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I. WPROWADZENIE. 
  
 

Rada Powiatu Nowosądeckiego, zgodnie z Uchwałą Nr 291/XXX/18 Rady Powiatu 

Nowosądeckiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu 

Nowosądeckiego do roku 2020, 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 bazę dla rozwoju lokalnych społeczności, gdyż skupiają 

najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne przedstawicieli danego 

środowiska. Obszerny zakres działań, w jakie angażują się organizacje pozarządowe, ich 

społeczny charakter oraz wzrastający poziom realizowanych usług powodują, że są one 

postrzegane jako cenny partner do współpracy dla samorządu powiatowego. 

Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017 
został przyjęty Uchwałą Nr 184/XIX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 listopada 
2016 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 2018 r. poz. 450). 
 
Zgodnie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, Zarząd Powiatu do 31 maja każdego roku jest obowiązany przedkładać 
Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji Programu za rok poprzedni. 
 
Program Współpracy na 2017 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, 

 Wydział Administracyjny, 

 Biuro Promocji i 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. 
 
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. 
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W Programie Współpracy określony został sposób oceny jego realizacji, której  dokonuje 
właściwa Komisja Rady Powiatu ds. organizacji pozarządowych, zgodnie 
z następującymi wskaźnikami: 
 

 liczba ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań publicznych – 8, 

 liczba ofert złożonych przez organizacje do konkursów ofert na realizację zadań 
publicznych – 162, 

 liczba organizacji, które zwróciły się do Powiatu o wsparcie lub powierzenie realizacji 
zadań publicznych z pominięciem konkursów ofert (art. 19a ustawy) – 11, 

 wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań 
publicznych w danym roku budżetowym – w trybie konkursowym oraz w „grantach” 209 
780 zł, otwarty konkurs ofert: nieodpłatne poradnictwo prawne 303 629,40 zł, w trybie 
realizacji zadań statutowych urzędu 241 337 zł, „zabytki” 72 000, PCPR 2 794 981, 
PUP 72 551, RAZEM: 3 694 278,40 zł, 

 liczba zadań publicznych, które otrzymały dofinansowanie w ramach otwartych 
konkursów ofert i tzw. małych grantów - 95, 

 liczba skonsultowanych z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego – 1, 

 liczba organizacji biorących udział w konsultacjach – 360, 

 liczba organizacji korzystających ze wsparcia Starostwa powiatowego w Nowym Sączu 
oraz korzystających z innych form pomocy oferowanej przez Powiat – ok. 310, 

 liczba realizowanych umów o wykonanie inicjatywy lokalnej – 0, 

 liczba inicjatyw realizowanych przez organizacje, objętych patronatem Starosty 
Nowosądeckiego – ok. 110. 

 
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 dotyczącym potencjalnych partnerów do współpracy nie 
odbiega wiele od roku 2016. Optymistycznym jest fakt corocznego wzrostu liczby organizacji. 
Świadczy to o coraz większej pozycji trzeciego sektora w regionie.  
 
Obecnie (marzec 2017 r.) dane na temat liczby organizacji przedstawiają się następująco: 
organizacje posiadające siedzibę na terenie powiatu nowosądeckiego - 557, w tym 
organizacje pożytku publicznego na terenie powiatu nowosądeckiego - 27. 
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organizacji 
(bez 

uczniowskich 
klubów 

sportowych) 

 
Stowarzyszenia, 

Fundacje 
 
 
 

  
OSP 

 
 
 
 

 
Stowarzysze
nia zwykłe 

 
Wykaz klubów 

sportowych 
(rejestrowanyc

h przez Sąd 
Rejonowy w 
Krakowie) 

 Wykaz 
Klubów 

Sportowych 
wpisanych do 

ewidencji 
stowarzyszeń 

kultury 
fizycznej 
Starosty 

Nowosądeckie
go 

(w tym UKS) 
 

 
Uczniowskie  

Kluby  
Sportowe 

557 333 (254 i 79) 
 

105 17 64 173 135 

 
 



5 

Wykaz organizacji na terenie powiatu nowosądeckiego 
wg formy organizacyjno - prawnej 

 
 

0

50

100

150

200

250

300

 
 
 
 

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 2017, zgodnie z zadaniami priorytetowymi zawartymi w Programie Współpracy 
Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017 ogłoszone zostały 
konkursy w dziedzinie: 
 

  kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

  kultury fizycznej i sportu, 

  turystyki, 

  ochrony i promocji zdrowia, 

  edukacji ekologicznej, 
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  dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy 
zewnętrznych, 

  bezpieczeństwa publicznego, 

 nieodpłatnej pomocy prawnej. 

W roku ubiegłym na realizację powyższych, podstawowych 8 obszarów konkursowych powiat 
nowosądecki przeznaczył 513 409,4 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 2013 r. 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. 

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 (t.j. 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 ze zm.), 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 745/2017 Zarządu Powiatu 
Nowosądeckiego z dnia 4 stycznia 2017 r. 
 
Zgodnie z Regulaminem procedura oceny przebiega dwuetapowo: każda oferta jest 
poddawana ocenie formalnej (przez właściwy wydział) i merytorycznej. Ocena merytoryczna 
dokonywana jest przez Komisję Konkursową (złożoną z przedstawicieli organizacji z terenu 
powiatu, członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego będących członkami 
NGO oraz dyrektorów wydziałów merytorycznych Starostwa Powiatowego) zgodnie z 
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kryteriami zawartymi w karcie oceny merytorycznej oraz na zasadach określonych w 
ogłoszeniu o konkursie (w szczególności kryterium merytoryczne, społeczne i finansowe). 
Każdy z członków komisji konkursowej wypełnia „Kartę oceny merytorycznej projektu”. 
Oceniający przyznają ofercie punkty za poszczególne kryteria. Końcowa liczba punktów 
stanowi średnią arytmetyczną ocen dokonanych przez poszczególnych członków komisji. Po 
zestawieniu wszystkich ocen komisja ustala ranking ofert według punktacji i proponuje 
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 otwartych konkursach  
na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 

 

 
Lp. 

