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I. WPROWADZENIE 
 

 

Rada Powiatu Nowosądeckiego Uchwałą Nr 291/XXX/18 z 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. Elementarnym dokumentem regulującym działania w tym zakresie jest przyjmowany 

corocznie Uchwałą Rady Powiatu Nowosądeckiego Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego 

z Organizacjami Pozarządowymi. Zgodnie z jego zapisami priorytetem Powiatu Nowosądeckiego jest jak 

najlepsze zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą tworzą mieszkańcy. Aktywna współpraca 

z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych jest tak ważna, bowiem to właśnie 

organizacje pozarządowe stanowią bazę dla rozwoju lokalnych społeczności, gdyż skupiają 

najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne przedstawicieli 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. 

Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018 został przyjęty 

Uchwałą Nr 268/XXVIII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2017 r. Był 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. 

 

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 – 15, 

 liczba ofert złożonych przez organizacje do konkursów ofert na realizację zadań publicznych – 193, 

 liczba organizacji, które zwróciły się do powiatu o wsparcie lub powierzenie realizacji zadań 

publicznych z pominięciem konkursów ofert (art. 19a ustawy) – 7, 

 wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań publicznych 

w danym roku budżetowym – łącznie w trybie konkursowym, „małych grantach”, dotacji na ochronę 

zabytków, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu 

Nowosądeckiego – 4 338 971,40 zł, 
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 liczba zadań publicznych, które otrzymały dofinansowanie w ramach otwartych konkursów ofert 

i tzw. małych grantów – 116, 

 liczba organizacji biorących udział w konsultacjach – 193, 

 liczba organizacji korzystających ze wsparcia Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz 

korzystających z innych form pomocy oferowanej przez powiat – ok. 300, 

 liczba inicjatyw realizowanych przez organizacje, objętych patronatem starosty nowosądeckiego – 

98. 

 

Nowością w 2018 r. we współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi było 

ogłoszenie – oprócz dotychczasowych konkursów z jednorazowym naborem – konkursów o naborze ciągłym. 

Były to: Aktywne SĄDECKIE, Obywatelskie SĄDECKIE, Srebrne SĄDECKIE, Zdrowe SĄDECKIE, Kocham 

SĄDECKIE, Bezpieczne SĄDECKIE i Regionalne SĄDECKIE. Wprowadzenie formuły naboru ciągłego było 

odpowiedzią na postulaty NGO. Nazwy konkursów są zaś kolejnym elementem budowania marki lokalnej 

oraz identyfikacji mieszkańców z regionem, w którym żyją i samorządem powiatu nowosądeckiego. Nabór 

prowadzono od 22 marca do 10 grudnia 2018 r. lub do wyczerpania środków w danym priorytecie. Nowe 

formuły konkursów objęły działania w zakresie: sportu, rozwoju i szkoleń organizacji pozarządowych, 

aktywizacji seniorów, zdrowia publicznego, promocji oraz kultury regionalnej. Zmiana formuły spowodowała 

duże zainteresowanie ze strony NGO. 

 

2018 rok to również czas przyrostu liczby organizacji pozarządowych działających w regionie. Stało się to 

w głównej mierze dzięki zmianom prawnym, jakie wprowadziła Ustawa z 9 listopada 2018 r. o kołach 

gospodyń wiejskich. Od początku obowiązywania Ustawy zarejestrowało się w powiecie nowosądeckim 

61 KGW. 

 

 

Liczba organizacji na terenie powiatu nowosądeckiego ogółem – 715, w tym: 

 Organizacje pożytku publicznego: 26 

 Stowarzyszenia: 365 

 Fundacje: 92 

 OSP: 100 

 Stowarzyszenia zwykłe: 23 

 Kluby sportowe wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego: 64 

 Kluby sportowe wpisane do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej Starosty Nowosądeckiego 

(w tym UKS): 174 

 Uczniowskie Kluby Sportowe: 135 

 Zarejestrowane Koła Gospodyń Wiejskich: 61 

 

Zmiany przepisów i utworzenie rejestru kół gospodyń wiejskich przez Agencję Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa pozwoliły na ujęcie w formy prawne działalności KGW. Od grudnia 2018 r. do 

kwietnia 2019 r. na terenie powiatu zarejestrowano 61 takich kół. 
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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 2018, zgodnie z zadaniami priorytetowymi zawartymi w Programie Współpracy Powiatu 

Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018 ogłoszone zostały konkursy w dziedzinie: 

 kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

 kultury fizycznej i sportu, 

 turystyki, 

 ochrony i promocji zdrowia, 

 edukacji ekologicznej, 

 dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, 

 bezpieczeństwa publicznego, 

 nieodpłatnej pomocy prawnej, 

 Aktywne SĄDECKIE, 

 Obywatelskie SĄDECKIE, 

 Srebrne SĄDECKIE, 

 Zdrowe SĄDECKIE, 

 Kocham SĄDECKIE, 

 Regionalne SĄDECKIE, 

 Bezpieczne SĄDECKIE 

 

W roku ubiegłym na realizację powyższych, podstawowych obszarów konkursowych powiat nowosądecki 

przeznaczył 604 629,4 zł z czego: 

1. 303 629,4 zł – nieodpłatna pomoc prawna, 

2. 208 000 zł – otwarte konkursy ofert: 

 w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 60 000 zł (w tym tryb uproszczony tzw. 

„małe granty” 8 000 zł), 

 w dziedzinie kultury fizycznej – 44 000 zł (w tym tryb uproszczony tzw. „małe granty” 4 000 zł), 

 w dziedzinie turystyki – 12 000 zł (po zakończeniu naboru środki przeniesione na inne konkursy), 

 dziedzinie ochrony i promocji zdrowia – 25.000 zł, 

 w dziedzinie edukacji ekologicznej – 27 000 zł, 

 w dziedzinie rozwoju organizacji pozarządowych (wkłady własne) – 20 000 zł, 

 w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego – 20 000 zł. 

