Klubu
Wolontariatu w Liceum Ogólnokształcącym w Starym Sączu.

Katarzyna  Plata  jest  uczennicą  II  klasy  Liceum  Ogólnokształcącego  w  Starym  Sączu.
Pomagała w bibliotece szkolnej w archiwizacji zbiorów bibliotecznych, katalogowaniu i oprawie
książek. W ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starym Sączu
pomagała osobom starszym.  Zorganizowała prywatny koncert skrzypcowy na rzecz chorej
osoby. Czynnie pomaga w opiece nad dziećmi w Przedszkolu Samorządowym w Jazowsku.
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Roznosiła listy z prośbą o wsparcie dla chorego dziecka oraz organizowała zbiórkę pieniężną
w kościele  parafialnym.  Prowadziła  zajęcia  z  chustą  animacyjną w szkole  podstawowej  w
Jazowsku.  Pomagała  w  przygotowaniu  loterii  fantowej.  Pomagała  w  organizacji  pikniku
rodzinnego  na  nowosądeckim  rynku.  Przez  17  dni  pracowała,  jako  wolontariusz  podczas
kolonii letniej dla dzieci z domów dziecka i rodzin zagrożonych, organizowanej przez Dzieło
Pomocy  Dzieciom  Fundację  Ruperta  Mayera.  Pełniła  funkcję  wolontariuszki  na  półkolonii
dzieci w Starym Sączu. 

4.  Nagroda Specjalna Starosty Nowosądeckiego: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Milika
„Miliczanie 2009”.
Stowarzyszenie organizuje cykliczne imprezy plenerowe o różnych charakterze, w tym m.in. z
okazji  Dnia Dziecka od 2010 do 2013 roku pod hasłem „Bezpieczne wakacje” z udziałem
jednostek ratowniczych takich jak: JRG PSP Krynica, Krynicka grupa GOPR, Straż graniczna,
Policja drogowa itp. W w/w celu zaproszone zostało Stowarzyszenie Miłośników Historii, dzięki
któremu umożliwione zostało mieszkańcom i turystom poznanie jednostki I Pułku Strzelców
Podhalańskich  w  ramach  projektu  „Ochrona  dziedzictwa  regionalnego  i  narodowego  oraz
kultury ludowej”.W trakcie spotkania zaprezentowano broń, umundurowanie przysposobienia
wojskowego kobiet, rozdano pamiątkowe maski gazowe, doszło do poczęstunku grochówką
wojskową  -  wydaną  z  kuchni  polowej.  Imprezę  prowadził  zanany  aktor  Jacek  Kawalec.
Przeprowadzono  licytacje  przedmiotów  (obrazów,  rzeźb)  wykonanych  przez  osoby
niepełnosprawne, z których dochód przeznaczony został na budowę ośrodka dziennej opieki w
Kosarzyskach. Stowarzyszenie zajmuje się również organizacją innych imprez edukacyjnych
dla mieszkańców wsi i gminy, w tym pikników rodzinnych. 

POWIATOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W NOWYM SĄCZU.

Rada jest organem o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym, złożonym z przedstawicieli
Rady Powiatu, Zarządu i organizacji. Rada może podejmować działania m.in. w zakresie:
a) integracji sektora pozarządowego;
b) inicjowania wspólnych działań  i  projektów organizacji  oraz organizacji  pozarządowych i
Powiatu,
c) promocji lokalnych organizacji,  w tym organizacji pożytku publicznego w celu pomocy w
zbieraniu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, wśród mieszkańców powiatu,
d) przedstawienie wniosków i opinii Zarządowi Powiatu oraz organizacjom w sprawie realizacji
polityki współpracy powiatu z organizacjami w sferze pożytku publicznego, w tym na temat
sprawozdań z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami”;
e) podejmowanie innych działań wynikających z aktualnych potrzeb dotyczących współpracy
powiatu z organizacjami;
f) stałe monitorowanie i doskonalenie współpracy pomiędzy Powiatem a organizacjami;
g) promowanie dobrych przykładów współpracy samorządu z organizacjami;
h) współpraca z innym radami  działalności pożytku publicznego, w szczególności z terenu
Powiatu.

Uchwałą  Nr  327/2015  Zarządu  Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  22  października  2015  r.
została  powołana Powiatowa  Rada Działalności  Pożytku  Publicznego w Nowym Sączu III
kadencji w składzie:
Przedstawiciele Rady Powiatu:
1) Marta Adamczyk.
2) Wojciech Nalepa.
Przedstawiciele Zarządu Powiatu:
1) Antoni Koszyk.
2) Marian Ryba.
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Przedstawiciele  organizacji  pozarządowych  oraz  podmiotów wymienionych  w  art.  3  ust.  3
ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
 
1) Arleta Izworska – Członek Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Wielopole.
2) Bożena Kiemystowicz - Prezes Stowarzyszenia Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA
DONNA w Nowym Sączu.
3) Zbigniew Jeremenko – Prezes Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego.
4) Wiesław Zabierowski - Prezes Sądeckiego Towarzystwa Muzycznego w Nowym Sączu.