 
Priorytet 

Ogółem ilość 
złożonych ofert 

Liczba zadań które 
otrzymały 

dofinansowanie 

Środki finansowe 
przeznaczone 
przez Powiat 

1 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

37 23 50 000 

2 Kultura fizyczna 37 21 40 000 

3 Turystyka 9 7 14 720 

4 Ochrona i promocja zdrowia 21 17 35 000 

5 Edukacja ekologiczna 3 2 21 000 

6 Bezpieczeństwo publiczne 4 4 20 000 

7 Wkład własny 10 5 7 060 

8 Nieodpłatna pomoc prawna 32 5 303 629,40 

 Ogółem 153 84 491 409,40 

 
Procentowy udział środków finansowych przeznaczonych na poszczególne obszary 
konkursowe w 2017 r. przedstawia poniższy wykres: 
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W dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wspierane były w szczególności 
zadania w zakresie: 

a) wspierania edukacji kulturalnej i artystycznej dzieci i młodzieży, 
b) ochrony niematerialnego 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. 
 
W dziedzinie kultury fizycznej wspierane były 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. 
 
W dziedzinie turystyki wspierane były w szczególności zadania w zakresie: 
a) prezentacji atrakcji turystycznych powiatu w formie publikacji (albumy, foldery, kartki 
pocztowe, mapy, plakaty, katalogi, filmy, prezentacje elektroniczne itp.), audycji radiowych i 
telewizyjnych, 
b) organizacji imprez i wydarzeń promujących atrakcje turystyczne powiatu nowosądeckiego 
odbywających się z udziałem mieszkańców powiatu oraz młodzieży ze szkół z terenu Powiatu. 
 
W dziedzinie ochrony i promocji zdrowia wspierane były w szczególności zadania 
w zakresie: 

a) organizowanie badań profilaktycznych, 
b) podniesienia świadomości zdrowotnej oraz upowszechniania wiedzy z zakresu zdrowego 
stylu życia i możliwości oddziaływania na własne zdrowie wśród mieszkańców Powiatu 
Nowosądeckiego, 
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c) organizowania różnych form wypoczynku dla mieszkańców powiatu, szczególnie dla dzieci i 
młodzieży i osób niepełnosprawnych, 
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 niepełnosprawnych 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, 
h) organizowanie szkoleń w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 
 
 
W dziedzinie edukacji ekologicznej wspierane były w szczególności 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. 
 
W dziedzinie bezpieczeństwa publicznego wspierane były w szczególności zadania 
w zakresie: 
a) ratownictwa i ochrony osób przebywających lub korzystających z akwenów wodnych, 
w tym propagowanie bezpiecznych zachowań i form wypoczynku nad wodą,  
b) propagowania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwłaszcza wśród dzieci i 
młodzieży, 
c) upowszechniania wiedzy z zakresu różnych zagrożeń, ich skutków i sposobów 
minimalizacji. 
 
W dziedzinie rozwoju organizacji pozarządowych wspierane były w szczególności zadania w 
zakresie: 
    a) organizacji i współorganizacji szkoleń w zakresie pozyskiwania funduszy krajowych i Unii   
Europejskiej oraz regulacji prawnych dotyczących działalności organizacji pozarządowych, 
    b) doradztwa i udzielania pomocy merytorycznej organizacjom w tym również w zakresie 
przygotowania projektów i pisania wniosków. 
 
 
W dziedzinie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej wspierane były w 
szczególności zadania w zakresie: 
 
a) nieodpłatnej pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych obejmującej: 
- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej 
uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub wskazanie osobie uprawnionej 
sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, 
- udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej, z 
wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub 
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sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, 
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 
pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy 
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu 
sądowoadministracyjnym. 
 
b) edukacji prawnej obejmującej m.in. działania dotyczące w szczególności upowszechniania 
wiedzy o: 
- możliwościach dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej; 
- prawach i obowiązkach obywatelskich; 
- działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej; 
- mediacji oraz sposobach pozasądowego rozwiązywania sporów; 
- możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz w procesie stanowienia 
prawa. 
 

 
 

 
 
 

Wyniki otwartych konkursów ofert ogłoszonych i rozstrzygniętych  
przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego w 2017 r. 

 
 

 
 
 
 
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 
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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 oraz zgodnie z uchwałą Nr 371/XXXIX/2006 z dnia 
20 kwietnia 2006 z późn. zm. Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalania zasad 
udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu 
Nowosądeckiego, mogły się ubiegać o dofinansowanie przedmiotowych przedsięwzięć. 
Wysokość dofinansowania zadań w ramach konkursu ochrony zabytków w 2017 r. wyniosła 72 
000 zł (z przeznaczeniem dla ośmiu obiektów). 
 
 
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM SĄCZU. 
 
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. 
w następujących formach: 
 
 

Forma współpracy 
 

Opis 

Wysokość 
środków 

finansowych 
przeznaczon
ych na ten 

cel 

Funkcjonowanie 
wspólnych zespołów o 
charakterze doradczo-
konsultacyjnym 

 Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób 
Niepełnosprawnych (inspirowanie przedsięwzięć 
zmierzających do integracji zawodowej i 
społecznej os. niepełnosprawnych oraz realizacji 
praw os. niepełnosprawnych, opiniowanie 
projektów powiatowych programów działań na 
rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji 
programów, opiniowanie projektów uchwał i 
programów przyjmowanych przez Radę w 
zakresie zadań Powiatu). Powołana 
Zarządzeniem Nr 26/2015 Starosty 
Nowosądeckiego z dnia 28 lipca 2015r. w 
sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady 
do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Rada 
składa się z 5 członków,  w tym 3 przedstawicieli 
organizacji pozarządowych: Związeku 
Emerytów-Rencistów i Inwalidów, 
Stowarzyszenia Rodziców Przyjaciół Dzieci i 
Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Gostwicy, 
Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w 
Stróżach. 

 

 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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(ocena wniosków, zgodność projektu z 
zadaniami warsztatu, zakres planowanych prac, 
prawidłowość i zasadność planowanych kosztów 
utworzenia i działalności wtz, ważność 
posiadanych przez kandydatów na uczestników 
orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, warunki 
lokalowe, organizacyjne, kadrowe). Powołany 
zarządzeniem Nr 13/04 z dnia 31 maja 2004r., 
zmieniony zarządzeniem Nr 1/06 z dnia 2 
stycznia 2006r. oraz zarządzeniem Nr 5/06 
Starosty Nowosądeckiego z dnia 15 marca 
2006r. 

Zespół składa się z 5 członków a wśród nich 
przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz 
przedstawiciel Stowarzyszenia Rodziców i 
Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niewidomej i 
Niedowidzącej „Patrzeć Sercem”. 
 