3. 93 000 zł - otwarte konkursy ofert realizowane w ciągu całego roku: 

 Konkurs „Kocham Sądeckie” – 47 300 zł, 

 Konkurs „Bezpieczne Sądeckie” – 14 000 zł, 

 Konkurs „Regionalne Sądeckie” – 10 000 zł, 

 Konkurs „Aktywne Sądeckie” – 4 000 zł, 
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 Konkurs „Obywatelskie Sądeckie” – 5 000 zł, 

 Konkurs „Srebrne Sądeckie” – 9 000 zł, 

 Konkurs „Zdrowe Sądeckie” – 11 000 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 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.  

 

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 

1123/2018 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 stycznia 2018 r. oraz Uchwałami Nr 1188/2018, 

1189/2018, 1190/2018, 1191/2018, 1192/2018 i 1193/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. (konkursy: Kocham 

SĄDECKIE, Aktywne SĄDECKIE, Zdrowe SĄDECKIE, Srebrne ŚADECKIE, Regionalne SĄDECKIE, Obywatelskie 

SĄDECKIE), Uchwałą 1205/2018 z dnia 7 marca 2018 r. (Bezpieczne SĄDECKIE), Uchwałą 1237/2018 (nabór 

uzupełniający z zakresu turystyki) oraz Uchwałą 1238/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. (nabór uzupełniający 

z zakresu edukacji ekologicznej).  

Konkursy w trybie ciągłym spotkały się z dużym zainteresowaniem organizacji pozarządowych. 12 czerwca 

2018 r. ogłoszono zakończenie naboru w priorytecie Regionalne SĄDECKIE, Zdrowe SĄDECKIE i Srebrne 

SĄDECKIE z powodu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. W pozostałych konkursach ciągłych 

nabór prowadzono do 10 grudnia 2018 r. 

 

Zgodnie z Regulaminem procedura oceny przebiega dwuetapowo: każda oferta jest poddawana ocenie 

formalnej 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 kryteriami zawartymi w karcie oceny merytorycznej oraz na zasadach określonych w ogłoszeniu 

o konkursie (w szczególności kryterium merytoryczne, społeczne i finansowe). 
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Każdy z członków komisji konkursowej wypełnia „Kartę oceny merytorycznej projektu”. Oceniający przyznają 

punkty za spełnianie poszczególnych kryteriów. Końcowa liczba punktów stanowi średnią arytmetyczną ocen 

dokonanych przez członków komisji. Po zestawieniu wszystkich ocen komisja ustala listę ofert, które uzyskały 

więcej niż 18 punktów (minimum uprawniające do otrzymania dotacji) i proponuje wysokość dotacji. 

Ostateczną decyzję o wysokości dotacji i wyborze wspieranych podejmuje Zarząd Powiatu w drodze 

uchwały.  

 

Zestawienie złożonych ofert na realizację zadań publicznych  
przez organizacje pozarządowe 

 

Lp. Priorytet 
Ogółem ilość  

złożonych ofert 

Liczba zadań,  
które otrzymały 
dofinansowanie 

1 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

 otwarty konkurs 

 „mały grant” 
RAZEM 

 
56 
5 

61 

 
30 
4 

34 

2 Kultura fizyczna  

 otwarty konkurs 

 „mały grant” 
RAZEM 

 
33 
2 

35 

 
26 
1 

22 

3 Turystyka 5 0 

4 Ochrona i promocja zdrowia 31 19 

5 Edukacja ekologiczna 4 2 

6 Bezpieczeństwo publiczne 

 otwarty konkurs 

 Bezpieczne SĄDECKIE 
RAZEM: 

 
4 
5 
9 

 
4 
5 
9 

7 Wkład własny 6 6 

8 Srebrne SĄDECKIE 4 4 

9 Kocham SĄDECKIE 18 15 

10 Obywatelskie SĄDECKIE 0 0 

11 Nieodpłatna pomoc prawna 22 5 

 Ogółem 193 116 
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Procentowy udział środków finansowych przeznaczonych na poszczególne obszary konkursowe w 2018 r. 

przedstawia poniższy wykres: 

 

 
 

 

 

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 prezentacji atrakcji turystycznych 

powiatu w formie publikacji (albumy, foldery, kartki pocztowe, mapy, plakaty, katalogi, filmy, prezentacje 

elektroniczne itp.), audycji radiowych i telewizyjnych, 

 

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, 

c) organizowania różnych form wypoczynku dla mieszkańców powiatu, szczególnie dla dzieci 



8 

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 

sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, 

 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 
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pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy 

prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-

administracyjnym. 

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 2018 r. 

 

38%

62% dotacje przyznane złożone wnioski

 
 

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 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 2018 r. wyniosła 72 000 zł 

z przeznaczeniem dla dziewięciu obiektów (na zgłoszonych jedenaście) – programy realizowało osiem 

organizacji.  
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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 

przeznaczonych 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: Związku 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 (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 2004 r., 
zmieniony zarządzeniem Nr 1/06 z dnia 2 stycznia 2006 
r. oraz zarządzeniem Nr 5/06 Starosty Nowosądeckiego 
z dnia 15 marca 2006 r. 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 2018 r. wpłynęło 45 wniosków (w tym 35 

67 894 zł 
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od podmiotów niepublicznych). Zawarto 29 umów. 
W wydarzeniach uczestniczyły 1104 osoby. 

