SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
z realizacji „Programu współpracy Gminy Stary Sącz
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”

Program współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
rok 2017 został przyjęty Uchwałą Nr XXVII/395/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia
28 listopada 2016 roku.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 253/2016 Burmistrza Starego Sącza z dnia 2 listopada
2016 r. w terminie od 09.11.2016 r. do 15.11.2016 r. trwały konsultacje projektu „Programu
współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”. Konsultacje
zostały

przeprowadzone

zgodnie

z

art.

5a

ustawy

z

dnia

24

kwietnia

2003

r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałą Nr LXII/682/10 Rady Miejskiej
w Starym Sączu z dnia 25 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji. Informację o konsultacjach oraz projekt Programu udostępniono na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej
Urzędu.

Ponadto

w

dniu

16.11.2016

r.

zorganizowano

spotkanie

konsultacyjne

w Urzędzie Miejskim, do udziału w którym zaproszono przedstawicieli organizacji pozarządowych
działających na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz. W trakcie pisemnego zgłaszania uwag i opinii
w wyznaczonym wyżej terminie żadna organizacja pozarządowa nie zgłosiła uwag i opinii do
zaproponowanego projektu Programu współpracy. Natomiast w czasie spotkania konsultacyjnego
obecni przedstawiciele organizacji pozarządowych wyrazili swoje opinie i uwagi na temat
przedstawionego projektu Programu oraz zgłosili uwagi i zaproponowali zmiany, które zostały
uwzględnione w projekcie. Wprowadzone zmiany polegały na dodaniu do zadań publicznych
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będących przedmiotem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz do wykazu
priorytetowych zadań gminy:
a) zadań z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
w szczególności edukacja pozaszkolna dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia, seminaria
i konferencje naukowe;
b) zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości.
Przyjęty Program określał cele, zakres przedmiotowy, zasady i formy współpracy oraz
priorytetowe zadania dla gminy w 2017 roku i wysokość środków planowanych na ich realizację.
Realizowany był w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., przy pomocy odpowiednich referatów
Urzędu Miejskiego oraz gminnych jednostek organizacyjnych merytorycznie realizujących zadania
własne i zlecone Gminy Stary Sącz.
Głównym celem Programu było budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą Stary
Sącz a organizacjami pozarządowymi, służące poprawie jakości życia mieszkańców gminy, poprzez
rozpoznawanie i zaspokajanie ich potrzeb oraz wzmacnianie roli aktywności obywatelskiej
w rozwiązywaniu problemów lokalnych.
Współpraca pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi odbywała się na zasadach
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Prowadzona była na dwóch płaszczyznach:
•

finansowej - poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych w trybie konkursowym,
w formie powierzania lub wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji lub w trybie pozakonkursowym
(w formie małych grantów);

•

pozafinansowej.
W ramach współpracy finansowej, w 2017 r. zgodnie z priorytetowymi zadaniami

publicznymi gminy zawartymi w Programie oraz zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz ogłosił 2 otwarte konkursy ofert na
wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Stary Sącz w zakresie:
•

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

•

działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Konkursy te przygotowane były przez Referat Organizacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego
w Starym Sączu.
W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej otwarty konkurs ofert w 2017 r.
został ogłoszony na realizację następujących zadań:
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a) organizacja zajęć sportowych i treningów dla dzieci i młodzieży;
b) organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży;
c) organizacja obozów sportowych dla dzieci i młodzieży;
d) organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportoworekreacyjnych;
e) prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz popularyzacja aktywnego stylu życia
mieszkańców gminy;
f) organizacja

lokalnych

imprez

sportowo-rekreacyjnych

dla

mieszkańców

gminy,

w szczególności zawodów sportowych, festynów i turniejów.
Natomiast w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym otwarty konkurs ofert
w 2017 r. został ogłoszony na realizację następującego zadania: działanie na rzecz integracji
i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów, w tym organizacja Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Starym Sączu.
Otwarte konkursy ofert ogłoszono w dniu 19.12.2016 r. Ogłoszenia te zostały umieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego. Termin składania ofert w Urzędzie Miejskim przez podmioty uprawnione ustalono na
okres od 20.12.2016 r. do 21.01.2017 r. Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zachowano termin składania ofert, który nie
może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia. Na wsparcie realizacji