Inne formy wsparcia 
organizacji, w tym 
finansowe  

 dofinansowanie zadań z zakresu sportu, 
kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych: 

W 2017r. wpłynęło 51 wniosków, w tym: 9 wniosków 
od instytucji publicznych oraz 42 wnioski od 
instytucji niepublicznych. 
Zawarto 28 umów (7 z instytucjami publicznymi i 21 
z instytucjami niepublicznymi) na łączną kwotę 
58.000,00 zł. W imprezach tych uczestniczyło 1.105 
osób. 
 

 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). 

 

 Realizacja Programu Wyrównywanie Różnic 
między Regionami III – obszar D 

 
W 2017 r. w ramach Programu Wyrównywania 
Różnic między Regionami III zrealizowano 3 
wnioski z 2016r. dotyczące likwidacji barier 
transportowych (obszar D programu):  
 

58.000,00 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.817.170,0
0 zł 
 
 
 
 
 
 
235.695,60 
zł 

Łączna liczba 
organizacji 
korzystających z 
powyższych form 
pomocy oferowanej 
przez Urząd 

 

 dofinansowanie zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i 
turystyki osób niepełnosprawnych 

 
W zakresie tego zadania PCPR współpracowało w 2017r. z takimi 
organizacjami pozarządowymi jak: 

 Stowarzyszenie “Dolina Dunajca”, 

 Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym im. Ojca Pio 
w Stróżach, 
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 Polski Związek Niewidomych, 

 Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „Mada” , 

 Stowarzyszenie Rodziców, Przyjaciół Dzieci i Osób 
Niepełnosprawnych „Promyk”, 

 Polski Związek Głuchych, 

 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Regionalne 
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 Przewlekle Chorych i Dzieci 
Niepełnosprawnych ”Nasz Dom”, 

 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. 

 

 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). Są to: 

 Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym im. Ojca 
Pio w Stróżach - Warsztat Terapii Zajęciowej w Stróżach 
(42 uczestników – osoby niepełnosprawne), 

 Stowarzyszenie  Rodziców  Przyjaciół Dzieci i Osób 
Niepełnosprawnych “PROMYK” w Gostwicy  - Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Gostwicy (30 uczestników – osoby 
niepełnosprawne),  

 Stowarzyszenie “Dolina Dunajca” w  Łącku – Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Czarnym Potoku (30 uczestników – 
osoby niepełnosprawne). 

 

 Realizacja programu wyrównywania różnic  
             między Regionami III – obszar D: 
  

 wniosek w ramach Obszaru D –  likwidacja barier 
transportowych – dofinansowanie do zakupu samochodu 

     dla Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach     
(na rzecz WTZ w Stróżach) – dofinansowanie z PFRON – 80 
000,00 zł.; środki własne – 39.500,00 zł.  
Łączny koszt zakupu 119.500,00 zł. 

 

 wniosek w ramach Obszaru D – likwidacja barier 
transportowych – dofinansowanie do zakupu samochodu 

       dla Gminy Korzenna (na rzecz WTZ w Korzennej) – 
dofinansowanie z PFRON – 80 000,00 zł.; środki własne – 
31.411,00 zł. Łączny koszt zakupu 111.411,00 zł. 
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  wniosek w ramach Obszaru D – likwidacja barier 
transportowych – dofinansowanie do zakupu samochodu 

      dla Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Gniazdo” w Starym Sączu (na rzecz Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Cyganowicach) – dofinansowanie z PFRON – 
75 535,60 zł.; środki własne – 32.372,40 zł. Łączny koszt 
zakupu 107.908,00 zł. 

 

Łączna wysokość 
środków finansowych 
przeznaczonych na 
realizację powyższych 
form pomocy oferowanej 
przez Urząd 

 
2.110.865,60 zł 
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POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO. 
 
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. Szczegóły współpracy: 
 

 

 
Forma współpracy 

 
Opis 

Wysokość środków 
finansowych 

przeznaczonych na ten 
cel 

Inne formy wsparcia 
organizacji, w tym 
finansowe 

  Współpraca ze Stowarzyszeniem na 
rzecz Wspierania Przedsiębiorczości     i 
Inicjatyw Lokalnych STOPIL  w zakresie 
refundacji świadczeń integracyjnych 
oraz składek na ubezpieczenie 
społeczne.          
 W 2017 roku refundowano świadczenia 
dla 11 osób, które  rozpoczęły 
uczestnictwo w Centrum Integracji 
Społecznej a także kontynuowano 
refundację dla 4 osób, które rozpoczęły 
zajęcia w poprzednim roku. Koszty 
świadczenia integracyjnego  wyniosły 
72 551,77 zł 
 

 
 
 
 
 

72 551,77 zł 

Łączna liczba organizacji 
korzystających z 
powyższych form pomocy 
oferowanej przez Urząd 

                                                 1 

Łączna wysokość 
środków finansowych 
przeznaczonych na 
realizację powyższych 
form pomocy oferowanej 
przez Urząd 

72 551,77 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. 
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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. 
 
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, 
3) kontroli doraźnej dokonywanej przez Zespół ds. Kontroli i Analiz. 
 
W związku z realizacją Uchwały Nr 862/2017 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 
marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli realizacji zadań publicznych zleconych 
organizacjom pozarządowym w roku 2017 oraz Uchwał zmieniających (791/2017, Nr 882/2017 
oraz 1017/2017 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego): ogółem w 2017 r. zaplanowano do 
realizacji przez 6 wydziałów urzędu 89 kontroli. Nie wykonano 14 kontroli na skutek m.in. 
rezygnacji z przyznanej dotacji, nieobecności pracownika oraz dotacji przyznanych w trybie 
„małych grantów” w zakresie kultury i sportu. Wszystkie niezrealizowane kontrole zostały 
wprowadzone do uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli realizacji zadań publicznych 
organizacji pozarządowych na rok 2018. 
Na podstawie przeprowadzonych kontroli nastąpił częściowy zwrot dwóch dotacji, pozostałe 
dotacje wykorzystane były zgodnie z przeznaczeniem i zostały prawidłowo rozliczone. 
 
 
 
WSPARCIE POZAKONKURSOWE. 
 
 
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, 
- rozwoju organizacji pozarządowych. 
 