 

 dofinansowanie kosztów tworzenia i działania 
warsztatów terapii zajęciowej (4 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 – Warsztaty Terapii 
Zajęciowej w Stróżach, 

 Stowarzyszenie Rodziców Przyjaciół Dzieci i Osób 
Niepełnosprawnych „PROMYK” w Gostwicy – 
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostwicy,  

 Stowarzyszenie „Dolina Dunajca” w Łącku – 
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czarnym Potoku, 

 Stowarzyszenie „Karpatia” Grybów – Warsztaty 
Terapii Zajęciowej w Grybowie 

 
 
 

3 485 160 zł 

Łączna wysokość środków 
przeznaczonych na realizację 
form pomocy oferowanej 
przez PCPR 

3 553 054 zł 

 

 

Szczegółowe zestawienie dofinansowania zadań z zakresu sportu kultury i turystyki  
osób niepełnosprawnych w 2018 r. ze środków PFRON 

 

Stowarzyszenie Wydarzenie Kwota 

Stowarzyszenie PROMYK Gostwica Andrzejki u św. Mikołaja 2 000,00 zł 

Zabawa i rehabilitacja 2 000,00 zł 

Zespół Szkół nr 5 Specjalnych  
Nowy Sącz 

Warsztaty tworzenia ozdób świątecznych 600,00 zł 

Dzień sportu 840,00 zł 

Warsztaty rekreacyjno-kulinarne 1 140,00 zł 

Wycieczka do teatru Kraków 1 020,00 zł 

Warsztaty gipsowe wariacje 400,00 zł 

Stowarzyszenie Gniazdo Stary Sącz Koncert wdzięczności 4 000,00 zł 
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Fundacja Pomocy Osobom  
z autyzmem MADA 

Jazda Konna 1 980,00 zł 

Wycieczka do Jadownik Mokrych 858,00 zł 

Ścianka wspinaczkowa 742,00 zł 

Zajęcia na basenie 420,00 zł 

Gmina Krynica-Zdrój Baseny termalne Szaflary 4 000,00 zł 

„Sposób na Życie” Muszyna Wycieczka Tarnów perła renesansu 1 296,00 zł 

Wycieczka do skansenu Karpacka Troja 1 244,00 zł 

Wycieczka do Krakowskiego ZOO 1 460,00 zł 

Koło Przyjaciół Dzieci Chorych na Cukrzycę 
przy OM TPD w Nowym Sączu 

Wycieczka Krynica-Muszyna 1 327,00 zł 

Wycieczka Białka Tatrzańska, Niedzica 2 673,00 zł 

Polski Związek Emerytów Rencistów i 
Inwalidów Oddział Okręgowy Nowy Sącz 

Wycieczka Kraków Wadowice 1 000,00 zł 

Wycieczka Ziemia Żywicka i Śląsk Cieszyński 3 000,00 zł 

Stowarzyszenie Dolina Dunajca Łącko Warsztaty rękodzieła twórczego 2 400,00 zł 

Życie na sportowo to życie na zdrowo 1 600,00 zł 

Polski Związek Głuchych  
O/ Małopolski Koło Terenowe Nowy Sącz 

Imprez turystyczno-rekreacyjna do Mielenka 4 000,00 zł 

Gmina Grybów Wycieczka Białka Tatrzańska 4 000,00 zł 

Fundacja Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym Stróże 

Letnia zintegrowana spartakiada 4 000,00 zł 

Stowarzyszenie BELFER Korzenna Wycieczka Przemyśl i okolice 4 000, 00 zł 

Polski związek Niewidomych  
Koło Nowy Sącz 

Spotkanie rekreacyjno-turystyczne 
w Muszynie 

4 000,00 zł 

Stowarzyszenie Diabetyków Podegrodzie Wycieczka kopalnia soli Bochnia i Lipnica 
Murowana 

3 894,00 zł 

Stowarzyszenie TĘCZA Nowy Sącz Wycieczka Baranów Sandomierski 4 000,00 zł 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 
O/Powiatowy 

Pobyt integracyjno-rekreacyjny w Szczawnicy 4 000,00 zł 

RAZEM 67 894,00 zł 

 

 

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi pracownicy PCPR udzielali również informacji na 

temat: 

1. ofert pomocy organizacjom świadczonej przez powiat, 

2. zasad dofinansowania powyższych zadań, 

3. rekomendacji wystawianych stowarzyszeniom, 

4. przekazywania informacji o działaniach ogólnokrajowych organizowanych na rzecz osób 

niepełnosprawnych, o programach ogłaszanych przez PFRON na rzecz osób niepełnosprawnych.  
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POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO 

 

W roku 2018 Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego nie realizował żadnych działań podlegających 

ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Natomiast w związku 

z realizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy o promocji 

zatrudnienia instytucjach rynku pracy, Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego współpracował 

z organizacjami pozarządowymi w formach: 

1. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy: 

a) 1 stanowisko pracy, wartość udzielonej pomocy 20 000,00 zł, 

b) współpraca z: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach, 

c) okres realizacji umowy: 15.10.2018 – 14.10.2020. 

2. Organizacja stażu: 

a) staż dla 1 osoby, 

b) współpraca z: Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych 

c) okres realizacji umowy 01.06.2018 – 30.11.2018. 

3. Refundacja świadczeń integracyjnych dla uczestników zajęć reintegracji społecznej i zawodowej w Centrum 

Integracji Społecznej (CIS): 

a) liczba osób objętych wsparciem: 15 (w tym 8 osób, które rozpoczęły udział we wsparciu w 2017 r.), 

b) współpraca z: Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych, 

c) realizacja na podstawie porozumienia zawartego w 2008 r, w 2018 r. wypłacono refundację świadczenia 

integracyjnego w wysokości 93 394,00 zł. 

4. Partnerstwo w realizacji projektu EFS: 

a) w zakresie refundacji świadczeń integracyjnych dla uczestników projektu, 

b) współpraca z: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu, 

c) umowa zawarta w 2018 roku, planowany okres realizacji 2019-2020. 

 

 

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, 

3. rzetelności, przez którą należy rozumieć należyte i terminowe wykonanie zadania, 

4. prawidłowości wykorzystania środków publicznych, 

5. prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy, 

6. jakości wykonania zadania, przez którą należy rozumieć zgodność z powszechnie obowiązującymi 

standardami. 

