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1. Ogólna charakterystyka

1.1 Wprowadzenie 

Gmina Niepołomice leży w województwie małopolskim, w powiecie 

wielickim. Jest gminą miejsko

powierzchnię 95,1 km2. W skład gminy wchodzi 12 

Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Wola Batorska, 

Wola Zabierzowska, Zabierzów Bocheński, Zagórze, Zakrzowiec i 

Zakrzów. 

Na terenie gminy dominują grunty rolne zajmujące blisko 63% 

powierzchni. Tereny przemysłowe oraz przemysłowo

powierzchni. Niepołomice posiadają korzystne warunki klimatyczne dla rozwoju sadownictwa 

oraz leśnictwa. 

Gospodarka gminy rozwija się przede wszystkim dzięki obecności mikroprzedsiębiorstw 

działających w sferze usług, drobnego handlu i rzemiosła. O

Niepołomic funkcjonują także duże podmioty gospodarcze, najczęściej 

w specjalnie wyznaczonej Niep

50 nowych zakładów, generujących 

korzystają również osoby z terenu powiatu wielickiego, Krako

Tereny gminy, z uwagi na bogactwo fauny i flory, odznaczają się wysokim potencjałem 

turystycznym. Do największych atrakcji należą obszary leśne Puszczy Niepołomickiej oraz 

atrakcyjne krajobrazowo tereny nadwiślańskie. Znaczna ilość 

Niepołomice nazywane są „zielonymi płucami” dla aglomeracji krakowskiej. 

zagrożeniem są jednak zanieczyszczenia 

inwestycje mają niekorzystny wpływ na stan środowiska 

1.2 Położenie geograficzne 

Miasto i Gmina Niepołomice leżą w powiecie wielickim, na terenie województwa małopolskiego, 

na południowy-wschód od Krakowa. Większa część obszaru gminy położona jest na równinnym 

dnie doliny Wisły, należącym do Niziny 

zapadliska przedkarpackiego, zwanego Kotliną Sandomierską. Południowa część gminy obejmuje 

fragmenty Podgórza Bocheńskiego. W części wschodniej, rozciąga się Puszcza Niepołomicka, zaś 

od strony północnej, terytorium gminy Niepołomice ogranicza Wisła.

Gmina Niepołomice 
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leży w województwie małopolskim, w powiecie 

est gminą miejsko-wiejską, obejmującą swym obszarem 

powierzchnię 95,1 km2. W skład gminy wchodzi 12 sołectw: Chobot, 

Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Wola Batorska, 

Wola Zabierzowska, Zabierzów Bocheński, Zagórze, Zakrzowiec i 

terenie gminy dominują grunty rolne zajmujące blisko 63% 

powierzchni. Tereny przemysłowe oraz przemysłowo-usługowe stanowią 

Niepołomice posiadają korzystne warunki klimatyczne dla rozwoju sadownictwa 

ka gminy rozwija się przede wszystkim dzięki obecności mikroprzedsiębiorstw 

g, drobnego handlu i rzemiosła. Oprócz małego biznesu, na terenie 

Niepołomic funkcjonują także duże podmioty gospodarcze, najczęściej lokujące swą działal

w specjalnie wyznaczonej Niepołockiej Strefie Inwestycyjnej: na jej terenie mieści 

50 nowych zakładów, generujących miejsca pracy, z których – poza mieszkańcami samej gminy 

korzystają również osoby z terenu powiatu wielickiego, Krakowa, a nawet ze Śląska

Tereny gminy, z uwagi na bogactwo fauny i flory, odznaczają się wysokim potencjałem 

turystycznym. Do największych atrakcji należą obszary leśne Puszczy Niepołomickiej oraz 

atrakcyjne krajobrazowo tereny nadwiślańskie. Znaczna ilość obszarów zielonych sprawia, iż 

Niepołomice nazywane są „zielonymi płucami” dla aglomeracji krakowskiej. 

zagrożeniem są jednak zanieczyszczenia – dynamicznie powstające na terenie gminy nowe 

niekorzystny wpływ na stan środowiska naturalnego. 

