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I. WPROWADZENIE
 

Program Współpracy Powiatu  Nowosądeckiego z Organizacjami  Pozarządowymi  na 
rok 2012 został przyjęty Uchwałą Nr 131/XI/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 
grudnia  2011 r.  oraz  Uchwałą Nr  158/XIII/2012 Rady Powiatu  Nowosądeckiego z dnia  10 
lutego 2012 r.  Podjęcie wyżej wymienionej uchwały wynika z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia  
4 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U.  
2010 r. Nr 234 poz. 1536).

Zgodnie  art.  5a  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku 
publicznego  i  o  wolontariacie  i  Rozdziałem  IX  §  19 Programu  Współpracy  Powiatu 
Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012, Zarząd Powiatu do dnia 30 
kwietnia każdego roku jest obowiązany przedkładać Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji  
Programu za rok poprzedni.

Program Współpracy  na  2012  rok  realizowany  był  we  współpracy  z  organizacjami 
pozarządowymi przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu (Kancelarię Powiatu, Powiatowe 
Centrum  Wspierania  Organizacji  Pozarządowych  oraz  wydziały  merytoryczne  urzędu 
zajmujące się zlecaniem zadań organizacjom).

Program określa formy, zasady i zakres współpracy organów samorządowych Powiatu 
Nowosądeckiego z organizacjami, zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o  działalności  pożytku  publicznego  i  wolontariacie  a  także  zawiera  wykaz  zadań 
priorytetowych, będących podstawą do dysponowania środkami publicznymi, przeznaczonymi 
na  finansowanie  lub  dofinansowanie  zadań  publicznych,  pozostających  we  właściwości 
powiatu nowosądeckiego, a realizowanych przez organizacje pozarządowe.

W  Programie  Współpracy,  określony  został  sposób  oceny  realizacji  Programu,  którą 
dokonuje odpowiednia Komisja Rady Powiatu, zgodnie z następującymi wskaźnikami:

1)liczbę ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań publicznych – 5,
2)liczbę ofert złożonych przez organizacje do konkursów ofert na realizację zadań publicznych 

– 127,
3)liczbę organizacji, które zwróciły się do Powiatu o wsparcie lub powierzenie realizacji zadań 

publicznych z pominięciem konkursów ofert (art. 19a ustawy) – 7,
4)liczbę organizacji, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu – 68,
5)wysokość  środków  finansowych  przekazanych  organizacjom  na  realizację  zadań 

publicznych w danym roku budżetowym – 162 900 zł,
6)liczbę zadań publicznych, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu- 73,
7)liczbę skonsultowanych z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego – 2,
8)liczbę organizacji biorących udział w konsultacjach – 233,
9)liczbę organizacji korzystających ze wsparcia  Centrum oraz korzystających z innych form 

pomocy oferowanej przez Powiat – 95 ,
10)liczbę projektów partnerskich realizowanych przez Powiat z organizacjami – 1,
11)liczbę realizowanych umów o wykonanie inicjatywy lokalnej – 0,
12)liczbę  inicjatyw  realizowanych  przez  organizacje,  objętych  patronatem  Starosty 

Nowosądeckiego – 15,
13)liczbę zespołów, w których zasiadali przedstawiciele organizacji – 5.

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



II.WSPÓŁPRACA FINANSOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Miniony rok w ujęciu statystycznym dot.  potencjalnych partnerów do współpracy nie 
odbiega  zbytnio  od  roku  2011.  Optymistycznym  jest  fakt  corocznego,  wzrostu  liczby 
organizacji oraz wyższe kwoty pozyskiwane z 1% podatku. Świadczy to o rosnącej pozycji  
trzeciego sektora w regionie, a tym samym rokuje na większą ilość przedsięwzięć służących 
nam wszystkim. 

Na  chwilę  obecną  (marzec  2013  r.)  dane  dot.  ilości  organizacji  przedstawiają  się 
następująco:

 liczba organizacji posiadających siedzibę na terenie powiatu nowosądeckiego - 165,
 liczba organizacji posiadających siedzibę na terenie Miasta Nowego Sącza – 166,

w tym liczba organizacji pożytku publicznego na terenie Sądecczyzny – 52.

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  2012,  zgodnie  z  zadaniami  priorytetowymi  zawartymi  w  Programie   Współpracy 
Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012   ogłoszone zostały 
konkursy w dziedzinie:

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

kultury fizycznej i sportu,

turystyki,

ochrony i promocji zdrowia,

edukacji ekologicznej.

W roku ubiegłym na powyższe  5 konkursów,  dofinansowanie otrzymały 73 zadania. Na ich 
realizację powiat nowosądecki przeznaczył 162 900 zł.