 

Kontrola swoim zakresem obejmuje: 

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. 
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Kontrola może być przeprowadzana w toku realizacji zadania publicznego oraz po jego zakończeniu przez 

5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym organizacja pozarządowa realizowała 

zadanie publiczne. Kontrola może być prowadzona w siedzibie organizacji lub Starostwie Powiatowym 

w Nowym Sączu. 

 

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 1148/2018 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 17 stycznia 2018 r. 

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli realizacji zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym 

w roku 2018 oraz Uchwałami Nr1254/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r., Nr 1344/2018 z dnia 25 lipca 2018 r. 

i Nr 1467/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.: ogółem w 2018 r. zrealizowano przez wydziały Starostwa 117 

kontroli. Kontrolujący stwierdzili, iż wszystkie 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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Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi  
w zakresie BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO 

(Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego) 

 

Formy 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 
ufundowanie pucharów, nagród, 
przekazywanie materiałów 
promocyjnych dla organizacji 

• Zakup pucharów (12 szt.) dla uczestników 
XXVI Zimowych Zawodów Strzeleckich 
organizowanych z okazji Wyzwolenia 
Królewskiego Miasta Nowego Sącza – 500,00 zł 

• Współorganizacja IV Halowych Zawodów 
Sportowo-Pożarniczych dla MDP w Brzeznej. 
W ramach przyznanej kwoty został zamówiony 
catering dla uczestników (ok. 500 osób) oraz 
zakupienie pucharów i medali dla zwycięzców  
– 5 000,00 zł 

• Zakup nagród dla uczestników Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej – eliminacje 
powiatowe pn. „Młodzież zapobiega pożarom” 
(tablet – 3 szt., słuchawki nauszne – 3 szt., 
powerbanki – 3 szt., pendrive – 22 szt.)  
– 2 500,00 zł 

• Współorganizacja obchodów Powiatowego 
Dnia Strażaka – usługa cateringowa, które 
odbyły się 19 maja 2018 r. na placu przy 
Bazylice Św. Małgorzaty (plac Kolegiacki 1) 
w Nowym Sączu. Liczba uczestników ok. 350  
– 5 000,00 zł 

• Zakup nagród rzeczowych oraz pucharów 
dla zwycięzców Powiatowych Zawodów 
Sportowo Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych z terenu Powiatu Nowosądeckiego 
(piłki, paletki do tenisa ziemnego, paletki do 
tenisa stołowego, odblaski), które odbyły się 
3 czerwca 2018 r. w Podegrodziu – 4 000,00 zł 

• Zakup 12 szt. pucharów dla uczestników XIX 
Gminnej Imprezy Integracyjno-Sportowo-
Obronno-Rekreacyjnej „Żegnamy Lato – 
Witamy Jesień” pod Jaworzem w Ptaszkowej 
oraz Trójboju Sportowo-Rekreacyjnego 
Jednostek OSP Gminy Grybów, zorganizowanych 
przez Klub Ligi Obrony Kraju „SNAJPER” w dniu 
22 września 2018 r. – 500,00 zł 

• Zakup 12 szt. pucharów dla zwycięzców XXXI 
Jubileuszowych Sylwestrowych Zawodów 
Strzeleckich zorganizowanych przez Klub Ligi 
Obrony Kraju „SNAJPER” w dniu 31.12.2018 r. 
na strzelnicy LOK w Nowym Sączu – 500,00 zł 

18 000,00 zł 
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Inne formy wsparcia organizacji, 
w tym finansowe  

• Przekazanie dotacji na zakup sprzętu 
ratowniczego dla 51 jednostek OSP z terenu 
Powiatu Nowosądeckiego – 150 000,00 zł 

 
Dotacje celowe przekazane dla: 
 

• Sądeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego z przeznaczeniem zakupu sprzętu 
ratownictwa wodnego - suchy skafander 
nurkowy oraz naprawy skutera wodnego 
poprzez naniesienie powłoki ochronnej 
polimocznikowej wraz z oznaczeniami WOPR-u. 
– 5 000,00 zł 

• Fundacji Instytut Ratownictwa na Wodach 
Górskich i Powodziowych z przeznaczeniem 
do zakupu drona Phantom Adwance V2 1 szt.  
– 2 000,00 zł 

• Grupy Krynickiej GOPR z przeznaczeniem 
na dofinansowanie do zakupu sprzętu 
ratownictwa wysokościowego – 2 000,00 zł 

159 000,00 zł 

• Realizacja zadania publicznego przez Sądeckie 
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe dot. 
usuwania statków lub innych obiektów 
pływających oraz prowadzenia strzeżonego 
portu lub przystani na obszarze Jeziora 
Rożnowskiego – 10 000,00 zł 

10 000,00 zł 

Łączna liczba organizacji 
korzystających z powyższych 
form pomocy oferowanej 
przez Urząd 

57 

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

187 000,00 zł 
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Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi  
w zakresie EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 

(Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa) 
 

Forma współpracy Opis 
Wysokość środków 

przeznaczonych 
na ten cel 

Inne formy wsparcia organizacji, 
w tym finansowe  

Liga Ochrony Przyrody konkurs „Mój Las”  999,95 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 

999,95 zł 

 

 

Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi  
w zakresie PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA 

(Zespół Zdrowia i Spraw Obywatelskich) 
 

Forma współpracy Opis 
Wysokość środków 
przeznaczonych na 

ten cel 

Obejmowanie patronatem 
przez władze Powiatu projektów 
i inicjatyw realizowanych przez 
NGO, w tym fundacja pucharów, 
nagród, przekazywanie 
materiałów promocyjnych 
dla organizacji 

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

2 500,00 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 

2 500 zł 
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Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi  
w zakresie KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU  

(Wydział Edukacji, Kultury i Sportu) 
 

Forma współpracy Opis 
Wysokość środków 

przeznaczonych 
na ten cel 

Informowanie organizacji 
pozarządowych o planowanych 
kierunkach działalności 

Z zakresu kultury fizycznej i sportu 

 uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich 
i międzynarodowych imprezach sportowych 

 przedsięwzięć dotyczących upowszechniania 
sportu poprzez organizację imprez sportowych 
o charakterze masowym 