Rada będzie działać wg przyjętego planu pracy:

1.Wypracowanie form komunikacji organizacji pozarządowych i samorządu powiatowego.
2. Współorganizacja i udział w Powiatowym Forum Organizacji Pozarządowych (dwa razy w
roku).
3. Wzmocnienie kampanii 1% dla organizacji pozarządowych.
4. Udział w forum lokalnych Rad Działalności Pożytku Publicznego.
5. Organizacja wspólnych imprez, wyjazdów, spotkań celem większej integracji III sektora.
6.  Wypracowanie  modelu  dzielenia  się  członków  organizacji  swoimi  doświadczeniami  z
zakresu np. źródeł pozyskiwania funduszy, organizacji imprez i innych.
7. Udział w komisjach konkursowych ds. opiniowania ofert.
8.  Opiniowanie  Programu Współpracy i  innych projektów uchwał  dot.  działania  organizacji
pozarządowych.

ORGANIZACJA FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

Organizacja  Forum  Organizacji  Pozarządowych  jako  najważniejszej
i  najszerszej  płaszczyzny spotkań samorządu powiatowego i  III  sektora.  W 2015 r.  Forum
odbyło się po raz kolejny w Ratuszu Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu, wg programu:

I część – plenarna w sali konferencyjnej Ratusza:

1. Muzyczne otwarcie Forum - Stowarzyszenie Regionalne ”Kowalnia”. 
2. Otwarcie Forum.
3. Powitanie Gości – Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk.
4. Wystąpienie Przedstawicieli Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i 
Polityki Społecznej Jana Karpowicza i Kamila Bobek.
5. Model współpracy z administrację publiczną – Prezes Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych 
w Krakowie Ewa Chromniak.
6. Występ z cyklu „Sądeckie Talenty” organizowany przez Fundację im. Dra Jerzego Masiora 
w Nowym Sączu.
7. Prezentacja dobrych praktyk organizacji pozarządowych Sądecczyzny:
kultura: Sądeckie Towarzystwo Muzyczne w Nowym Sączu,
zdrowie: Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna w Nowym Sączu,
sport: Fundacja Akademia Goal w Nawojowej.
8. Rozstrzygnięcie Konkursu w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych oraz
wolontariatu.
9. Dyskusja.
10. Zakończenie Forum.

II część – wystawiennicza na płycie Miasteczka Galicyjskiego: prezentacja dorobku rodzimych 
organizacji pozarządowych na stoiskach i kiermaszach.
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WSPARCIE SENIORÓW.

Starostwo  Powiatowe  w  Nowym  Sączu  realizując  „Program  Współpracy  Powiatu
Nowosądeckiego  z  Organizacjami  Pozarządowymi,  m.in.  zleca  zadania  publiczne
w obszarach:

1) ochrony i promocji zdrowia, w szczególności zadania w zakresie:
a) edukacji  w  zakresie  profilaktyki  chorób  nowotworowych,  organizowania  badań  profilak-
tycznych,
b) podniesienia świadomości zdrowotnej oraz upowszechniania wiedzy z zakresu zdrowego
stylu  życia  i  możliwości  oddziaływania  na  własne  zdrowie  wśród  mieszkańców  powiatu
nowosądeckiego,
c) organizowania różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnej
lub/i zagrożonej wykluczeniem społecznym,
d) promocji i propagowania idei honorowego krwiodawstwa,
e)  realizacji  programów  edukacyjno-zdrowotnych  ukierunkowanych  na  promocję  zdrowia,
poprawę jakości życia i aktywizację osób starszych; 
f)  organizacji  warsztatów,  szkoleń  oraz  imprez  integracyjnych  dla  osób  z  terenu  powiatu
nowosądeckiego,
g) upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowania zachowań i stylów
życia  korzystnych  dla  zdrowia  psychicznego,  rozwijania  umiejętności  radzenia  sobie  w
sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.
2) kultury fizycznej, w szczególności zadania w zakresie:
a) uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych,
b)  przedsięwzięć  dotyczących  upowszechniania  sportu  poprzez  organizację  imprez
sportowych o charakterze masowym.

Wyżej wymienione inicjatywy, z przyjętego wcześniej założenia, pomagają pełniej realizować
politykę senioralną na terenie powiatu nowosądeckiego.