zadań

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w budżecie Gminy na rok 2017
przeznaczono kwotę 60 000,00 zł, natomiast na wsparcie realizacji zadań w zakresie działalności na
rzecz osób w wieku emerytalnym kwotę 15 000,00 zł.
W odpowiedzi na otwarte konkursy ofert zostało złożonych 7 ofert (6 ofert – na zadania
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 1 oferta - na zadanie w zakresie
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym). Na okoliczność wyboru ofert w otwartych
konkursach ofert w wyżej wymienionych zakresach została powołana Komisja Konkursowa
Zarządzeniem

Nr

36/2017

Burmistrza

Starego

Sącza

z

dnia

9

luty

2017

roku.

W dniu 15.02.2017 r. Komisja odbyła swe posiedzenie, na którym zapoznała się ze złożonymi
ofertami. Każda z ofert została poddana ocenie formalnej, a następnie po spełnieniu tych wymogów
ocenie merytorycznej. Wszystkie oferty uzyskały pozytywną ocenę Komisji Konkursowej.
Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonał Burmistrz po zapoznaniu się z opinią
Komisji Konkursowej. Informacja o wynikach konkursu została zamieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Wykaz organizacji, którym udzielono dofinansowanie na realizację zadań z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej:
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Nazwa zadania publicznego

Wysokość
przyznanej
dotacji

Wysokość
wkładu
własnego

1

Uczniowski Klub
Sportowy rozwój dzieci
Sportowy „SOKOLIKI” i młodzieży w zakresie
indywidualnych i zespołowych
dyscyplin

27 000,00 zł

25 800,00 zł

2

Uczniowski Klub
Sportowy „Orły”
przy Szkole
Podstawowej
w Przysietnicy

Sport reżyserem twojego zdrowia
i przyszłości- cykl zawodów
sportowych rozwijających
wytrwałość i wiarę we własne
możliwości

4 500,00 zł

1 665,00 zł

3

Parafia rzymskokatolicka
pw. Św. Elżbiety
Węgierskiej w Starym
Sączu

Wakacje nad morzem- zdrowo
i wesoło

8 500,00 zł

12 772,50 zł

4

Ochotnicza Straż
Zawody sportowe dla członków
Pożarna w Gołkowicach OSP Gołkowice Górne
Górnych

1 000,00 zł

350,00 zł

5

Stowarzyszenie Sekcja Organizacja ogólnopolskiego
Brydża Sportowego
turnieju brydża sportowego
„ALF” w Nowym Sączu

1 000,00 zł

300,00 zł

6

Klub Sportowy
„Akademia Sportu
Grizzlies”

LTAD - Długofalowy rozwój
sportowy

16 000,00 zł

15 000,00 zł

58 000,00 zł

55 887,50 zł

Lp

Nazwa Oferenta

Razem:

Wykaz organizacji, którym udzielono dofinansowanie na realizację zadań z zakresu działalności na
rzecz osób w wieku emerytalnym:
Lp

1

Nazwa Oferenta

Fundacja Rozwoju
Sądecczyzny

Nazwa zadania publicznego

Wysokość
przyznanej
dotacji

Wysokość
wkładu
własnego

Ruch to zdrowie – zajęcia ruchowe
dla seniorów z Gminy Stary Sącz

15 000,00 zł

9 540,00 zł

Razem:

15 000,00 zł

9 540,00 zł
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Efektem udzielonego przez Gminę Stary Sącz w 2017 r. wsparcia finansowego organizacjom
pozarządowym, które podjęły się realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej było m. in.:
 zorganizowanie przez Uczniowski Klub Sportowy „SOKOLIKI” w Starym Sączu:
- zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej, treningu bramkarskiego dla dzieci i młodzieży
z terenu Miasta i Gminy Stary Sącz. Zajęcia odbywały się przez cały rok, w okresie zimowym 2 razy
w

tygodniu

po

2

godz.