Miasto i Gmina Niepołomice leżą w powiecie wielickim, na terenie województwa małopolskiego, 

wschód od Krakowa. Większa część obszaru gminy położona jest na równinnym 

dnie doliny Wisły, należącym do Niziny Nadwiślańskiej. Jest to zachodnia część rozległego 

zapadliska przedkarpackiego, zwanego Kotliną Sandomierską. Południowa część gminy obejmuje 

fragmenty Podgórza Bocheńskiego. W części wschodniej, rozciąga się Puszcza Niepołomicka, zaś 

terytorium gminy Niepołomice ogranicza Wisła. 
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informacje 

usługowe stanowią zaledwie ok. 1,7% 

Niepołomice posiadają korzystne warunki klimatyczne dla rozwoju sadownictwa 

ka gminy rozwija się przede wszystkim dzięki obecności mikroprzedsiębiorstw 

prócz małego biznesu, na terenie 

lokujące swą działalność 

mieści się obecnie ok. 

poza mieszkańcami samej gminy – 

wa, a nawet ze Śląska.  

Tereny gminy, z uwagi na bogactwo fauny i flory, odznaczają się wysokim potencjałem 

turystycznym. Do największych atrakcji należą obszary leśne Puszczy Niepołomickiej oraz 

obszarów zielonych sprawia, iż 

Niepołomice nazywane są „zielonymi płucami” dla aglomeracji krakowskiej. Sporym 

dynamicznie powstające na terenie gminy nowe 

Miasto i Gmina Niepołomice leżą w powiecie wielickim, na terenie województwa małopolskiego, 

wschód od Krakowa. Większa część obszaru gminy położona jest na równinnym 

Nadwiślańskiej. Jest to zachodnia część rozległego 

zapadliska przedkarpackiego, zwanego Kotliną Sandomierską. Południowa część gminy obejmuje 

fragmenty Podgórza Bocheńskiego. W części wschodniej, rozciąga się Puszcza Niepołomicka, zaś 
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1.3 Liczba i rodzaj jednostek pomocniczych 

Gmina Niepołomice składa się z jednego miasta oraz 12 sołectw. W mieście wyodrębniono 7 

osiedli - są to: Boryczów, Jazy, Podgrabie, Piaski, Śródmieście, Zagrody i Zakościele. 

Jednostkami organizacyjnymi gminy są: 

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niepołomicach 

2. Przedszkole Samorządowe w Podłężu 

3. Przedszkole Samorządowe w Niepołomicach 

4. Przedszkole Samorządowe w Woli Batorskiej 

5. Szkoły Podstawowe w Niepołomicach 

6. Szkoła Podstawowa w Zakrzowie 

7. Szkoła Podstawowa W Woli Zabierzowskiej 

8. Szkoła Podstawowa w Suchorabie 

9. Szkoła Podstawowa w Staniątkach 

10. Szkoła Podstawowa w Woli Batorskiej 

11. Szkoła Podstawowa w Podłężu 

12. Szkoła Podstawowa w Zagórzu 

13. Zespoły Szkół w Niepołomicach 

14. Zespół Szkół z oddziałami integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim 

15. Gimnazjum w Niepołomicach 

16. Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach 

17. Biblioteka Publiczna w Niepołomicach 

1.4 Skład i krótka charakterystyka władz uchwałodawczych i wykonawczych 

Rada gminy to organ stanowiący i kontrolny, do jej właściwości należą wszystkie sprawy 

pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Kadencja rady trwa 4 

lata, licząc od dnia wyboru. Kolejne wybory samorządowe zaplanowane są na jesień 2018 roku. 

Sesje Rady zwoływane są średnio raz w miesiącu, odbywają się w Zamku Królewskim w 

Niepołomicach. Są jawne i otwarte, każdy zainteresowany może przyjść i przysłuchiwać się 

obradom.  

W niepołomickiej Radzie Miejskiej zasiada 21 radnych. Na jej czele stoi przewodniczący (obecnie 

funkcję tę piastuje Marek Ciastoń), wspierany przez dwóch zastępców. 

Radni pracują nie tylko podczas sesji, ale również na posiedzeniach komisji: Rada Miejska może 

ze swojego składu powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot 

działania oraz skład osobowy. W niepołomickiej radzie funkcjonują obecnie następujące komisje 

stałe: 

1. Komisja Rewizyjna  

2. Komisja Budżetowa 
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3. Komisja Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

4. Komisja Oświaty i Kultury 

5. Komisja Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej 

6. Komisję Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego 

Stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice piastuje obecnie Roman Ptak, pełniący swą 

funkcję od 2009 roku. 