Seniorzy  będący  często  członkami  organizacji  pozarządowych  korzystają  z  doradztwa
merytorycznego:  indywidualnych  konsultacji  prawnych  i  księgowych  oraz  wsparcia
technicznego  świadczonych  przez  Powiatowe  Centrum  Wspierania  Organizacji
Pozarządowych.

Powiat  Nowosądecki  pomaga  w  organizacji  Forum  III  Wieku  organizowanym  na  Forum
Ekonomicznym  w  Krynicy  Zdroju,  które  stało  się  już  międzynarodowym  wydarzeniem,
promującym  osoby  starsze  i  ich  potencjał  oraz  dobre  praktyki  z  udziałem  organizacji
pozarządowych
i  samorządów w zakresie  edukacji  i  rozwoju  aktywności  obywatelskiej  i  społecznej  osób
starszych  z  kraju  i  zagranicy.  Głównymi  organizatorami  Forum III  Wieku  są Ogólnopolska
Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Sądecki Uniwersytet Trzeciego
Wieku.
Powiat nowosądecki współpracuje i wspiera również finansowo Sądecki Uniwersytet Trzeciego
Wieku  na  mocy  m.in.  zawartego  porozumienia  na  okres  2015  roku,  zgodnie  z  którym
Stowarzyszenie prowadzi politykę senioralną na Sądecczyźnie, w szczególności poprzez takie
działania jak:

a) współpracę z Zarządem Powiatu Nowosądeckiego w zakresie działań zmierzających do
opracowania Sądeckiej Polityki Senioralnej;
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b)  prowadzenie  edukacji  nieformalnej  osób  starszych  w  różnych  dziedzinach  nauk,  a  w
szczególności  w zakresie medycyny i  profilaktyki  zdrowia,  nauk humanistycznych,  kultury i
sztuki, nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, nauk technicznych a także nauk o ziemi
i wszechświecie oraz nauki języków obcych i nabycia kompetencji w zakresie nowoczesnych
technologii ( komputer, Internet, poczta mailowa);
c) aktywizację społeczną osób starszych poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju formach
życia społecznego; propagowanie zasad kulturalnego współżycia społecznego,
d)  propagowanie  i  popieranie  różnorodnych  form  aktywności  intelektualnej,  psychicznej  i
fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków Stowarzyszenia,
e) podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązywania i zacieśniania więzi i
kontaktów  osobistych  między  mieszkańcami  regionu,  a  szczególnie  pomiędzy  osobami
starszymi i młodym pokoleniem,
f) inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska ludzi starszych, w tym również osób
niepełnosprawnych, bezrobotnych i chorych,
g)  działalność  na  rzecz  ochrony  i  promocji  zdrowia,  w  tym  propagowanie  aktywnego
wypoczynku,  zdrowego  stylu  życia  oraz  wiedzy  o  zdrowiu.  

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego poprzez podejmowane działania ma nadzieję, iż wszystkie
formy wsparcia przyczynią  się do integracji  środowiska seniorów,  wyzwolą w nich energię
i  pomysłowość  na  kolejne  inicjatywy,  co  docelowo  wpłynie  na  poprawę  jakości  ich  życia.

WYRÓŻNIENIA, KONKURSY.

Wyrazem  uznania  dla  działań  podejmowanych  przez  Powiat  Nowosądecki
w obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi było odebranie w 2015 r. nagrody za
zajęcie I miejsca w Konkursie „Małopolskie Wektory Współpracy” przez Starostwo Powiatowe
w Nowym Sączu. Konkurs skierowany do wszystkich gmin i powiatów Małopolski odbywa się
pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego.

VI. PODSUMOWANIE.

Współpraca  z  organizacjami  pozarządowymi  odbywała  się  na  zasadach  partnerstwa,
efektywności, uczciwej konkurencji, pomocniczości i jawności.
Program  współpracy  pozwala  na  kontynuację  współdziałania  z  najbardziej  aktywnymi,
kompetentnymi  i  sprawnymi  organizacyjnie  podmiotami,  z  którymi  Powiat  Nowosądecki
współpracuje od wielu lat i realizuje wspólnie zadania w wielu sferach życia społecznego.
Program  Współpracy  poprzez  przewidziane  w  nim  formy  współpracy  umocnił  relacje
samorządu  powiatowego  z  trzecim  sektorem  tworząc  warunki  dla  rozwoju  społeczeństwa
obywatelskiego.
Sprawozdanie  z  realizacji  „Programu  współpracy  Powiatu  Nowosądeckiego
z  organizacjami  pozarządowymi  na  rok  2015”  jest  dokumentem  podsumowującym
rok  współpracy  samorządu  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  pozostałymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
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