 
Szczegóły znajdują się w poniższym zestawieniu: 
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promocja i ochrona zdrowia 
 

- Zespół Zdrowia i Spraw Obywatelskich 
 
 

 
Forma współpracy 
 
 

Opis 

Wysokość 
środków 
przeznaczonych 
na ten cel 

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 

Objęcie patronatem honorowym Starosty 
Nowosądeckiego szóstej edycji seminarium  
„O zdrowiu Sądeczan” oraz pokrycie kosztów 
wydruku publikacji o tematyce zdrowotnej 
rozdawanej bezpłatnie w trakcie seminarium. 

2 000,00 zł 

Inne formy wsparcia 
organizacji, w tym 
finansowe 

Pokrycie kosztów usługi transportowej wyjazdu 
na turnus zdrowotny do miejscowości 
uzdrowiskowych Dolnego Śląska dla członkiń 
Nowosądeckiego Stowarzyszenia Amazonek im. 
Heleny Włodarczyk. 

3 000,00 zł 

Pokrycie kosztów 30 badań mammograficznych 
– akcja profilaktycznych badań 
mammograficznych dla mieszkanek Powiatu 
Nowosądeckiego organizowana przez 
Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi 
Europa Donna w Nowym Sączu. 

2 100,00 zł 

Łączna liczba organizacji 
korzystających z 
powyższych form pomocy 
oferowanej przez Urząd 

 
3 

Łączna wysokość 
środków finansowych 
przeznaczonych na 
realizację powyższych 
form pomocy oferowanej 
przez Urząd 

 
7 100,00 zł 
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bezpieczeństwo i ratownictwo na rzecz mieszkańców powiatu 
 

- Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 
 

Forma współpracy Opis 

Wysokość 
środków 

finansowych 
przeznaczony
ch na ten cel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obejmowanie patronatem przez 
władze Powiatu projektów i inicjatyw 
m. in. o charakterze edukacyjnym, 

kulturalnym, sportowym oraz 
społecznym, realizowanych przez 
organizacje pozarządowe, w tym 
ufundowanie pucharów, nagród, 

przekazywanie materiałów 
promocyjnych dla  organizacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zakup pucharów dla uczestników 
Zimowych Zawodów Strzeleckich 
organizowanych przez Klub Ligi 
Obrony Kraju „SNAJPER”- 500 zł 

 Zakup pucharów (6 szt) oraz 
wyżywienia dla uczestników III 
Halowych Zawodów Sportowo 
Pożarniczych  - 3 000 zł 

 Zakup nagród dla zwycięzców 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej pod hasłem „Młodzież 
zapobiega pożarom” – 2 499,47 zł  

 Zakup (12 szt.) pucharów i medali dla 
zwycięzców zawodów strzeleckich 
organizowanych z okazji 226 rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dnia 
Flagi Państwowej i 71 rocznicy 
zakończenia II wojny światowej – 400 
zł 

 Zakup (6 szt.) pucharów dla 
uczestników XXVIII Gminnej Imprezy 
Integracyjno-Sportowo-Obronno-
Rekrutacyjnej „Żegnamy lato witamy 
jesień 2017 pod Jaworzem w 
Ptaszkowej” oraz trójboju sportowo 
rekreacyjnego Jednostek OSP Gminy 
Grybów –  500 zł 

 Zakup pucharów (12 szt.), medali (9 
szt.) oraz dyplomów (25 szt.) dla 
uczestników zawodów strzeleckich 
organizowanych z okazji 11 Listopada 
– Święta Odzyskania Niepodległości – 
500 zł 

 Zakup pucharów dla uczestników XXX 
Sylwestrowych Zawodów Strzeleckich 
organizowanych przez Klub Ligii 
Obrony Kraju „SNAJPER” – 500 zł 

 Zakup (12 szt.) pucharów i medali dla 
zwycięzców zawodów strzeleckich o 
„Srebrne muszkiety 2017”  
organizowanych przez LOK w Nowym 
Sączu- 400 zł 

 Współorganizacja obchodów 
Powiatowego Dnia Strażaka dla 

27 299,47 zł 
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Obejmowanie patronatem przez 
władze Powiatu projektów i inicjatyw 
m. in. o charakterze edukacyjnym, 

kulturalnym, sportowym oraz 
społecznym, realizowanych przez 
organizacje pozarządowe, w tym 
ufundowanie pucharów, nagród, 

przekazywanie materiałów 
promocyjnych dla  organizacji 

funkcjonariuszy KM PSP oraz druhów 
OSP z terenu Powiatu 
Nowosądeckiego – 5 000 zł 

 Pokrycie kosztów zakupu koszulek 
sportowych dla uczestników V Zlotu 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z 
terenu Powiatu Nowosądeckiego – 
3 000 zł 

 Współudział w organizacji IV 
Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej 
„Orlik 2017 dla Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych – 2 000 zł 

 Pokrycie kosztów  V Powiatowych 
Zawodów w Tenisie Stołowym dla MDP 
z terenu Powiatu Nowosądeckiego 
(zakup pucharów i usługa cateringowa) 
– 2 000 zł 

 Pokrycie kosztów usługi cateringowej 
w związku z organizacją „Dnia 
Ratownika Górskiego” – 3 000 zł  

 Pokrycie kosztów usługi cateringowej 
dla uczestników Konferencji „Wpływ 
narkotyków na zachowania 
kryminogenne w środowisku 
młodzieży” organizowanej przez 
Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Policji (IPA) – 4 000 zł  

 
 
 

Inne formy wsparcia organizacji, w 
tym finansowe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inne formy wsparcia organizacji, w 
tym finansowe 

 
 
 

 

 Przekazanie dotacji na zakup sprzętu 
ratowniczego dla OSP z terenu 
Powiatu Nowosądeckiego –  
110 000 zł  

Dotacje celowe przekazane dla:  

 Sądeckiego Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego z 
przeznaczeniem na remont pomostu 
przy posterunku alarmowych w 
Gródku nad Dunajcem – 2 000 zł 

 Fundacji Instytut Ratownictwa na 
Wodach Górskich i Powodziowych z 
przeznaczeniem na dofinansowanie 
do zakupu opon Pitbul Growler 
(4 szt.) – 2 000 zł  

 Grupy Krynickiej GOPR z 
przeznaczeniem na dofinansowanie 
do zakupu przyczepy ratowniczej do 
pojazdu typu Quad – 5 000 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

119 000 zł 
 
 
 

 Realizacja zadania publicznego przez 
Sądeckie Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe dot. usuwania 
statków lub innych obiektów 
pływających oraz prowadzenia 

10 000 zł 
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strzeżonego portu lub przystani na 
obszarze Jeziora Rożnowskiego – 
10 000 zł  