1.5 Liczba mieszkańców 

Wg stanu na 06.10.2015, gminę zamieszkiwało 25 794 osoby (w tym 11 051 - Niepołomice, zaś 

14 743 - ościenne wioski). Co ciekawe, Niepołomice to jedna z niewielu gmin w województwie, 

którą cechuje dodatnie saldo przyrostu. Liczba mieszkańców w ostatnich latach systematycznie 

wzrasta (co roku przybywa ok. pół tysiąca osób); gmina sukcesywnie się rozwija, powstają nowe 

osiedla, rozbudowuje się strefa inwestycyjna.  

Również saldo migracji w ruchu wewnętrznym kształtuje się z roku na rok na coraz wyższym 

poziomie – obserwowana tendencja wzrostowa pozwala przypuszczać, iż Niepołomice 

postrzegane są jako atrakcyjna przestrzeń do zamieszkania. Biorąc pod uwagę zainicjowane 

procesy rozwojowe, należy sądzić, iż w gminie nadal występować będzie wzrostowa tendencja 

przemian społeczno-demograficznych.  

Najwięcej - ponad 38% mieszkańców gminy – mieszka w samych Niepołomicach, miasto ma 

także największy procentowy udział w powierzchni gminy (28,4%). Owa wysoka liczba 

mieszkańców wynika niewątpliwie z faktu, iż Niepołomice pełnią funkcję centrum 

administracyjnego i kulturalnego gminy. Na drugim miejscu, zarówno pod względem liczby 

mieszkańców jak i zajmowanej powierzchni, znajduje się miejscowość Wola Batorska; 

najmniejszy odsetek mieszkańców zamieszkuje wieś Chobot. Widoczne jest wyraźne 

zróżnicowane liczby ludności zamieszkującej poszczególne miejscowości: jedynie 5 spośród 13 

wchodzących w skład gminy sołectw, przekracza liczbę 1000 mieszkańców (Chobot, Suchorabę, 

Słomiróg i Zakrzowiec zamieszkuje poniżej 500 osób). 

1.6 Dochód na jednego mieszkańca w 2014 roku 

Wg danych za rok 2014, dochód na jednego mieszkańca Gminy Niepołomice wynosił 3 748 zł 

1.7 Liczba pracowników Urzędu Miasta, struktura organizacyjna 

Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której 

burmistrz realizuje zadania narzucone uchwałami Rady Miejskiej lub przepisami prawa. Obecna 

siedziba UMiG mieści się przy Pl. Zwycięstwa 13. Część referatów usytuowana jest w budynku 

przy ul. Zamkowej 5. 
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Na stanowiskach urzędniczych zatrudnionych jest ok. 90 osób. Większość ma wyższe 

wykształcenie oraz stale się dokształca, kończąc studia podyplomowe lub biorąc udział w 

szkoleniach. Pracownicy urzędu: 1) prowadzą gminną księgowość, 2) dystrybuują środki 

finansowe przeznaczone na szkolnictwo, 3) nadzorują przebieg projektów inwestycyjnych, 4) 

współpracują z biznesem, 5) dbają o dobry stan techniczny obiektów użyteczności publicznej, 

gminne drogi i chodniki, 6) prowadzą ewidencję mieszkańców, budynków i przedsiębiorców, 7) 

działają na rzecz środowiska naturalnego, 8) organizują wydarzenia kulturalne, 9) prowadzą 

również działania informacyjne. 

Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz, będący zwierzchnikiem służbowym wszystkich 

pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Burmistrz kieruje 

pracą Urzędu przy pomocy swojego Zastępcy (Wiceburmistrza), Sekretarza, Skarbnika, 

dyrektorów oraz kierowników komórek organizacyjnych Urzędu, sprawuje też nad nimi 

bezpośredni nadzór. 

