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Program Współpracy Gminy Nowy Targ z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącym działalność pożytku publicznego został poddany konsultacjom
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/417/10 Rady Gminy Nowy Targ z dnia
29 września 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. W wyznaczonym terminie

nie wpłynęła żadna opinia/uwaga do projektu

uchwały.
Program Współpracy został uchwalony 04 listopada 2014 r. Uchwałą Nr XL/440/2014
Rady Gminy Nowy Targ. Program współpracy uległ zmianie Uchwałą Nr IV/29/2015 r. Rady
Gminy Nowy Targ w sprawie zmiany uchwały Nr XL/440/2014 Rady Gminy Nowy Targ z
dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w
roku 2015r. Zmiana dotyczyła rozdziału IV Zakres przedmiotowy współpracy oraz
priorytetowe zadania publiczne poprzez dodanie pkt 7 w brzmieniu:
„7 turystyki i krajoznawstwa”
W programie przyjęto, że współpraca odbywać się będzie w formach :
1. Zlecania w drodze otwartych konkursów ofert podmiotom realizacji zadań Gminy w
formie:
– powierzenia wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie ich realizacji lub,
– wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji.
2. Wzajemnego

informowania

się

o

planowanych

kierunkach

działalności

i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków.
3. Konsultowania z organizacjami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów
aktów normatywnych organów Gminy w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych podmiotów.

4. Użyczania lub wynajmowania na preferencyjnych warunkach

lokali i budynków

komunalnych.
5. Tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym złożonych
przedstawicieli organizacji właściwych organów administracji publicznej.
TRYB KONKURSOWY
Zlecanie podmiotom realizacji zadań publicznych Gminy odbywało się przez wspieranie lub
powierzenie realizacji zadań z zakresu:
1. wpierania i upowszechniania kultury fizycznej


wspieranie projektów w zakresie prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży w
różnych dyscyplinach sportowych,



organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowych.



wspieranie systemu współzawodnictwa sportowego,



udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach sportowych na szczeblu
lokalnym, wojewódzkim, krajowym i zagranicznym,



organizacja szkoleń i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży,



bieżące utrzymanie bazy sportowej związanej z realizacją zadania
publicznego.

2. nauki, edukacji, oświaty i wychowania:
transport i pełnienie obowiązków opiekuna nad dowozem osób niepełnosprawnych do
Ośrodka i z Ośrodka do miejsca zamieszkania
3. przeciwdziałania patologiom społecznym:


udzielanie pomocy motywacyjnej, rehabilitacyjnej, prawnej, psychologicznej i
socjoterapeutycznej osobom uzależnionym i ich rodzinom,

4. ochrony i promocji zdrowia:


opieka pielęgniarska,



terapia i rehabilitacja osób chorych i niepełnosprawnych polegające na
przywróceniu pełnej lub częściowej sprawności fizycznej pacjentów z terenu
Gminy Nowy Targ.

5. Rozwoju sportu na terenie Gminy zgodnie z Uchwałą Nr XX/203/2012 Rady
Gminy Nowy Targ z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie określenia warunków i
trybu wspierania rozwoju sportu w Gminie Nowy Targ


poprawa warunków uprawiania sporu na terenie Gminy Nowy Targ,



osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów
sportowych,



zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Nowy Targ do działalności
sportowej,



promocja sportu i aktywnego stylu życia.

6. turystyki i krajoznawstwa


zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Czorsztyńskiego

Na każde zadanie przeprowadzono otwarty konkurs ofert ogłoszony Zarządzeniem
Wójta Gminy Nowy Targ.
Zarządzenie nr 137/2014 Wójta Gminy Nowy Targ z dnia 08 grudnia 2014 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
dowozu osób niepełnosprawnych,

mieszkańców Gminy nowy Targ do Ośrodka

Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego i Środowiskowego Domu Samopomocy
Nowym Targu
Zarządzenie nr 3/2015 Wójta Gminy Nowy Targ z dnia 16 stycznia 2015r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy
Nowy Targ w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2015.
Zarządzenie nr 36/2015 Wójta Gminy Nowy Targ z dnia 08 kwietnia 2015 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy
Nowy Targ w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2015.
Zarządzenie nr 15/2015 Wójta Gminy Nowy Targ z dnia 18 lutego 2015 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy
Nowy Targ w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2015 r.
Zarządzenie Nr 04/2015 Wójta Gminy Nowy Targ z dnia 16 stycznia 2016 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu projektów na zlecanie zadań publicznych w zakresie
sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Nowy Targ
Zarządzenie nr 49/2015 Wójta Gminy Nowy Targ z dnia 27 kwietnia 2015 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy
Nowy Targ w zakresie turystyki i krajoznawstwa w roku 2015 r.