lekcyjne,

natomiast

w

okresie

letnim

3

razy

w tygodniu po 2 godz. lekcyjne, w 6 lub 7 grupach wiekowych (zajęcia z zakresu piłki nożnej) w
zależności od okresu w ciągu roku oraz dodatkowo 1 grupa zawodników uczęszczająca na trening
bramkarski. Łącznie zadanie obejmowało ok. 150 osób.
W ramach zadania klub również brał udział w imprezach sportowych, m. in. Zimowym
Halowym Miniturnieju Piłkarskim, Dziecięcych Mini Mistrzostwach Europy, Turnieju Sokolika oraz
organizował i uczestniczył w zawodach sportowych takich jak: Liga Popradzka, Sportowy Dzień
Dziecka, Sokolikowe Mikołajki, Turniej o Puchar Jesieni oraz występował w 14-tu turniejach
wyjazdowych.
Realizacja zadania przyczyniła się do podniesienia ogólnej sprawności ruchowej dzieci,
a w konsekwencji podniesienia poziomu zdrowotnego, nabycia umiejętności sportowych w zakresie
uprawianej dyscypliny. Wskazała na alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu na świeżym
powietrzu, przyczyniła się także do osiągnięcia celów ogólno – wychowawczych (m. in. prowadzenia
zdrowego trybu życia, kształtowania prawidłowych relacji międzyludzkich, zdrowej rywalizacji oraz
szacunku dla drugiego człowieka), a także była czasem nauki dobrego organizowania własnego planu
dnia.
 zorganizowanie przez Uczniowski Klub Sportowy „Orły” przy Szkole Podstawowej
w Przysietnicy cyklu zawodów sportowych dla uczniów ze szkół podstawowych
i gimnazjów z terenu Gminy Stary Sącz, m. in.:
- Gminnej Ligi Piłki Koszykowej, w ramach której zorganizowane zostały 3 turnieje dla
szkół podstawowych i 3 turnieje dla szkół gimnazjalnych, w kategoriach poszczególnych klas z
danych szkół z podziałem na dziewczęta i chłopców;
- Gminnej Ligi Badmintona, w ramach której zorganizowane zostały 3 turnieje dla szkół
podstawowych i 3 turnieje dla szkół gimnazjalnych, w kategoriach poszczególnych klas
z danych szkół z podziałem na dziewczęta i chłopców;
- Gminnej Ligi Tenisa Stołowego, w ramach której zorganizowano 4 turnieje dla szkół podstawowych
i

2

turnieje

dla

szkół

gimnazjalnych,

z danych szkół z podziałem na dziewczęta i chłopców;
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w

kategoriach

poszczególnych

klas

- Gminnych Zawodów Siłowych w 9 kategoriach wagowych, odrębnie dla szkół podstawowych i
gimnazjów.
W zawodach łącznie wzięło udział 730 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów
z terenu Gminy Stary Sącz.
Realizacja zadania przyczyniła się do zwiększenia sprawności fizycznej uczniów, ich
integracji, rozpowszechnienia wśród nich aktywnego trybu życia, rozbudzenia sportowych
zainteresowań, ukształtowania właściwych postaw i zachowań sportowych, odwagi i silnej woli,
a także wskazania znaczenia aktywności fizycznej i rekreacji dla ich zdrowia.
 zorganizowanie przez Parafię Rzymsko - Katolicką pw. Św. Elżbiety Węgierskiej
w Starym Sączu