Strukturę organizacyjną Urzędu tworzą wyodrębnione komórki organizacyjne, którymi są 

Wydziały, Referaty oraz Zespoły Stanowisk. W skład Urzędu wchodzą: 

1. Biuro Burmistrza i Rady Miejskiej 

2. Biuro Obsługi Klienta 

3. Wydział Spraw Obywatelskich obejmujący: 

a. Referat Ewidencji Ludności 

b. Urząd Stanu Cywilnego 

4. Wydział Edukacji obejmujący: 

a. Referat Edukacji, 

b. Referat Księgowości Placówek Oświatowych 

5. Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji 

6. Referat Utrzymania Inwestycji 

7. Referat Realizacji Projektów Zewnętrznych 

8. Referat Inwestycji Drogowych 

9. Referat Strategii i Rozwoju 

10. Referat Gospodarki Nieruchomościami 

11. Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

12. Referat Kadrowo – Płacowy 

13. Referat Zamówień Publicznych 

14. Referat Księgowości Finansowej i Planowania Budżetu 

15. Referat Wymiaru Podatków 

16. Referat Promocji i Kultury 

17. Referat Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej 

18. Pełnomocnik do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Narkomanii 

19. Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 

20. Pełnomocnik do spraw Energetyki  
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21. Stanowisko do spraw Kontroli Wewnętrznej 

22. Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego 

23. Stanowiska do spraw Informatyki 

24. Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

25. Stanowisko do spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych 

26. Stanowisko do spraw Osób Niepełnosprawnych 

27. Straż Miejska 

28. Archiwum Urzędu 

1.8 Wydatki i przychody budżetu na rok 2015 

Uchwała budżetowa Gminy Niepołomice na rok 2015 (Uchwała nr V/13/15 z dnia 30 stycznia 

2015 roku Rady Miejskiej w Niepołomicach), określa: 

• Dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 119.608.749,00 zł, w tym dochody 

bieżące: 91.374.784,00 zł oraz dochody majątkowe: 28.233.965,00 zł. 

• Wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 125.708.230,90 zł. 

• Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie 22.265.229,60 zł. 

1.9 Realizowane obecnie strategie, programy samorządowe  

Najistotniejszym dokumentem, wyznaczającym kierunek przyszłego rozwoju Gminy Niepołomice 

jest „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice” (uchwalona 15.12.2011). Proces prac nad 

„Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice” - rozpoczęty w maju, a zakończony w grudniu 

2011 r. - zainicjowany został przez finansowany ze środków Unii Europejskiej projekt 

„Decydujmy Razem”, którego uczestnikiem była Gmina Niepołomice. Strategia stanowi 

dokument budowany od podstaw z ogromnym udziałem mieszkańców: realizując prace w 

ramach „Decydujmy Razem”, zwrócono uwagę na potrzebę wzmocnienia działań przez 

przygotowanie i poprowadzenie procesu budowy strategii dla Niepołomic, ukierunkowanego na 

zaangażowanie możliwie szerokiego grona mieszkańców w proces analizy sytuacji gminy oraz 

tworzenia zapisów strategicznych. Powołano 40-osobowy zespół, złożony z przedstawicieli 

stowarzyszeń, urzędu, mieszkańców oraz przedsiębiorców, którego zadaniem było warsztatowe 

wypracowanie nowej strategii dla Gminy Niepołomice. Z czasem postanowiono wyjść poza ramy 

projektu DR i doproszono do udziału w tworzeniu dokumentu Centrum Doradztwa 

Strategicznego. Efektem owej szerokiej współpracy było 13 spotkań warsztatowych i ponad 100 

osób zaangażowanych w tworzenie dokumentu. Ostatecznie, udało się wypracować Strategię 

Rozwoju stanowiącą zapis kierunku, w jakim powinna rozwijać się Gmina Niepołomice. Wśród 

wszystkich zapisanych na kolejne 10 lat zadań, wyróżniono zadania flagowe, czyli z punktu 

widzenia pracujących nad strategią osób – najważniejsze do realizacji. Dodatkowym działaniem 

podjętym w trakcie tworzenia Strategii było zaproszenie na osobne warsztaty młodzieży z 
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niepołomickich gimnazjów, która stworzyła swoją Off-Strategię, wskazując na ważne, z własnego 

punktu widzenia, zadania do realizacji, przeprowadziła także ankiety wśród mieszkańców gminy 

oraz nakręciła filmy ukazujące te aspekty, które chciałaby zmienić w swoim otoczeniu 

W opracowaniu jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych (poprzednia uległa 

dezaktualizacji), przygotowywana przez firmę zewnętrzną, pilotowana przez Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej. Konsultacje w sprawie opracowania strategii będą trwały do końca 

listopada b.r. 