Na zadania objęte konkursami ofert w roku 2015 została przeznaczona kwota
w wysokości 649 500 zł w tym:
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie 60 000 zł
Przeciwdziałanie patologiom społecznym 15 000 zł
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 30 000 zł
Ochrona i promocja zdrowia 25 000 zł
Sprzyjanie rozwojowi sportu 459 500 zł
Turystyka i krajoznawstwo 60 000 zł
Wykres przedstawia procentowy udział środków przeznaczonych na poszczególne zadania
Gminy

Procentowy udział środków przeznaczonych na
poszczególne zadania
2%
9%

5%
4%

9%

Przeciwdziałanie patologiom
społecznym
Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej
Ochrona i promocja zdrowia
Sprzyjanie rozwojowi sportu
Nauka edukacja i wychowanie
Turystyka i krajoznawstwo
71%

Wykaz dotacji przyznanych przez Wójta Gminy Nowy Targ w ramach ogłoszonych
konkursów przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1 wykaz dotacji przyznanych w wyniku otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
w 2015 r. ogłoszonych przez Wójta Gminy Nowy Targ

L.p. Nazwa zadania
1.

Nazwa organizacji

Kwota dotacji

LKS „Gronik” Gronków
LKS „Spisz” Krempachy
LKS „Wierchy” Lasek
LKS „Wiatr” Ludźmierz
KS. „Łęgi” Nowa Biała
LKS „Dunajec” Ostrowsko
LKS „Podgórki” Krauszów
LKS „Przełęcz” Łopuszna
LKS „Wicher” Dursztyn
LKS „Lepietnica” Klikuszowa/Obidowa
LKS „Huragan” Waksmund
KS. „Krokus” Pyzówka
LKS „Skałka” Rogoźnik
LZS „Grom” Morawczyna
LKS „Grel-Trute” Lasek-Trute
KS. „Obidowiec Obidowa”
Wspieranie i upowszechnianie KS. „DWORNA” Rogoźnik
kultury fizycznej
Stowarzyszenie
Krzewienia
Kultury
Fizycznej „AKYAMA”
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rogoźnik
Stowarzyszenie Hipiczne Pro Nati
Stowarzyszenie „Czas na Pyzówkę’
Przeciwdziałanie
Nowotarski Klub Abstynentów „Rodzina”
alkoholizmowi w 2015 r.
w Nowym Targu
Dowóz osób niepełnosprawnych, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
mieszkańców Gminy Nowy Targ z Upośledzeniem Umysłowym w Nowym
do Ośrodka Rehabilitacyjno Targu

13 000
35 100
21 000
45 500
35 500
58 500
13 500
31 900
11 000
36 900
74 000
9 000
19 000
12 400
9 200
34 000
5 000
6 400

Wykonywanie usług
pielęgniarskich i
rehabilitacyjnych w punkcie
rehabilitacyjnym
Zagospodarowanie otoczenia
Zbiornika Czorsztyńskiego

25 000

Sprzyjanie rozwojowi sportu
na terenie Gminy Nowy Targ

6 900
6 200
5 500
15 000
60 000

Edukacyjno-Wychowawczego i
Środowiskowego Domu
samopomocy w Nowym Targu
ul. Podtatrzańska 47a
które objęte są obowiązkiem
szkolnym lub korzystają z zajęć
Środowiskowego Domu
Samopomocy

Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Fundacja
rozwoju
Czorsztyńskiego

Regonu

Jeziora

60 000

Łącznie złożono 27 ofert, 2 oferty uzyskały zbyt niską punktację dlatego postanowiono o nie
przyznaniu dotacji. Zawarto 25 umów z organizacjami pozarządowymi, którym przekazano
dotację na realizację zadań publicznych z budżetu Gminy Nowy Targ.
Wszystkie organizacje złożyły sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, w
terminach określonych w umowach. Dwie organizacje dokonały zwrotu części
niewykorzystanej dotacji:


Fundacja Rozwoju Regionu Jeziora Czorsztyńskiego - zwrot dotacji w wysokości:

12,31 zł


Stowarzyszenie „Czas na Pyzówkę” - zwrot dotacji w wysokości: 370 zł

Pozostałe organizacje wykorzystały dotacje w całości zgodnie z warunkami
określonymi w umowach.
TRYB POZAKONKURSOWY
Ponadto, po raz kolejny organizacje pozarządowe miały możliwość ubiegania się o
przyznanie dotacji w formie poza konkursowej zgodnie z art. 19a ww. ustawy. W tym trybie
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej
na jej wniosek realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym,
spełniającego łączne następujące warunki: wysokość dofinansowania lub finansowania
zadania publicznego nie przekracza 10 000,00 zł, termin realizacji zadania nie przekracza 90
dni, łączna kwota środków finansowych przekazywanych przez Gminę tej samej organizacji
pozarządowej i temu samemu podmiotowi w tym samym roku kalendarzowym, nie może
przekroczyć kwoty 20 000,00 zł.
W 2015 roku w trybie pozakonkursowym została złożona jedna oferta przez
Stowarzyszenie Rozwoju Sportu i Kultury Fizycznej w Nowym Targu na zadanie z zakresu
porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności na łączną kwotę
dofinansowania 5 000 zł. Z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz brak zaplanowania
środków na ten cel w budżecie Gmina nie przyznała dotacji na wnioskowane zadanie.