45 000,00 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 2018 r. honorowym 
patronatem objął 12 imprez sportowych 
organizowanych w Powiecie Nowosądeckim 

24 700,00 zł 

Łączna liczba organizacji 
korzystających z powyższych 
form pomocy oferowanej 
przez Urząd 

18 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 

69 700,00 zł 
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Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi  
w zakresie KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

(Wydział Edukacji, Kultury i Sportu) 
 

Forma współpracy Opis 
Wysokość środków 

przeznaczonych 
na ten cel 

Informowanie organizacji 
pozarządowych o planowanych 
kierunkach działalności  

Z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego 

 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 drewna części składowe i przynależności, 

 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 

 zakup i montaż instalacji przeciw włamaniowej 
oraz przeciwpożarowej i odgromowej 

68 700 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72 000 zł 
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Wspólne działania promocyjne Promocja kultury dziedzictwa regionalnego 
Sądecczyzny: 

 udział Zespołu Regionalnego „Nawojowiacy” 
w Festiwalu Folklorystycznym „Zagłębie 
i Sąsiedzi” w Dąbrowie Górniczej, 

 udział Zespołu Regionalnego „Kowalnia” 
w Festiwalu Folklorystycznym „Balaton Folk 
Fest” w Bułgarii 

 Udział Zespołu Regionalnego „Mali 
Niskowioki” w Festiwalu Folklorystycznym 
„Zagłębie i Sąsiedzi” w Dąbrowie Górniczej  

 udział Zespołu Pieśni i Tańca „Świniarsko” 
w Festiwalu Folklorystycznym „Balaton Folk 
Fest” w Bułgarii 

 udział Zespołu Regionalnego „Mszalniczanie” 
w Festiwalu Folklorystycznym w Danii 

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

 udział Zespołu Regionalnego „Lipniczanie” 
w Festiwalu Kultury Regionalnej w Rzeszowie 

 broszura informacyjna pt. „70-lecie 
działalności Towarzystwa Miłośników Starego 
Sącza” 

 popularyzacja folkloru Lachów Sądeckich – 
Wydanie płyty Zespołu Regionalnego 
„Mystkowianie” 

17 500 zł 
(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 

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

 Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych „Echo 
Trombity”, 

 Przegląd Grup Kolędniczych „Sądeckie 
Kolędowanie”, 

 Ogólnopolskie Spotkania Dziecięce 
i Młodzieżowe Grup Kolędniczych 
„Pastuszkowe Kolędowanie”, 

 Konkurs Historyczny „Ziemia Sądecka – 
od przeszłości do współczesności”, 

 Eliminacje Powiatowe do „Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego”, 

 Przegląd Sądeckich Talentów im. Dra Jerzego 
Masiora, 

 XI Konkurs o Nagrodę „Sądecczyzna” 
im. Szczęsnego Morawskiego na najlepszą 
książkę dotyczącą Sądecczyzny 

 XXII Jesienny Festiwal Teatralny 

29 300 zł 
w tym 13 000 zł 
kwota w ramach 

udzielonych dotacji 
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Łączna liczba organizacji 
korzystających z powyższych 
form pomocy oferowanej przez 
Urząd 

36 (stowarzyszenia) + 9 (parafie rzymskokatolickie) 

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

157 000 zł 

 

 

Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi  
w zakresie TURYSTYKI, PROMOCJI, BUDOWANIA MARKI SĄDECKIEJ 

(Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych) 
 

Forma współpracy Opis 

Wysokość 
środków 

przeznaczonych 
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 Stowarzyszenie „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 
w publikacji na Sądeckie Targi Ogrodnicze 
Wiosna 2018 – 1 500 zł 

 Sądeckie Stowarzyszenie Regionalne – promocja 

13 971,20 zł 
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Powiatu Nowosądeckiego podczas 
Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej 
w Krakowie „Cepeliada”, 9-26 sierpnia 2018 r. – 
wynajęcie dwóch stoisk wystawienniczych dla 
twórców ludowych – 1 771,20 zł 

 udział członków Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych w Boskich Targach 
Bożonarodzeniowych w Warszawie – 700 zł 

 Krynicka Organizacja Turystyczna – promocja 
powiatu podczas III Krynickiego Rajdu 
Rowerowego – 10 000 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 

 Koncert „Kolędy na trzech tenorów”, organizator: 
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia 
NMP w Krynicy-Zdroju, Telewizja TRWAM, 23 
stycznia 2018 r. 

 Konferencja Sadownicza „Przedwiośnie 
Sadownicze Brzezna 2018”, organizator: 
Sadowniczy Zakład Doświadczalny Instytutu 
Ogrodnictwa w Brzeznej, 2 lutego 2018 r. 

 XVIII Wielki Integracyjny Bal Karnawałowy 
„Radość Wasza Radość Nasza”, organizator: 
Stowarzyszenie Beskidzkie Więzi z Nowego Sącza, 
13 lutego 2018 r. 

 XV Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca 
Sądecczyzny 2017 roku, organizator: 
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych 
Dla Miasta Nowy Sącz, luty 2018 r. 

 Nowosądecka Liga Futsalu o Mistrzostwo 
Powiatu Nowosądeckiego, organizator: ŁF Sport 
Events, 15 listopada 2017 r., 15 marca 2018 r. 

 Gala z okazji wydania nowego singla i teledysku 
do utworu „Zguby”, organizator: Kapela Ciupaga, 
22 marca 2018 r. 

 XX Rejonowy Konkurs Recytatorski dla uczniów 
szkół podstawowych z terenu Związku Gmin 
Jeziora Rożnowskiego, organizator: Szkoła 
Podstawowa w Lipiu, 26-27 marca 2018 r. 

 Wystawa fotogramów „Odkryj Beskid”, 
organizator: Grupa „Odkryj Beskid”, 6 kwietnia 
2018 r. 