1.10 Analiza SWOT pod kątem współpracy Urzędu Miasta w Niepołomicach z organizacjami 

pozarządowymi 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

• Wysokie kwoty przyznawanych dotacji 
(jak podkreślano, na ów aspekt zwracano 
uwagę nawet przy kontroli RIO, 
wyrażając pozytywne zaskoczenie tak 
znacznym poziomem dofinansowania 
organizacji pozarządowych) 

• Rozwój sektora NGO: wciąż powstają 
nowe organizacje, co roku rejestruje się 
kilka nowych stowarzyszeń 
prowadzących działalność w bardzo 
różnych obszarach aktywności 

• Prężna działalność kilkudziesięciu 
liderskich organizacji – znaczna ilość 
inicjatyw podejmowanych na rzecz 
mieszkańców miasta 

• Pozytywna ocena działalności organizacji 
od strony merytorycznej (od strony 
formalnej wypadają znacznie gorzej)  

• Umiejętne aktywizowanie mieszkańców 
miasta poprzez zachęcenie lokalnej 
społeczności do uczestnictwa w 
organizowanych przedsięwzięciach 
(szczególnie pozytywnie w tym obszarze 
wypadają organizacje sportowe) 

• Słabo wypracowana współpraca III 
sektora z samorządem: „kuleje” kontakt 
pomiędzy urzędem a organizacjami 

• Widoczny swego rodzaju paradoks: sporo 
organizacji ubiega się o środki finansowe 
na realizację zadań publicznych, jednak na 
konsultacjach pojawia się coraz mniejsza 
ilość przedstawicieli NGO (w bieżącym 
roku obecni byli reprezentanci jedynie 4 
stowarzyszeń!) 

• Pasywność organizacji w kontaktach z 
Urzędem (niechęć do zgłaszania swych 
potrzeb, sygnalizowania różnego rodzaju 
wątpliwości, problemów, inercja w 
zakresie wysuwania nowych pomysłów, 
zgłaszania inicjatyw (na przykład zbyt 
późne zgłaszanie planowanych działań, co 
skutkuje niemożnością uwzględnienia ich 
przy planowaniu środków budżetowych 
na dany rok) 

• Brak znajomości procedur związanych z 
przyznawaniem dotacji (czasem 
organizacje planują skorzystanie z trybu 
pozakonkursowego z art. 19a, jednak 
wnioskują o większe kwoty) 

• Pasywność organizacji w zakresie 
pozyskiwania środków zewnętrznych na 
realizację zadań publicznych, niewielka 
ilość stowarzyszeń aplikujących o 
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dofinansowanie 

• Brak chęci rozwijania się, doskonalenia 
umiejętności, korzystania z 
organizowanych przez UM szkoleń, 
warsztatów – członkowie lokalnych 
stowarzyszeń nadal popełniają sporo 
błędów zarówno przy składaniu ofert jak i 
przy rozliczaniu wniosków; co więcej – są 
to wciąż te same błędy, brak widocznego 
progresu w tym obszarze 

• Mimo znacznej ilości organizowanych 
kursów, szkoleń – brak chętnych do 
skorzystania z tego typu oferty. W 
warsztatach najczęściej korzystają osoby 
najbardziej doświadczone, najlepiej 
wyedukowane; ci, którzy wciąż 
potrzebują pomocy – okazują się 
najbardziej oporni, niechętni, wycofani. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

• Sukcesywnie zwiększana kwota środków 
przyznawanych organizacjom na 
realizację zadań publicznych 

• Szansa na lepsze relacje samorządu z 
organizacjami i udrożnienie kontaktu, 
m.in. poprzez utworzenie Centrum 
Bocheńska – miejsca, które w założeniu 
pełnić będzie zarówno funkcję 
integrującą środowisko lokalnych NGOs 
jak i zacieśniającą kontakt pomiędzy III 
sektorem a pracownikami UM 

• Trudność z przełamanie impasu pomiędzy 
samorządem i organizacjami: dalsza 
inercja w zakresie wzajemnych 
kontaktów, mało drożny przepływ 
informacji 