Łączna liczba organizacji 
korzystających z powyższych form 
pomocy oferowanej przez Urząd 

42 podmioty korzystały z dotacji   

Łączna wysokość środków 
finansowych przeznaczonych na 

realizacje powyższych form 
pomocy oferowanej przez Urząd  

156 299,47 zł 

 
 

sport - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 
 

 

Forma współpracy 
 

Opis 

Wysokość 
środków 

finansowych 
przeznaczonych 

na ten cel 

Informowanie organizacji 
pozarządowych o planowanych 

kierunkach działalności 

1) uczestnictwa w regionalnych, 
ogólnopolskich i 
międzynarodowych imprezach 
sportowych  
2) przedsięwzięć dotyczących 
upowszechniania sportu poprzez 
organizację imprez sportowych o 
charakterze masowym  

 
 
 
 

48 000 zł 

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 

 
Starosta Nowosądecki w 2017 r. 
honorowym patronatem objął 15 
imprez sportowych 
organizowanych w Powiecie 
Nowosądeckim. 

 
 
 

14 097,00 zł 

Łączna liczba organizacji 
korzystających z powyższych form 
pomocy oferowanej przez Urząd 

36 organizacji sportowych otrzymało wsparcie na 
realizujące zadań związanych z upowszechnianiem 
sportu dzieci, młodzieży i dorosłych  

 

Łączna wysokość środków 
finansowych przeznaczonych na 

realizację powyższych form pomocy 
oferowanej przez Urząd 

 
62 097,00 zł 
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kultura - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 
 
 

 
 

Forma współpracy 

 
 

Opis 

 Wysokość 
środków 

przeznaczony
ch na ten cel 

 

Informowanie organizacji 
pozarządowych o planowanych 

kierunkach działalności  

 

 wspierania edukacji kulturalnej i 
artystycznej dzieci i młodzieży 

 ochrony dziedzictwa regionalnego i 
narodowego oraz kultury ludowej   

 twórczości literackiej, w tym wydawnictw 
regionalnych  

 upowszechniania sztuki teatralnej 

 promocji kultury sądeckiej za granicą oraz 
inicjowania programów przeznaczonych dla 
Polonii i jednostek samorządowych z 
krajów partnerskich Powiatu 
Nowosądeckiego  

 wspierania międzynarodowych 
przedsięwzięć społeczno -kulturalnych 
służących kultywowaniu tradycji 
regionalnych i narodowych  

 wspierania przedsięwzięć mających na celu 
prezentację dorobku artystycznego i 
kulturalnego regionu 

 
Z zakresu prac konserwatorskich, 
restauratorskich oraz robót budowlanych 
przy zabytkach 

 zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie 
substancji zabytku nieruchomego jak i 
ruchomego, 

 stabilizacja konstrukcyjna części 
składowych zabytku lub ich odtworzenie w 
zakresie niezbędnym dla zachowania tego 
zabytku, 

 odnowienie lub uzupełnienie tynków i 
okładzin architektonicznych albo ich 
całkowite odtworzenie z uwzględnieniem 
charakterystycznej dla tego zabytku 
kolorystyki, 

 odnowienie lub całkowite odtworzenie 
okien, w tym ościeżnic i okiennic, 
zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby 
dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur 
spustowych, 

 modernizacja instalacji elektrycznej w 
zabytkach drewnianych lub zabytkach, 
które posiadają oryginalne wykonane z 

 
 

64.000 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72.000zł 
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drewna części składowe i przynależności, 

 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 

 zakup i montaż instalacji przeciw 
włamaniowej oraz przeciwpożarowej i 
odgromowej. 

Wspólne działania promocyjne  Promocja kultury dziedzictwa 
regionalnego Sądecczyzny: 

 Udział Zespołu 
Regionalnego”Rożnowska Dolina” w 
Festiwalu Folkloru Górali Polskich oraz 
w Tygodniu Kultury Beskidzkiej w 
Żywcu, Wiśle i Makowie Podhalańskim” 

 „My są baby jakich mało” - Promocja 
kultury sądeckiej podczas przeglądu Kół 
Gospodyń Wiejskich w Licheniu 

 Udział Zespołu Regionalnego 
„Lipniczanie” na Festiwalu Kultury 
Regionalnej w Rzeszowie 

 Prezentacja dorobku artystycznego 
Zespołu „Poisons” na „Koz All Musik 
Festival” 

 
9.000zł 

 
(kwota w 
ramach 

udzielonych 
dotacji) 

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, 
 

 Konkursu Muzyk, Instrumentalistów, 
Śpiewaków Ludowych i Drużbów 
Weselnych „DRUZBACKA”, 

 Małopolskim Festiwalem  Orkiestr 
Dętych „Echo Trombity”. 

 Przegląd Grup kolędniczych „Sądeckie 
Kolędowanie”  

 Ogólnopolskich Spotkań Dziecięcych i 
Młodzieżowych Grup Kolędniczych 
„Pastuszkowe Kolędowanie” 

 Festynem rodzinnym organizowanym 
pn.”Zaczarowany Dzień Dziecka”. 

 Konkursu historycznego „Ziemia 
Sądecka – od przeszłości do 
współczesności”  

 Eliminacje powiatowe do 
„Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego” 

 Przegląd Sądeckich Talentów im. Dra  
Jerzego Masiora   

 
23.400zł 

Łączna liczba organizacji 
korzystających z powyższych 

form pomocy oferowanej przez 
Urząd 

 
50 

Łączna wysokość środków 
finansowych 

przeznaczonych na realizację 
powyższych form pomocy 

oferowanej przez Urząd  

 
159.400zł 
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turystyka, promocja, budowanie marki sądeckiej –  
 

Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych 
 

 

Forma współpracy 
 

Opis 

Wysokość 
środków 

finansowych 
przeznaczon
ych na ten 

cel 

Funkcjonowanie wspólnych 
zespołów o charakterze 
doradczo-konsultacyjnym 

Kapituła Marki Turystycznej, 
Rada ds. Znaku Promocyjnego „SĄDECKIE”, 
Rada Konsultacyjna ds. Turystyki przy 
Prezydencie Miasta Nowego Sącza i Staroście 
Nowosądeckim - organizacja posiedzeń, 
konsultacje działań 

 

Informowanie organizacji 
pozarządowych o 
planowanych kierunkach 
działalności  

Ogłoszenie o wspieraniu zadań w zakresie: 
a) prezentacji atrakcji turystycznych Powiatu 