 Sufigs Liga Orlika o Mistrzostwo Powiatu 
Nowosądeckiego, organizator: „ŁF SPORT 
EVENTS” Stadła, 13 kwietnia - 20 lipca 2018 r. 

 V Przemarsz i zabawy z okazji Światowego Dnia 
Autyzmu, organizator: Stowarzyszenie na Rzecz 
Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością 
Intelektualną „Światełko Nadziei” w Chełmcu, 
14 kwietnia 2018 r. 

 Sądeckie Targi Ogrodnicze Wiosna 2018: 
wszystko na działkę, balkon i do ogrodu, 
organizator: Fundacja Sądecka, 14-15 kwietnia 
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2018 r. 

 Konkurs Filmowy w ramach projektu 
artystycznego Debiuty, organizator: II Liceum 
Ogólnokształcące w Nowym Sączu, 16 kwietnia 
2018 r. 

 Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej, 
organizator: Katolickie Stowarzyszenie Civitas 
Christiana, 18 kwietnia 2018 r. 

 III Studencko-Doktoranckie Sympozjum 
Turystyczne, organizator: PWSZ w Nowym Sączu, 
19-21 kwietnia 2018 r. 

 Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym oraz Turniej Motoryzacyjny, 
organizator: Małopolski Ośrodek Ruchu 
Drogowego, 24-25 kwietnia 2018 r. 

 Integracyjny Turniej Wiosenny Akademii Kolejarz 
o Puchar Starosty Powiatu Nowosądeckiego, 
organizator: Akademia Kolejarz w Stróżach, 
28 kwietnia 2018 r. 

 Uroczystość nadania sztandaru Szkole 
Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego 
w Żbikowicach, 4 maja 2018 r. 

 35. edycja Karpackiego Wyścigu Kurierów, 
organizator: Carpathian Couriers Race (Karpacki 
Wyścig Kurierów) oraz Małopolski Związek 
Kolarski, 2 maja 2018 r. 

 IV Turniej Gier Planszowych w Muszynie, 
organizator: Powiatowy Ośrodek Wsparcia 
dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 
w Muszynie oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych i Ich Opiekunów „SPOSÓB 
NA ŻYCIE”, 9 maja 2018 r. 

 Międzynarodowy Dziecięcy Turniej Piłki Nożnej 
na 100-lecie Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości POPRAD MUSZYNA CUP , 
organizator: Starostwo Powiatowe w Nowym 
Sączu, Miasto i Gmina Muszyna, Stowarzyszenie 
Klucz Muszyński, Miejski Gminy Ośrodek Kultury 
w Muszynie oraz Miejski Klub Sportowy POPRAD 
Muszyna, 25-26 maja 2018 r. 

 53 Rajd Rowerowy o Puchar Ziemi Sądeckiej, 
organizator: Komisja Turystyki Rowerowej 
Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu, 25-
26 maja 2018 r. 

 22 Rowerowe Zawody na Orientację, organizator: 
Komisja Turystyki Rowerowej Oddziału PTTK 
„Beskid” w Nowym Sączu, maj-czerwiec 2018 r. 

 Międzynarodowe Mistrzostwa Polski 
STRONGMAN, organizator: Strongman Team 
Poland, Grybów 3 czerwca 2018 r. 

 Konkurs Fotograficzny „Detal architektoniczny 
Historycznego Państwa Muszyńskiego”, 
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organizator: Krynickie Towarzystwo 
Fotograficzne, 31 maja - 30 czerwca 2018 r. 

 VI Zjazd Sądeczan, organizator: Fundacja Sądecka 
i Społeczno-Kulturalne Towarzystwo 
„Sądeczanin”, 3 czerwca 2018 r. 

 V Konkurs czytelniczy dla gimnazjalistów , 
organizator: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, 
7 czerwca 2018 r. 

 Dzień Dziecka, organizator: Sołectwo wsi Obidza 
k. Łącka, 9 czerwca 2018 r. 

 VIII Międzygminny Konkurs Wiedzy o Krajach 
Anglojęzycznych, organizator: Zespół Szkół 
w Gródku nad Dunajcem, 12 czerwca 2018 r. 

 XXII Koncert w Wirydarzu z cyklu „Sądeckie 
Talenty”, organizator: Fundacja im. Dra Jerzego 
Masiora, 17 czerwca 2018 r. 

 VI Bieg nad Jeziorem Rożnowskim – Summer 
Run, organizator: Fundacja „Kocham Góry”, 
24 czerwca 2018 r. 

 IX Regionalny Turniej Akademii GOAL, 
organizator: Fundacja Akademia GOAL, 24 
czerwca 2018 r. 

 29 Międzynarodowy Wyścig Kolarski 
„Solidarności” i Olimpijczyków , organizator: 
Komitet Organizacyjny Wyścigu, 4-7 lipca 2018 r. 

 Jubileusz 90-lecia Parafialno-Gminnej Orkiestry 
Dętej w Łososinie Dolnej, organizator: Centrum 
Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna, 7 lipca 
2018 r. 

 Bieg i Marsz „Piwniczanki”, organizator: Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju, 
22 lipca 2018 r. 

 Festyn Rodzinno-Integracyjny „Otwórz Serce”, 
organizator: Powiatowy Ośrodek Wsparcia 
dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 
w Muszynie i Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych i Ich Opiekunów „Sposób 
na życie”, 28 lipca 2018 r. 

 Druga Sądecka Watra Archeologiczna, 
organizator: Towarzystwo Karpackie, 28-29 lipca 
2018 r. 

 Rowerowe wycieczki: sobotnie i sobotnio-
niedzielne, organizator: Komisja Turystyki 
Rowerowej Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym 
Sączu, lipiec-sierpień 2018 r. 

 Dzień Ratownika Górskiego, organizator: 
Fundacja Górskiego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego, 4-5 sierpnia 2018 r. 

 XXIII Koncert w Wirydarzu z cyklu „Sądeckie 
Talenty”, organizator: Fundacja im. Dra Jerzego 
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Masiora, 12 sierpnia 2018 r. 