Konkurs  został  ogłoszony zgodnie  z  wymogami  ustawowymi  oraz  w oparciu  o  Regulamin 
określający  tryb  postępowania  o  udzielenie  dotacji  związanych  z wykonywaniem  zadań 
określonych  ustawą  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego
i o wolontariacie, sposób ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przyjęty 
Uchwałą Nr 132/XI/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 grudnia 2011 r.

 



WYKONANIE
OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

W LATACH 2008 – 2012

OBSZARY 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.

EDUKACJA - -
2 organizacje

  15.000,-
- -

TURYSTYKA

10 organizacji

wartość umów 
55.050,-

17 organizacji

wartość umów

86.400,-

13 organizacji
  59.000,-

37 800-,
- konkurs:  
12 organizacji
- poza 
konkursem:
1 organizacja

41 500-,
- konkurs:  
10 organizacji
- poza 
konkursem:
4 organizacje

KULTURA 
FIZYCZNA 
I SPORT

24 organizacje

wartość umów 46 
000,-

37 dotacji dla 21 
organizacji

wartość umów
71.099,-

 25 organizacji
44.900,- 49 763-,

- konkurs:
24 organizacje
- poza 
konkursem:
5 organizacji

43 900-,
- konkurs:  
27 organizacji
-  poza 
konkursem:
2 organizacje

PROMOCJA 
ZDROWIA

8 organizacji

wartość umów 27 
000,-

(rzeczywiste 
przekazane 

środki
26 435,50)-

12 organizacji

wartość umów
39.104

17 organizacji

 43.000,- 43 000-,
- konkurs:
17  organizacji

18 500-,
- konkurs:  
14 organizacji

KULTURA 
I OCHRONA 

DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO

31 organizacji 

i ośrodków 

kultury

wartość umów 80 
000,-

52 organizacje 

i ośrodki kultury

wartość umów 

88.589,-

 31 organizacji

61 915,-

65 300-,
- konkurs:
20 organizacji 
-poza 
konkursem:
6 organizacji

49 000-,
- konkurs:  
17 organizacji
-poza 
konkursem:
1 organizacja

EDUKACJA 
EKOLOGICZNA -

1 organizacja

1.200,-
1 organizacja  

2.700,-
nie 

zrealizowano

5000-,
- konkurs:

2 organizacje
- poza 
konkursem:
1 organizacja

10 000-,
- konkurs:  
 3 organizacje

Łącznie
 73 organizacji 119 organizacji 89 organizacji 88 

organizacji

68 

organizacji

SUMA 207 485,50 286 392 223 815 200 863 162 900



Procentowy udział zadań w roku 2012 przedstawia poniższy wykres:

zadania

turystyka
ekologia
kultura
sport
zdrowie

Wnioskowana przez organizacje w 2012 r.  łączna kwota dotacji  wynosi  w poszczególnych 
obszarach:

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 241 404 zł,
kultury fizycznej i sportu  - 189 116 zł,
turystyki - 65 375 zł,
promocji zdrowia: 93 722 zł,
edukacji ekologicznej: 12 802 zł.

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,  w  tym
w szczególności:

 Polsko – Słowackie Dni Kultury Chrześcijańskiej,
 Wrzosowisko – Międzynarodowe spotkania poetów i plastyków Karpat,
 Muzeum ks. Jozef Tishnera,
 Świętojańskie Dni Młodych,
 Edukacja Muzyczna Dzieci Młodzieży w Społecznych ogniskach Muzycznych,

 Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci,
 Organizacja 7 Visegrad Maraton Rytro,
 Międzynarodowy Turniej Szachowy,



 Międzynarodowy Turniej Hokeja na Lodzie Żaków,
 Organizacja Mistrzostw Polski Juniorów w Brydżu Sportowym,

 Zapobieganie  zagrożeniom  wynikającym  z  nieprawidłowej  gospodarki  ściekami  
i odpadami,

 Profilaktyka w chorobach tarczycy,
 Profilaktyka Raka Piersi,
 Zdążyć przed chorobą,
 Cukrzyca chorobą cywilizacyjną,

 Prezentacja multimedialna atrakcji Krynicy Zdroju i okolic,
 Wydanie kartek pocztowych „Sądeckie cztery pory roku”,
 Folder „Najcenniejsze zbiory Muzeum Regionalnego TMP w Piwnicznej Zdroju”,
 Najładniejsze  widokowo  szlaki  turystyczne  powiatu  nowosądeckiego  –  tematyczne 

tablice informacyjne.