• Rozwój aktywności III sektora połączony z 
dalszą pasywnością w zakresie 
pozyskiwania środków zewnętrznych 
(trudność z zaspokojeniem zgłaszanych 
potrzeb finansowych ze środków 
budżetowych)   

• Obniżenie środków przeznaczanych na 
dotacje, skutkujące rozczarowaniem i 
niechęcią organizacji (pogłębieniem 
„kryzysu” pomiędzy III sektorem a UM) 
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2. Charakterystyka organizacji pozarządowych i innych podmiotów 

prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy 

Niepołomice 

2.1 Liczba i rodzaje podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających siedzibę 

na terenie Gminy Niepołomice /wykaz podmiotów - załącznik 2.1/ 

Na terenie Miasta i Gminy Niepołomice działają liczne organizacje pozarządowe, zajmujące się 

realizacją różnorodnych przedsięwzięć służących zaspokajaniu szerokiego wachlarza potrzeb 

mieszkańców gminy. Wg bazy prowadzonej przez Starostwo Powiatowe, na terenie gminy 

formalnie zarejestrowane są 93 organizacje, jednak tylko ok. 60 spośród nich prowadzi aktywną 

działalność, podejmując regularną współpracę z samorządem (w liczbie tej zawiera się 10 

jednostek OSP). Pozostała część organizacji jest nieaktywna (mimo iż figurują w formalnych 

rejestrach, nie podejmują żadnych działań na rzecz lokalnej społeczności), istnieje również 

niewielki odsetek stowarzyszeń, które inicjują wprawdzie różnego rodzaju przedsięwzięcia, 

jednak nie współpracują w tym obszarze z Urzędem Miasta.  

Co roku powstają nowe organizacje, dość regularnie również formalizują swe działania grupy 

nieformalne: w roku bieżącym zarejestrowały się m.in. działający od 10 lat Chór Męski przy 

Kościele w Podłężu, Klub Krótkofalowców, Klub Tenisa Ziemnego 

Spośród wszystkich organizacji działających na terenie Gminy Niepołomice, jedynie 11 posiada 

status OPP – są to: 

1. Stowarzyszenie Propagujące Idee Kazimierzowskie 

2. Stowarzyszenie Koło Przyjaciół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Niepublicznego w 

Staniątkach 

3. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Dziecięce Marzenia” 

4. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Rozszczepem Kręgosłupa i Głęboką lub 

Sprzężoną Niepełnosprawnością „Bądźmy Razem” 

5. Stowarzyszenie Rodziny Bł. A. Kolpinga 

6. Koło Przyjaciół Harcerstwa – Stowarzyszenie Byłych Instruktorów, Wychowanków i 

Sympatyków Szczepu „Puszcza” Niepołomice 

7. Stowarzyszenie Społecznego Gimnazjum im. Lady Sue Ryder w Woli Batorskiej 

8. Wspólnota Betel 

9. Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. Bł. Anieli Salawy 

10. OSP Wola Batorska 

11. Opactwo Benedyktyńskie w Staniątkach 
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Wśród najbardziej aktywnych organizacji znajdują się zarówno straże pożarne jak i organizacje 

kulturalne, kluby sportowe, stowarzyszenia miłośników historii oraz organizacje działające w 

obszarze pomocy społecznej. 

2.2 Inne podmioty prowadzące stale działalność pożytku publicznego na obszarze Gminy 

Niepołomice, ale mające siedzibę poza jej terenem 

Jedynym stowarzyszeniem prowadzącym działalność na obszarze Gminy Niepołomice, ale 

zarejestrowanym poza jej terenem (w Krakowie) jest Fundacja na Rzecz Chorych na 

Stwardnienie Rozsiane. Statutowe cele działalności fundacji sprowadzają się do podejmowania 

aktywności w następujących obszarach: 

1. Prowadzenie Centrum Rehabilitacyjno-Pielęgnacyjnego dla Chorych na Stwardnienie 

Rozsiane „OSTOJA” w Woli Batorskiej; 

2. Działalność oświatowa, upowszechnianie wiedzy o przewlekłych schorzeniach 

neurologicznych i nowoczesnych metodach leczenia i rehabilitacji. Sympozja, seminaria, 

działalność wydawnicza; 

3. Opieka i rehabilitacja osób niepełnosprawnych i chorych; 

4. Pomoc chorym na stwardnienie rozsiane w pozyskiwaniu środków na drogie lekarstwa 

powstrzymujące przebieg choroby, nierefundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia; 

5. Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w zakresie objętym celami 

organizacji. 