 5. Festiwal Piosenki Turystycznej „Babie Lato” 
w Żegiestowie-Zdroju, organizator: Towarzystwo 
Przyjaciół Doliny Popradu, 24-25.08.2018 r. 

 22 Jesienny Rajd Rowerowy na Raty o Puchar 
Prezesa Komisji Turystyki „Beskid” w Nowym 
Sączu Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu, 
organizator: Komisja Turystyki Rowerowej 
Oddziału PTTK „Beskid” w Nowym Sączu, 
6 września – 6 października 2018 r. 

 FORUM III WIEKU, organizator: Stowarzyszenie 
Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, 5-8 
września 2018 r. 

 Jesień Grybowska, organizator: Burmistrz 
Miasta Grybów, 7-9 września 2018 r. 

 XIII Turniej Gmin Beskidu Sądeckiego – 
XVI mistrzostwa w grillowaniu , organizator: 
Stowarzyszenie Beskidzkie Więzi z Nowego Sącza, 
8 września 2018 r. 

 IV Międzynarodowy Turniej Kogucika o Puchar 
Starosty Nowosądeckiego, organizator: Akademia 
Kolejarz Stróże, 8-9 września 2018 r. 

 Sądecki Laur Turystyczny, organizator: 
Nowosądecka Izba Turystyczna, 10 września 
2018 r. 

 18 Turystyczny Rowerowy Rajd Górski 
Pograniczem Polsko-Słowackim, organizator: 
Komisja Turystyki Rowerowej Oddziału PTTK 
„Beskid” w Nowym Sączu, 14-15 września 2018 r. 

 Piknik Niepodległości , organizator: Technikum 
Gastronomiczno-Hotelarskie Sióstr Niepokalanek 
w Nowym Sączu, 22 września 2018 r. 

 10 Małopolski Rajd Rowerowy Karpackimi 
Szlakami Rowerowymi, organizator: Komisja 
Turystyki Rowerowej Oddziału PTTK „Beskid” 
w Nowym Sączu, wrzesień-październik 2018 r. 

 Rola Jednostek Samorządu Terytorialnego 
w profilaktyce chorób zakaźnych, 
organizator: Projekt edukacji środowisk 
samorządowych „Zdrowie Człowiek Profilaktyka”, 
16 października 2018 r. 

 SUBREGIONALNE FORUM NGO, organizator: 
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu oraz 
Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, 18 października 2018 r. 

 Jubileusz 200-lecia I Gimnazjum i Liceum im. Jana 
Długosza w Nowym Sączu, organizator: I Liceum 
Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Jana Długosza w Nowym Sączu, 3 listopada 
2018 r. 

 Konkurs Fotograficzny „Ślady Niepodległości 
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1914-1918”, organizator: Katolickie 
Stowarzyszenie Civitas Christiana, 9 listopada 
2018 r. 

 VIII Integracyjny Turniej Warcabowy , 
organizator: Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Nowym Sączu, 6 grudnia 2018 r. 

 Koncert Galowy – Nagroda im. Dra Jerzego 
Masiora za wybitne osiągnięcia w zakresie 
artystycznym, organizator: Fundacja im. Dra 
Jerzego Masiora, 15 grudnia 2018 r. 

 
ŁĄCZNIE 55 wydarzeń 

Inne formy wsparcia organizacji, 
w tym finansowe  

 przygotowanie i druk zaproszeń dla organizacji 
pozarządowych na przygotowywane przez NGO 
wydarzenia – 460 szt., 

 przekazanie materiałów promocyjnych – 
przekazano je w formie nagród, upominków dla 
uczestników itp. – 32 stowarzyszenia 
organizujące różnego rodzaju wydarzenia, 

 dyplomy, listy gratulacyjne, adresy 
okolicznościowe – przekazano 389 członkom 
organizacji pozarządowych, 

 nieodpłatne wypożyczenie namiotów i straganów 
dla NGO organizujących wydarzenia plenerowe – 
7 wydarzeń, 

 odznaczenia starosty: 
- Srebrne Jabłka Sądeckie – 58 osób członków 

organizacji pozarządowych; 
- Złote Jabłka Sądeckie – 29 osób członków 

organizacji pozarządowych. 

 

Łączna liczba organizacji 
korzystających z powyższych form 
pomocy oferowanej przez Urząd 

106 

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

13 971,20 zł 
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Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi  
w zakresie ROZWOJU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

(Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych) 
 

Forma współpracy Opis 

Wysokość 
środków 

przeznaczonych 
na ten cel 

Inne formy wsparcia organizacji, 
w tym finansowe 

 realizacja kontynuacji poradnictwa księgowego 
na rzecz organizacji pozarządowych  

 przeprowadzenie szkoleń dla organizacji 
pozarządowych (współpraca pomiędzy NGO, 
środki finansowe na działalność NGO, promocja 
NGO, RODO), 

 nagrody dla laureatów konkursu Wolontariusz 
Roku (nagrody finansowe i statuetki) 

5 400 zł 
 
1 200 zł 
 
 
 
4 475,03 zł 

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

11 075,03 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. 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, 
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 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 

 

Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami prowadzony jest przez Zespół Zdrowia i Spraw Obywatelskich 

w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu. Obejmuje on NGO wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 

oraz stowarzyszenia zwykłe w ramach ewidencji prowadzonej przez starostę. Łącznie było to 365 

stowarzyszeń, 92 fundacje i 23 stowarzyszenia zwykłe – 480 organizacji (bez klubów sportowych i UKS 

umieszczonych w odrębnym rejestrze). 