IV.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:

 udzielanie  pomocy  w  pozyskiwaniu  środków  finansowych  i  pozafinansowych  na 
realizację zadań publicznych z innych źródeł niż dotacja z budżetu Powiatu,

 konsultacja projektów uchwał Rady Powiatu Nowosądeckiego: programu współpracy 
powiatu nowosądeckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 oraz projektu w 
sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital 
im.  dr  J.  Dietla  w  Krynicy  Zdroju  z  Małopolskim  Ośrodkiem  Profilaktyki  i  Terapii 
Uzależnień w Nowym Sączu,

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

 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 wielu organizacji,

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

 prowadzenie  serwisu  informacyjnego  dla  organizacji  pozarządowych  na  stronie 
internetowej Urzędu,

 przeredagowanie strony internetowej „organizacje pozarządowe” i umieszczanie na w/w 
stronie informacji, aktów prawnych, linków itp., które mogą być pomocne organizacjom 
pozarządowym.  Opublikowano  na  niej  ponad  pięćdziesiąt  aktualności  dotyczących 
wydarzeń w organizacjach pozarządowych, naborów konkursowych, szkoleń, spotkań 
konsultacyjnych  oraz  informacji  przydatnych  w działalności  sektora  pozarządowego. 
Ponadto  zamieszczono  w  niej  programy  współpracy,  ogłoszenia  o otwartych 
konkursach ofert,  regulacje  obowiązujące przy ocenie  ofert,  informacje  o  przebiegu 
postępowania konkursowego oraz rozstrzygnięciu konkursów,

 nieodpłatne udostępnianie  pomieszczeń i  sprzętu znajdującego się  na wyposażeniu 
Centrum  (komputerów  z  dostępem  do  internetu,  kserokopiarki,  drukarki,  skanera)
a także użyczanie projektora i ekranu, 

 prowadzenie i bieżąca aktualizacja bazy danych o organizacjach.

Ponadto, w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych ramach Projektu  pn. 
„Akademia Organizacji  Pozarządowych” udzielano wsparcia  merytorycznego organizacjom: 
porad „pierwszego kontaktu”, indywidualnych konsultacji prawnych i księgowych.

           W 2012 r. (marzec - grudzień) udzielono wsparcia  - 57 organizacjom i 20 osobom  
fizycznym chcącym założyć  nową  organizację  pozarządową.  Dzięki  udzielonemu wsparciu 
utworzono 5 nowych organizacji:

 Sądeckie Stowarzyszenie Regionalne,
 Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Czerniec,
 Fundację „Będzie Dobrze”,
 Stowarzyszenie Dobroczynne POMAGAM,
 Starosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Tradycji „Malowana Skrzynia”.



Liczba  wszystkich  udzielonych  porad  wyniosła  405,  w  tym  z  zakresu  prawa  -  244,  
a z zakresu księgowości - 161. Wykaz przedstawia poniższa tabela:

miesiąc
liczba udzielonych 

PORAD z zakre-
su prawa

liczba udzielonych 
PORAD z zakresu 

księgowości
razem

MARZEC 22 16 38
KWIECIEŃ 21 16 37
MAJ 22 16 38
CZERWIEC 26 16 42
LIPIEC 24 16 40
SIERPIEŃ 37 16 53
WRZESIEŃ 20 16 36
PAŹDZIERNIK 23 16 39
LISTOPAD 20 16 36
GRUDZIEŃ 29 17 46

razem 244 161 405

W ramach Projektu  pn. „Akademia Organizacji Pozarządowych” zrealizowano wiele szkoleń 
specjalistycznych dla 94 organizacji oraz zorganizowano Forum Organizacji Pozarządowych.

lp Nazwa liczba organizacji

2 Organizacje Pozarządowe 94
SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

lp
.

Nazwa szkolenia liczba godzin liczba 
osób

3 zarządzanie projektami 1280 80
4 zarządzanie zasobami ludzkimi 56 20
5 zarządzanie organizacją pozarządową 56 20
6 zasady partnerskiej współpracy 7 10

SUMA 1399 130



V.PODSUMOWANIE

Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się na zasadach partnerstwa, 
efektywności, uczciwej konkurencji, pomocniczości i jawności.

Program współpracy pozwala na kontynuację współdziałania z najbardziej aktywnymi, 
kompetentnymi  i  sprawnymi  organizacyjnie  podmiotami,  z  którymi  Powiat  Nowosądecki 
współpracuje od wielu lat i realizuje wspólnie zadania w wielu sferach życia społecznego.

Program Współpracy poprzez przewidziane w nim formy współpracy umocnił  relacje 
samorządu  powiatowego  z  trzecim  sektorem  tworząc  warunki  dla  rozwoju  społeczeństwa 
obywatelskiego.

Sprawozdanie  z  realizacji  „Programu  współpracy  Powiatu  Nowosądeckiego
z  organizacjami  pozarządowymi  na  rok  2012”  jest  dokumentem  podsumowującym
rok  współpracy  samorządu  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  pozostałymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.