Nowosądeckiego w formie publikacji 
(albumy, foldery, kartki pocztowe, mapy, 
plakaty, katalogi, filmy, prezentacje 
elektroniczne itp.), audycji radiowych i 
telewizyjnych - BP.I 

b) organizacji imprez i wydarzeń 
promujących atrakcje turystyczne powiatu 
nowosądeckiego odbywających się 
z udziałem mieszkańców powiatu oraz 
młodzieży ze szkół z terenu powiatu - BP.II 

 

 

Pomoc w nawiązywaniu 
kontaktów międzynarodowych 

- poszukiwanie partnerów na Słowacji do 
projektów realizowanych przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Gniazdo” oraz Stow. 
„Muzyka Świata - Akord”, tłumaczenia na i z 
języka słowackiego, 
- pomoc w trakcie realizacji projektów 
(Euroregion „Tatry”, Fundusz Wyszehradzki) 

 

Udostępnianie nieruchomości 
lub lokalu na preferencyjnych 
warunkach 

nieodpłatny wynajem sali dla Sądeckiego 
Stowarzyszenia  Regionalnego 

 

Wspólne działania promocyjne  Fundacja Sądecka – promocja Powiatu 

Nowosądeckiego podczas Eko Targów w 

Brzeznej 1-2 kwietnia 2017 r., 1500 zł 

 Sądeckie Stowarzyszenie Regionalne – 

promocja Powiatu Nowosądeckiego 

podczas Międzynarodowych Targów Sztuki 

Ludowej w Krakowie „Cepeliada” 10-27 

sierpnia 2017 r.  – wynajęcie dwóch stoisk 

wystawienniczych dla twórców ludowych, 

1771,20 zł 

 Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku – 

przygotowanie degustacji potraw 

 
 
9771,20 zł 
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regionalnych podczas Forum III Wieku, 6-9 

września 2017 r., 2000 zł 

 Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku – 

przygotowanie degustacji potraw 

regionalnych podczas Powiatowego Forum 

Organizacji Pozarządowych, 6 października 

2017 r., 1500 zł 

 Polsko-Ukraiński Fundament Winniczyzny 

(organizacja polonijna) - transport darów 

zebranych dla Polaków mieszkających na 

Ukrainie w ramach akcji pn. „Szybka 

pomoc dla Polonii w gminie Jakuszyńskiej, 

3000 zł 

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 

 Stowarzyszenie Beskidzkie Więzi – XVII 

Wielki Integracyjny Bal Karnawałowy 

„Radość Wasza – Radość Nasza”, 9 lutego 

2017 r. 

 Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej 

Koło Nowy Sącz – Konferencja Naukowa w 

75 rocznicę powstania Armii Krajowej, 13 

lutego 2017 r. oraz obchody Narodowego 

Dnia Żołnierzy Wyklętych, 1 marca 2017 r. 

 Fundacja Akademia GOAL – VI Regionalny 

Turniej Akademii GOAL Edycja Halowa 

Rytro, 18-19 lutego 2017 r.  

 Polski Klub Ekologiczny w Krakowie Koło 

Miejskie w Gliwicach i Krynicy-Zdroju – 

Konferencja Naukowa „Racjonalne 

korzystanie z wód – podstawą 

bioróżnorodności i rozwoju gospodarczego 

na Sądecczyźnie, ŚWIATOWY DZIEŃ 

WODY 2017”, 22 marca 2017 r. 

 Fundacja Sądecka – IV Wiosenne Eko-

Targi Brzezna 2017, 1-2 kwietnia 2017 r. 

 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i 

Młodzieży z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Światełko Nadziei w Chełmcu 

– IV Przemarsz i zabawy z okazji 

Światowego Dnia Autyzmu, 2 kwietnia 

2017 r. 

 Stowarzyszenie Wpierania Inicjatyw 

Lokalnych „Sokół”w Grybowie – VII 

Międzynarodowy Turniej w Piłce Siatkowej 

„LIGA 300”, 8 kwietnia 2017 r. 

 Katolickie Stowarzyszenie Civitas 

Christiana – Ogólnopolski Konkurs Wiedzy 

Biblijnej, 25 kwietnia 2018 r. 

 



25 

 Małopolski Związek Kolarski - 34. edycja 

Karpackiego Wyścigu Kurierów, Karpacki 

Wyścig Kurierów (U-23) UCI Europe Tour 

2017, 29 kwietnia - 2 maja 2017 r. 

 Społeczno-Kulturalne Towarzystwo 

Sądeczanin i Fundacja Sądecka – Zjazd 

Sądeczan, 28 maja 2017 r. 

 Krynickie Towarzystwo Fotograficzne 

i Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu 

Muszyny – Konkurs Fotograficzny „Detal 

architektoniczny Historycznego Państwa 

Muszyńskiego” 

 PTTK Oddział Beskid w Nowym Sączu – 

21 Rowerowe Zawody na Orientację, maj - 

czerwiec 2017 r. 

 PTTK Oddział Beskid w Nowym Sączu – 

52 Rajd Rowerowy o Puchar Ziemi 

Sądeckiej, 25-27 maja 2017 r. 

 Małopolski Związek Kolarski – 55. 

Małopolski Wyścig Górski, 8-11 czerwca 

2017 r. 

 Fundacja Akademia GOAL w Nawojowej – 

VII Regionalny Turniej Akademii GOAL w 

Nawojowej, 18 czerwca 2017 r. 

 Stowarzyszenie Brydża Sportowego „ALF” 

w Nowym Sączu – Cykl Turniejów „Brydż 

na Sądecczyźnie 2017”, 2 lipca - 10 

września 2017 r. 

 Fundacja Kocham Góry – VI Bieg Nad 

Jeziorem Rożnowskim, 9 lipca 2017 r. 

 Stowarzyszenie „Sposób Na Życie” – 

Festyn Rodzinno-Integracyjny „Otwórz 

Serce”, 29 lipca 2017 r. 

 PTTK Oddział Beskid w Nowym Sączu – 9 

Karpacki Maraton Rowerowy im. Jacka 

Bugańskiego, 5 sierpnia 2017 r. 

 Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły 

Sportowe w Nowym Sączu  – Powiatowy 

Turniej Piłki Nożnej Chłopców im. Jacka 

Bugańskiego w Librantowej, 5 sierpnia 

2017 r. 

 Fundacja Górskiego Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego - Grupa Krynicka 

– Dzień Ratownika Górskiego, 5-6 sierpnia 

2017 r. 