 

 

EWIDENCJA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I STOWARZYSZEŃ KULTURY 

FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 

Na terenie powiatu nowosądeckiego działają 174 uczniowskie kluby sportowe i kluby sportowe wpisane 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 został ustanowiony m.in. w celu: 

 uhonorowania osób oraz organizacji pozarządowych, które były szczególnie aktywne w działaniach 

na rzecz innych, 

 promocji aktywnych postaw oraz oddolnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój Sądecczyzny, 

 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 2018 laureatami Konkursu w następujących kategoriach zostali: 

 Najlepsza Inicjatywa Roku: Wsparcie żywnościowe oraz inne materialne dla najbardziej 

potrzebujących – realizowane przez starosądecką Fundację „Będzie Dobrze”. 25 wolontariuszy i 7 

członków zespołu Fundacji przejęło pod kuratelę ponad 970 osób dotkniętych biedą 
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i odosobnieniem. Raz w miesiącu wydają im żywność. Prócz tego wsparcia zbierane są ubranka, 

zabawki, sprzęt AGD i meble, które trafiają do potrzebujących. W 2017 r. były to m.in. 52 łóżka, 35 

szaf, pięć lodówek, dwie kanapy, 200 żelazek i dwie pralki. 

 Wolontariusz Roku: Tytuł przyznano Jolancie Adamczyk ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób Przewlekle 

Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Dom” w Piwnicznej-Zdroju. Działa w tej organizacji 

charytatywnie od 2008 r. Angażuje się wraz z rodziną w budowę ośrodka dla osób 

niepełnosprawnych w Kosarzyskach. Organizuje spotkania integracyjne dla dzieci i młodzieży (Dzień 

Dziecka, Piknik Wdzięczności, spotkanie ze św. Mikołajem). Prowadzi warsztaty terapeutyczne dla 

młodzieży niepełnosprawnej. Jest inicjatorką wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne dzieci 

niepełnosprawnych wraz z rodzicami. 

Wyróżnienie w tej kategorii przyznano Zuzannie Długosz, działającej na rzecz projektu „Odkryj 

Beskid”. 

 Młody Wolontariusz Roku: Młodymi Wolontariuszami Roku zostały: Anna Olejarz – opiekunka 

Szkolnego Koła Wolontariatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu i Julia Bocheńska 

z Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu. 

 Nagroda Specjalna Starosty Nowosądeckiego: Nagrodę specjalną starosty nowosądeckiego otrzymał 

Władysław Obrzut ze Stowarzyszenia Regionalnego „Kowalnia” w Stróżach. Od 18 lat prowadzi 

zespół muzyczny i śpiewaczy. Jest współorganizatorem teatru obrzędowego oraz kabaretu 

„sześćdziesiątka”. Wspomaga muzycznie koła gospodyń wiejskich w Kąclowej, Siołkowej, Cieniawie 

i Ptaszkowej. Promuje pogórzańskie obrzędy weselne. Jest w gronie najlepszych muzyków grających 

na heligonce na Sądecczyźnie. W 2017 r. został odznaczony Odznaką Honorową "Zasłużony dla 

Kultury Polskiej". 

Nagrodę specjalną odebrał też Stanisław Szpyrka – trener piłki nożnej młodzików Akademii Kolejarz 

Stróże. W ramach organizacji Only Futbol prowadzi m.in. szkolenia dla trenerów i nauczycieli 

wychowania fizycznego. 

 

 

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. 

 

W ostatnim czasie dobiegła końca kadencja Rady w wymienionym składzie.  

 

 

ORGANIZACJA FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

 

Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych, jako najważniejsza i najszersza płaszczyzna spotkań 

samorządu powiatowego i III sektora, odbyło się 18 października 2018 r. w Starostwie Powiatowym 

w Nowym Sączu. Tym razem współorganizatorem Forum był Sądecki Uniwersytet III Wieku. Spotkanie miało 

charakter subregionalny – oprócz NGO z Sądecczyzny uczestniczyły w nim organizacje z powiatu 

limanowskiego i gorlickiego oraz Nowego Sącza. 

W trakcie Forum przeprowadzono jeden z etapów konsultacji społecznych Programu Współpracy 

z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019. Tradycyjnie zostały również wręczone nagrody w konkursie 

Wolontariusz Roku 2019. 
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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. 

 

Wsparcie dla seniorów jest realizowane w sposób szczególny w konkursie Srebrne SĄDECKIE. Zadaniem tego 

konkursu jest wspieranie wydarzeń organizowanych dla Seniorów, z ich czynnym udziałem oraz 

promujących ich aktywizację. 

 

Wyżej wymienione inicjatywy, z przyjętego wcześniej założenia, pomagają pełniej realizować politykę 

senioralną na terenie powiatu nowosądeckiego. 

 

Seniorzy będący często członkami organizacji pozarządowych korzystają również z doradztwa 

merytorycznego: indywidualnych konsultacji prawnych i księgowych oraz wsparcia technicznego 

świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu. 

 

Powiat Nowosądecki wspiera organizacyjnie SUTW w organizacji Forum III Wieku organizowanym w ramach 

Forum Ekonomicznego 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 Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku na mocy m.in. zawartego 

porozumienia na 2018 r., zgodnie z którym Stowarzyszenie prowadzi politykę senioralną na Sądecczyźnie, 
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w szczególności poprzez takie działania jak: 

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.  

 

Zgonie z porozumieniem pomiędzy samorządem powiatu nowosądeckiego a SUTW w 2017 r. prawnicy 

współpracujący ze Stowarzyszeniem Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku udzielali bezpłatnych porad 

prawnych, konsultacji oraz informacji dotyczących formalno-prawnych aspektów działalności NGO z terenu 

Sądecczyzny, budżetu obywatelskiego, pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową 

organizacji oraz dostosowania procedur do wymagań RODO obowiązujących od 25 maja 2018 r. W ramach 

współpracy zostało zorganizowanych 7 bezpłatnych jednodniowych warsztatów dla liderów NGO. Odbywały 

się one w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu. 
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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 2018” jest dokumentem podsumowującym rok współpracy samorządu z organizacjami 

pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

 

Dokument ten został przygotowany przez Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych na 

podstawie m.in. informacji przekazanych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego oraz 

jednostki powiatowe: 

 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. 

 