letniego wakacyjnego obozu wyjazdowego do Wierzchucina

o charakterze sportowo-integracyjnym w terminie od 26.06.2017 r. do 03.07.2017 r.
W obozie wzięło udział 46 dzieci z terenu Starego Sącza oraz 4 opiekunów.
Dzieci uczestniczyły w organizowanych zajęciach sportowych pozwalających im poprawić
kondycję sportową, takich jak: bieganie, rzuty piłką, skoki przez przeszkody i w dal, gra w piłkę
siatkową plażową, piłkę nożną, pływanie, piesze wędrówki, a także gry i zabawy sportowe.
W trakcie obozu dzieci odwiedziły Muzeum Obrony Wybrzeża, Fokarium na Helu oraz wiele innych
interesujących miejsc na Pomorzu.
W czasie obozu umożliwiono uczestnikom korzystanie z różnych form aktywności ruchowej
co zwiększyło ich sprawność fizyczną. Propagowano wśród dzieci pozytywny wpływ aktywnego
trybu życia na ich rozwój oraz zachęcano do alternatywnych i zdrowych form spędzania wolnego
czasu z rówieśnikami.
 zorganizowanie przez Ochotniczą Straż Pożarną w Gołkowicach Górnych zawodów
sportowych z zakresu gry w piłkę nożną oraz siatkową w okresie od 01.07.2017 r. do
31.07.2017 r. dla 25 członków OSP Gołkowice Górne.
Realizacja zadania przyczyniła się do wskazania alternatywnych form aktywnego spędzania
czasu wolnego, integracji członków OSP oraz udoskonalenia umiejętności sprawnościowych oraz
pracy w grupie.
 zorganizowanie przez Stowarzyszenie Sekcja Brydża Sportowego „ALF” w Nowym
Sączu turnieju brydża sportowego o Puchar Burmistrza Starego Sącza w terminie 19.07.2017
r. W turnieju udział wzięły 42 osoby, w tym dwóch mistrzów świata, sześciu arcymistrzów
oraz dwunastu mistrzów międzynarodowych, co spowodowało, że poziom rozgrywek był
bardzo wysoki. W ramach zadania przygotowano publikację „Brydż na Sądecczyźnie 2017 –
kronika” oraz okolicznościowe kalendarze na rok 2018.
6