 LKS „Łosoś” w Łososinie Dolnej – „Środek 

lata na sportowo”, 6 sierpnia 2017 r. 
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 Związek Kultury Fizycznej „Olimp” z 

Warszawy – Ogólnopolskie Zawody w 

Strzelectwie Laserowym Niewidomych i 

Słabowidzących, 23-25 sierpnia 2017 r. 

 PTTK Oddział Beskid w Nowym Sączu – 

21 Jesienny Rajd Rowerowy na Raty o 

Puchar Prezesa Komisji Turystyki 

Rowerowej, od 7 września do 7 

października 2017 r. 

 PTTK Oddział Beskid w Nowym Sączu – 

18 Turystyczny Rowerowy Rajd Górski 

Pograniczem Polsko-Słowackim, 15-16 

września 2017 r. 

 PTTK Oddział Beskid w Nowym Sączu – 9 

Małopolski Rajd Rowerowy Karpackimi 

Szlakami Rowerowymi, wrzesień - 

październik 2017 r. 

 Fundacja im. Dra Jerzego Masiora w 

Nowym Sączu – XXI Koncert w Wirydarzu i 

Koncert Galowy z cyklu „Sądeckie Talenty”, 

czerwiec - grudzień 2017 r. 

 Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet 

Trzeciego Wieku – FORUM III WIEKU, 6-9 

września 2017 r. 

 Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji 

Region Nowy Sącz – Komitet Honorowy 

obchodów Jubileuszu 25-lecia 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji 

Region Nowy Sącz, 7 października 2017 r. 

 Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej w 

Starym Sączu – Konferencja pod nazwą 

„Budżet obywatelski - czyli jak skutecznie 

dynamizować partycypację społeczną”, 16 

listopada 2017 r. 

 Kongregacja Kupiecka Zrzeszenia Handlu i 

Usług z siedzibą w Nowym Sączu - 

Jubileusz 95-lecia Kongregacji Kupieckiej 

Zrzeszenia Handlu i Usług w Nowym 

Sączu, 8 grudnia 2017 r. 

 Centrum Edukacji Międzykulturowej w 

Nowym Sączu – Dni Zamenhofa 2017 w 

Nowym Sączu, 14-17 grudnia 2017 r. 

 
 

 

Inne formy wsparcia 

 Nowosądecka Izba Turystyczna – druk 

zaproszeń na spotkanie noworoczne, 
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organizacji, w tym finansowe  6 lutego 2017 r. 

 Nowosądecka Izba Turystyczna – druk 

zaproszeń na sądeckie obchody 

Światowego Dnia Turystyki, 9 października 

2017 r. 

 PTTK im. Romana Nitribitta w Krynicy-

Zdroju – opracowanie projektu nowego 

sztandaru 

 

Przekazanie materiałów promocyjnych: (32 
stowarzyszenia): 

Krajowa Rada Sędziów Społecznych, Klub 

LOK „Snajper”, PTTK o. „Beskid” Nowy 

Sącz, Okręgowy Związek Piłki Nożnej w 

Nowym Sączu, Fundacja im. dra Jerzego 

Masiora w Nowym Sączu, PTTK w 

Krakowie, Stowarzyszenie Visegrad Maraton 

Rytro, Ichtiozis – Fundacja Osób Chorych na 

Rybią Łuskę, Stowarzyszenie „Klub 

Integracyjny”, Fundacja „Na Ratunek”, 

Federacja UTW, SUTW, Związek Kultury 

Fizycznej „Olimp”, Stowarzyszenie Brydża 

Sportowego „ALF”, Krynickie Towarzystwo 

Fotograficzne, Katolickie Centrum Edukacji 

Młodzieży „KANA” w Nowym Sączu, Polski 

Związek Łowiecki, Krynicka Organizacja 

Turystyczna, Fundacja GOPR Grupa 

Krynicka, Stowarzyszenie Kobiet do Walki z 

Rakiem Piersi „Europa Donna”, 

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Osób 

Niepełnosprawnych „Promyk”, 

Stowarzyszenie Ziemia Grybowska, 

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana 

Kraków, Stowarzyszenie Św. Kingi „Kochać i 

Służyć”, Fundacja Sądecka, Stowarzyszenie 

na Rzecz Dzieci i Młodzieży z 

Niepełnosprawnością Intelektualną 

„Światełko Nadziei” w Chełmcu, Centrum 

Kultury i Sztuki w Starym Sączu, Hufiec ZHP 

Nowy Sącz, Fundacja Akademia GOAL, 

Stowarzyszenie „Beskidzkie Więzi”, UKS 

„Evan” Nowy Sącz, Stowarzyszenie „Dla 

Miasta” 

 

Łączna liczba organizacji 
korzystających z powyższych 

 
72 
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form pomocy oferowanej przez 
Urząd 

Łączna wysokość środków 
finansowych 
przeznaczonych na 
realizację powyższych form 
pomocy oferowanej przez 
Urząd 

 
 

9771,20 zł 

 
 

 
 

rozwój organizacji pozarządowych 
 

Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych 
 
 

 

Inne formy wsparcia 
organizacji, w tym finansowe 

 
Realizacja kontynuacji poradnictwa 
księgowego na rzecz organizacji 
pozarządowych  

 
7 200,00 
zł 

Przeprowadzenie szkolenia dla organizacji 
pozarządowych (współpraca pomiędzy NGO, 
środki finansowe na działalność NGO, 
promocja NGO). 

2 500,00 
zł 

Organizacja X Powiatowego Forum 
Organizacji Pozarządowych w Nowym Sączu 

11 000,00 
zł 

Łączna wysokość środków 
finansowych 
przeznaczonych na 
realizację powyższych form 
pomocy oferowanej przez 
Urząd 

 
 

20 700 zł 
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III. 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 powiatu nowosądeckiego w zakładce Organizacje Pozarządowe, 

 

 nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu 
Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych  (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 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, 

 

 realizacja celów statutowych stowarzyszeń, do których należy powiat nowosądecki 

(powiat nowosądecki brał czynny udział jako członek w pracach na rzecz  m.in. 
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dwóch stowarzyszeń: Związku Powiatów Polskich oraz Stowarzyszeniu Sądecki 

Uniwersytet 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 

charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym oraz społecznym, realizowanych 

przez organizacje pozarządowe, w tym fundacja pucharów, nagród, przekazywanie 

materiałów promocyjnych dla organizacji, co składa się również na szeroko pojętą 

promocję organizacji i ich działań, 

 

 pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych. 