Realizacja zadania przyczyniła się do popularyzacji rozgrywek brydżowych wśród
mieszkańców Gminy Stary Sącz, zwiększenia zainteresowania nauką brydża, wzrostu liczby
zawodników tej dyscypliny sportowej, promocji brydża jako alternatywnego sposobu spędzania
wolnego czasu.
 zorganizowanie przez Klub Sportowy „Akademia Sportu Grizzlies” zajęć sportowych
i treningów piłki nożnej w oparciu o koncepcję LTAD – długofalowego rozwoju sportowego
połączonych z innymi dyscyplinami sportowymi w okresie od 02.01.2017 r. do
30.12.2017 r. Zajęcia odbywały się w okresie zimowym 2 - 3 razy w tygodniu po
1,5 - 2 godz., natomiast w okresie letnim 3 razy w tygodniu po 1,5 - 2 godz., łącznie
w 7 grupach wiekowych (5 grup wiekowych - dzieci i młodzież z Barcic, 2 grupy wiekowe
– dzieci i młodzież z Przysietnicy).
Łącznie w zadaniu uczestniczyło 125 chłopców i dziewczyn z terenu wymienionych
miejscowości.
Klub ponadto przeprowadził testy sprawnościowe polegające na badaniu podstawowych
wzorców motorycznych międzynarodowym testem FMS, a następnie w oparciu o wyniki testu
wdrożył w zajęcia trening funkcjonalny, którego zadaniem była poprawa wzorców ruchowych.
W ramach zadania klub również brał udział w imprezach sportowych, m.in. Halowej Lidze
Skrzatów, Lidze Popradzkiej oraz organizował integrujące imprezy sportowe: Aktywne ferie,
Walentynki na sportowo, sportowy Dzień Dziecka, Mikołajki na sportowo.
Realizacja zadania przyczyniła się do zwiększenia dostępności do pozaszkolnych zajęć
sportowych oraz aktywności fizycznej i umiejętności sportowych wśród uczestników zadania,
przywrócenia prawidłowych wzorców ruchowych oraz żywieniowych, integracji, promowania
zdrowego stylu życia.
Natomiast efektem udzielonego przez Gminę Stary Sącz w 2017 r. wsparcia finansowego
Fundacji Rozwoju Sądecczyzny, która podjęła się realizacji zadania publicznego w zakresie
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym było zorganizowanie przez nią w okresie
od 01.02.2017 r. do 31.12.2017 r. w ramach Starosądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zajęć
edukacyjnych i wykładów tematycznych z różnych dziedzin wiedzy, cyklu warsztatów sportowo –
rekreacyjnych pn. „Marsz z kijami jako sport dla Seniora”, „Aqua aerobik”, „Pilates”, spotkań
integracyjnych.
W ramach zadania został również wydany poradnik „Profilaktyka zdrowego stylu życia dla
Seniora”, który stanowił podsumowanie zagadnień omówionych podczas przeprowadzonych zajęć w
ramach zadania. Łącznie w zadaniu wzięło udział 60 seniorów.
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Realizacja zadania przyczyniła się do nabycia przez uczestników zadania konkretnej wiedzy
i praktycznych umiejętności z różnych dziedzin nauki, integracji wewnątrzpokoleniowej, wzrostu
aktywności ruchowej, społecznej, podniesienia sprawności fizycznej oraz samooceny seniorów.
Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie Burmistrz zlecił w trybie pozakonkursowym w formie tzw. małych
grantów realizację 3 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Efektem udzielonego przez Gminę Stary Sącz wsparcia finansowego było:
1. Zrealizowanie przez Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Popowickiej zawodów sportowych
„Integracja przez sport” w okresie od 01.07.2017 r. do 31.08.2017 r. w zakresie gry w piłkę
nożną, siatkową, ping pong, badminton, a także w przeciąganiu liny, w skakaniu na skakance,
rzucaniu lotek do tarczy, bieganiu w workach.
Stowarzyszenie otrzymało na realizację zadania dotację w wysokości 1 600,00 zł, przy
wkładzie własnym na poziomie 400,00 zł.
Realizacja zadania przyczyniła się do integracji mieszkańców, promocji kultury fizycznej,
wzrostu aktywności fizycznej mieszkańców, wskazania im zdrowego trybu życia, alternatywnych
form spędzania wolnego czasu.
2. Zrealizowanie przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Poprad” w okresie
od 09.10.2017 r. do 15.12.2017 r. zadania pn. „Rozwój Aktywności Fizycznej mieszkańców
Gminy Stary Sącz. Cykl imprez i szkoleń popularyzujących tenis ziemny.”
Klub otrzymał na realizację zadania dotację w wysokości 3 000,00 zł, przy wkładzie własnym
na poziomie 7 000,00 zł.
W ramach zadania zorganizowane zostały:
- zajęcia treningowe dzieci i młodzieży w ramach Ogólnopolskiego Programu „Tenis 10” dla 14 osób,
- zajęcia treningowe dorosłych w ramach Ogólnopolskiego Programu „Tenis Ekspres” dla 16 osób,
- cykl 3 Turniejów o „Puchar Burmistrza Starego Sącza”, w których wzięło udział łącznie
28 osób, zarówno dzieci i młodzież jak i osób dorosłych,
- zajęcia pokazowe dla młodzieży w starosądeckim gimnazjum oraz mecz pokazowy
pomiędzy nauczycielami wychowania fizycznego.
Realizacja zadania przyczyniła się do rozpowszechnienia wśród dzieci, młodzieży i osób
dorosłych tej dyscypliny sportu, popularyzacji aktywności fizycznej i alternatywnego sposobu
spędzania wolnego czasu.
3. Zrealizowanie przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Rozwiń
Skrzydła” w okresie od 01.11.2017 r. do 25.11.2017 r. zadania pn. „XVI Bieg
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Niepodległościowy oraz Turniej Strzelecki o Puchar Burmistrza Starego Sącza”.
W zawodach biegowych oraz strzeleckich łącznie wzięło udział 383 uczniów ze szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Stary Sącz.
Stowarzyszenie otrzymało na realizację zadania dotację w wysokości 2 400,00 zł, przy
wkładzie własnym na poziomie 3 200,00 zł.
Realizacja zadania przyczyniła się do popularyzacji sportów biegowych, obronnych, nabycia
umiejętności przyjmowania prawidłowych postaw społecznych, patriotycznych, integracji dzieci i
młodzieży, wskazania im alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
Organizacje pozarządowe oraz uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w 2017 r. podjęły się realizacji zadań
publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz
osób w wieku emerytalnym złożyły sprawozdania z realizacji zadań w terminie, a otrzymane dotacje
wykorzystały w całości i rozliczyły je prawidłowo.
Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego kontynuowano
realizację zadania publicznego w 2017 r. pn. „Prowadzenie Muzeum Regionalnego w Starym Sączu
w

latach

2015-2017”.

Zlecenie

realizacji

zadania

odbywało

się

zgodnie

z przeprowadzonym w 2015 r. otwartym konkursem ofert, w ramach którego wyłoniony został
realizator tego zadania - Towarzystwo Miłośników Starego Sącza. W 2017 r. przyznano
Towarzystwu dotację na realizację zadania w wysokości 60 000,00 zł.
W ramach realizowanego zadania udostępniano mieszkańcom Starego Sącza oraz turystom
zbiory muzealne prezentujące historię miasta, udzielano informacji o zbiorach, udostępniano
archiwum i bibliotekę Muzeum, przygotowano opracowania naukowe dotyczące zbiorów oraz
eksponatów, konserwacje techniczne nowych eksponatów, udostępniano ekspozycje prezentującą
życie i dokonania ks. prof. Józefa Tischnera i Ady Sari. Realizacja zadania przyczyniła się przede
wszystkim do ochrony i promocji dziedzictwa regionalnego, propagowania historii oraz twórczości i
działalności wybitnych starosądeczan, kształtowania postaw patriotycznych u dzieci i młodzieży.
Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Burmistrz zlecił Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„GNIAZDO” w trybie pozakonkursowym tzw. małych grantów realizację zadania publicznego
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „Integracyjna Grupa
Teatralna 2017” w okresie od 01.10.2017 r. do 29.12.2017 r.
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Stowarzyszenie otrzymało na realizację zadania dotację w wysokości 10 000,00 zł.
W ramach zadania przygotowano i wystawiono kilkakrotnie tradycyjne jasełka, w których
występowały zarówno osoby niepełnosprawne jak i w pełni sprawne, łącznie 25 osób.
Realizacja zadania przyczyniła się do integracji społecznej oraz nawiązania więzi
koleżeńskich pomiędzy młodzieżą niepełnosprawną, a młodzieżą sprawną intelektualnie.
Powyższe organizacje realizujące zadania publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego złożyły sprawozdania z realizacji zadań publicznych za rok 2017
w terminie, a otrzymane dotacje wykorzystały w całości i prawidłowo je rozliczyły.
Z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób kontynuowano realizację zadania
publicznego pn.: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Sączu –
Cyganowicach dla 38 osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo.”
Zlecenie realizacji zadania odbywało się zgodnie z przeprowadzonym w 2015 r. konkursem ofert,
w ramach którego wyłoniony został realizator zadania – Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „GNIAZDO” na okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2019 r.
Stowarzyszeniu w 2017 r. przyznano na realizację zadania dotację w wysokości
584 548,00 zł, wkład własny wyniósł: 43 541,25 zł.
W ramach przedsięwzięcia stowarzyszenie zapewniło w formie wsparcia dziennego opiekę
chorym

psychicznie

oraz

niepełnosprawnym

intelektualnie poprzez

niwelowanie barier

środowiskowych i systemowych polegających na zapewnieniu tym osobom udziału w zajęciach
terapeutycznych i rehabilitacyjnych, imprezach i spotkaniach integracyjnych oraz edukacyjnych.
Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy samodzielności i zaradności osób
niepełnosprawnych, ich aktywizacji społecznej oraz zawodowej, ukierunkowania na rozwijanie
własnych zainteresowań i posiadanych umiejętności, integracji z lokalnym środowiskiem.
W 2017 r. dwóch uczestników zadania korzystało z programów aktywizacji zawodowej, podjęło
i ukończyło staż zawodowy.
Sprawozdanie z realizacji tego zadania za rok 2017 zostało złożone w terminie, a otrzymana
dotacja wykorzystana w całości i prawidłowo rozliczona.
Z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym
prowadzenia różnych form działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej zrealizowane
zostało w 2017 r. w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Stary Sącz
a