 

 

PORADNICTWO PRAWNE I KSIĘGOWE. 
 

W Biurze Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych udzielano wsparcia 

merytorycznego organizacjom: porad „pierwszego kontaktu”, indywidualnych konsultacji 

prawnych i księgowych przez uprawnionego księgowego oraz Zespół Radców Prawnych 

obsługujących Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu. 

 

PROWADZENIE NADZORU NAD STOWARZYSZENIAMI I FUNDACJAMI.   

 

W ramach zadania monitorowania działalności stowarzyszeń oraz na podstawie postanowień 

o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego przesłanych z Sądu Rejonowego dla Krakowa - 

Śródmieścia w Krakowie - w roku 2017 wpisano do rejestru i założono teczki dla 21 nowych 

stowarzyszeń oraz 20 fundacji. Natomiast do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych prowadzonej 

przez Starostę Nowosądeckiego w 2017 roku wpisano 8 stowarzyszeń zwykłych. 

 

EWIDENCJA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I STOWARZYSZEŃ KULTURY 

FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. 

 

Na terenie powiatu nowosądeckiego działa 308 uczniowskich klubów sportowych 

i klubów sportowych wpisanych do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej Starosty 

Nowosądeckiego oraz 64 kluby sportowe rejestrowane przez Sąd Rejonowy w Krakowie. 
 

 
PROMOCJA INICJATYW SPOŁECZNYCH I WOLONTARIATU. 
 

Władze powiatu przyznają wyróżnienia w zakresie wspierania i promocji organizacji 
pozarządowych oraz wolontariatu. Konkurs przyjęty Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 867/2017,  
został ustanowiony m.in. w celu: 
 
1) uhonorowania osób oraz organizacji pozarządowych, które były szczególnie aktywne w 
działaniach na rzecz innych, 
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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 2017 laureatami Konkursu w następujących kategoriach zostali: 
 
Najlepsza Inicjatywa Roku: 
Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej przez Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna 
Oddział Krynica Zdrój. 
 
Wolontariusz Roku: 
Maria Tokarczyk zgłoszona i działająca na rzecz m.in. Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „GNIAZDO”. 
 
Młody Wolontariusz Roku:  
Dominika Ostrówka zgłoszona przez Szkolny Klub Wolontariatu w Liceum Ogólnokształcącym 
im. Marii Skłodowskiej - Curie w Starym Sączu. 
Gabriela Porębska zgłoszona przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  im. Ks. Prof. Józefa 
Tischnera w Starym Sączu. 
 
Nagroda Specjalna Starosty Nowosądeckiego: 
Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna w Nowym Sączu. 
 
Wyróżnienie Starosty Nowosądeckiego:  
Stowarzyszenie „Klucz Muszyński”. 
 
 
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. 
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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. 
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 działała 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. 
 
Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych, jako najważniejsza i najszersza płaszczyzna 
spotkań samorządu powiatowego i III sektora, odbyło się 6 października 2017 r. w Internacie 
Międzyszkolnym w Starym Sączu wg programu: 
 
I część – plenarna: 
Występ Kapeli Góralskiej Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu. 
1. Otwarcie Forum. 
2. Powitanie Gości – Starosta Nowosądecki Marek Pławiak. 
3. Rozstrzygnięcie Konkursu w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych oraz 
wolontariatu. 
4. Informacja nt. Narodowego Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – Krzysztof 
Musiorski Specjalista ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Małopolskim 
Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. 
5. Animacja – współpraca wewnątrz trzeciego sektora – Ewa Chromniak Prezeska Fundacji 
Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie.  
6. Uruchomienie konsultacji projektu Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z 
Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok – Andrzej Zarych Dyrektor Promocji i Współpracy 
z Organizacjami Pozarządowymi.  
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7. Dyskusja. 
 
II część – integracyjna na terenie internatu: występ Zespołu Regionalnego „Dolina Popradu”, 
poczęstunek. 
8. Zakończenie Forum. 
 
 
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 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu. 
 
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 2017 r., zgodnie z którym Stowarzyszenie 

prowadzi politykę senioralną na Sądecczyźnie, w szczególności poprzez takie działania jak: 
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a) współpracę z Zarządem Powiatu Nowosądeckiego w zakresie działań zmierzających do 

opracowania Sądeckiej Polityki Senioralnej; 

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 realizując zapisy Porozumienia z dnia 18 stycznia 2017 r. w 

sprawie działań na rzecz seniorów zawartego pomiędzy pomiędzy Powiatem Nowosądeckim a 

Stowarzyszeniem Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w 2017 r. zaczął cykl wykładów dla 

seniorów zamieszkałych na terenie powiatu nowosądeckiego pod nazwą „Sądecki objazdowy 

Uniwersytet Trzeciego Wieku”. Przedsięwzięcie ma na celu prowadzenie wspólnej, cyklicznej 

edukacji osób starszych w różnych dziedzinach nauk. 

Pierwsze z cyklu spotkań odbyło się 21 czerwca w Łososinie Dolnej. Mówiono o darmowej 

pomocy prawnej dla seniorów, wyłudzania kredytów przez nieuczciwie działające firmy, 

działalności SUTW oraz bieżących sprawach realizowanych przez Powiat. W spotkaniu 

uczestniczył starosta nowosądecki Marek Pławiak. 

 

Ponadto w 2017 r. członkowie oraz prawnicy współpracujący ze Stowarzyszeniem Sądecki 

Uniwersytet Trzeciego Wieku udzielali porad prawnych, konsultacji oraz informacji 

dotyczących formalno – prawnych aspektów działalności NGO z terenu Sądecczyzny, budżetu 

obywatelskiego oraz pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową organizacji. 

 

 

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. 
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IV. 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 
współdziała od wielu lat i realizuje wspólnie zadania w wielu sferach życia społecznego. 
Program Współpracy poprzez przewidziane w nim formy współdziałania 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 2017” jest dokumentem podsumowującym 
rok współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokument został przygotowany przez Annę Brach Biuro Promocji i Wspierania Organizacji 
Pozarządowych na podstawie m.in. informacji przekazanych przez komórki organizacyjne 
Starostwa Powiatowego: 

 
 Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 

 Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, 

 Wydział Administracyjny, 

 Zespół Zdrowia i Spraw Obywatelskich, 

 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu, 

 Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego. 

 