Katolickim

Centrum

Edukacji

Młodzieży

KANA

w

Nowym

Sączu

zadanie

pn. „Czyste powietrze – czysta sprawa 2017 w Mieście Stary Sącz”. Na podstawie art. 19a ustawy
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z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Katolickie Centrum
Edukacji Młodzieży KANA otrzymało na realizację tego zadania dotację w trybie pozakonkursowym
w formie tzw. małego grantu w wysokości: 6 000,00 zł, przy wkładzie własnym na poziomie 3 450,00
zł. Zadanie publiczne było realizowane w okresie od 16.08.2017 r. do 13.11.2017 r.
W ramach zadania Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Nowym Sączu
zorganizowało zajęcia edukacyjne z ekologi na temat ograniczania przyczyn powstawania smogu
oraz zanieczyszczania powietrza, szkodliwości spalania odpadów, konkurs plastyczny oraz konkurs
wiedzy z zakresu omawianych tematów.
Zadanie swoim zasięgiem objęło 8 szkół z terenu Gminy Stary Sącz, w którym uczestniczyło
315 uczniów.
Realizacja zadania przyczyniła się do promowania alternatywnych źródeł energii,
uświadomienia dzieci o niekorzystnym wpływie zanieczyszczonego powietrza na zdrowie, a także
przeciwdziałania traktowaniu śmieci jako paliwa.
Sprawozdanie z realizacji tego zadania zostało złożone w terminie, a otrzymana dotacja
wykorzystana w całości i prawidłowo rozliczona.
Zgodnie z przyjętym Programem, oprócz współpracy finansowej i wsparcia finansowego,
Burmistrz Starego Sącza wspierał sektor pozarządowy również w pozafinansowych formach.
Współpraca pozafinansowa odbywała się poprzez udzielanie pomocy merytorycznej przy realizacji
zleconych zadań, w tym pomoc i doradztwo w wypełnianiu dokumentów – ofert, sprawozdań,
informowanie organizacji pozarządowych o ogłaszanych konkursach oraz o możliwościach
pozyskiwania środków finansowych na ich działalność z różnych zewnętrznych źródeł,
konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, umożliwianie
nieodpłatnego korzystania przez organizacje z pomieszczeń w budynkach znajdujących się
w zasobach komunalnych gminy, obejmowanie patronatem Burmistrza Starego Sącza przedsięwzięć
realizowanych przez organizacje na rzecz mieszkańców gminy, udzielanie rekomendacji
organizacjom pozarządowym współpracującym z gminą, a także wspieranie akcji promujących
przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych lokalnym organizacjom pożytku
publicznego.
Warto dodać, że w 2017 r. Gmina Stary Sącz zajęła 1 miejsce w organizowanym po raz
dziesiąty przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu
Terytorialnego i Administracji konkursie „Małopolskie Wektory Współpracy”, co stanowi
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niewątpliwie ogromne wyróżnienie. Celem konkursu jest nagradzanie i promowanie najlepszych
przykładów partnerskiej współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi, a także
wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez doskonalenie zasad i form współpracy
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, a NGO w Województwie Małopolskim. Biorący
udział w konkursie są oceniani m. in. pod względem

różnorodności form współpracy oraz

innowacyjności zgłaszanych rozwiązań. Kluczowa dla zwycięstwa Gminy Stary Sącz była wzorcowo
realizowana współpraca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „GNIAZDO” i
wsparcie dla prowadzonego przez stowarzyszenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym
Sączu dla osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo. Wręczenie nagrody
Burmistrzowi Starego Sącza nastąpiło w dniu 20 czerwca 2017 r. podczas Forum Wójtów,
Burmistrzów i Prezydentów Małopolski w Zakopanem.
Zgodnie z art. 5 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej do dnia 31 maja roku następującego po
roku obowiązywania Programu, sprawozdanie z jego realizacji. Sprawozdanie to stanowi
podsumowanie roku współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego działającymi i realizującymi zadania publiczne na
jej terenie.
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2017” zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji
Publicznej.

BURMISTRZ STAREGO SĄCZA
Jacek Lelek

Przygotowała:
J. Rams
08.05.2018 r.
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