Fundacja aktualnie prowadzi: 

1. Agencję Pośrednictwa Pracy, specjalizacja: zatrudnianie niepełnosprawnych, kursy 

aktywizacji zawodowej i społecznej dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, 

kursy dla wolontariuszy i opiekunów w zakresie rehabilitacji i pielęgnacji chorych; 

2. Warsztat naprawczy i wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego; 

3. Punkt opieki nad chorym w domu; 

4. W ramach aktywizacji zawodowej prowadzi wypożyczalnię i warsztat naprawczy 

rowerów „Dwa koła”, oraz sklep ze sprzętem medyczno-rehabilitacyjnym. 

2.3 Główne obszary aktywności organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Niepołomice 

Główne obszary aktywności: 

• Pomoc społeczna, 

• Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 
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• Działalność wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promocji 

zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy lub zagrożonych 

zwolnieniem z pracy 

• Działalność w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości 

oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

• Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

• Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 

• Wypoczynek dzieci i młodzieży 

• Ratownictwo i ochrona ludności – osobne dotacje dla OSP 

Na podstawie ustawy o sporcie: 

• Tworzenie warunków (w tym organizacyjnych) sprzyjających rozwojowi sportu 

Kluczowe obszary działalności najbardziej aktywnych organizacji działających w 
różnych obszarach tematycznych 

Edukacja 

• Stowarzyszenie Propagujące Idee Kazimierzowskie – powstało w 2005 roku, ma status 
OPP. Organizuje i dofinansowuje zajęcia dla uczniów zdolnych, pomaga dzieciom 
niepełnosprawnym oraz tym w trudnej sytuacji, organizuje czas wolny dzieciom w czasie 
ferii i wakacji, udziela wszechstronnej pomocy Szkole Podstawowej w Niepołomicach 

• Klub Rodziców, Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Gimnazjum im. Króla 
Władysława Jagiełły w Niepołomicach - stowarzyszenie udziela wszechstronnej pomocy 
Gimnazjum w Niepołomicach – zwłaszcza przy doposażeniu szkoły w sprzęt i pomoce 
dydaktyczne, udziela pomocy rzeczowej lub finansowej uczniom potrzebującym, organizuje 
i pomaga przy uroczystościach i imprezach szkolnych 

• Stowarzyszenie Koło Przyjaciół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Niepublicznego w 
Staniątkach – zarejestrowane w 1992 roku, ma status OPP. Udziela wszechstronnej 
pomocy Szkole Podstawowej w Staniątkach, jest organem prowadzącym Niepubliczne 
Gimnazjum w Staniątkach, dba o doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne, 
pomaga przy organizacji imprez szkolnych, kursów językowych, wycieczek, etc. Prowadzi 
także pomoc finansową i rzeczową na rzecz uczniów wymagających wsparcia. 

• Stowarzyszenie Społecznego Gimnazjum im. Lady Sue Ryder w Woli Batorskiej - 
stowarzyszenie jest organem prowadzącym Społeczne Gimnazjum im. Lady Sue Ryder w 
Woli Batorskiej, zajmuje się wsparciem edukacji młodzieży z terenu gminy Niepołomice. 
Zadaniem stowarzyszenia jest gromadzenie środków finansowych w celu systematycznego 
poprawiania jakości nauki w Gimnazjum im. Lady Sue Ryder. Poza tym, jego działalność jest 
nastawiona na unowocześnienie infrastruktury i zapewnienie społeczności szkolnej jak 
najlepszych warunków wszechstronnego rozwoju. 

• Stowarzyszenie Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w 
Zabierzowie Bocheńskim - stowarzyszenie jest organem prowadzącym Gimnazjum 
Niepubliczne w Zabierzowie Bocheńskim oraz Technikum Agroturystycznego, zapewnia 
wszechstronną pomoc gimnazjum i technikum, dba o doposażenie szkół w sprzęt i pomoce 
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dydaktyczne 

• Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” - stowarzyszenie jest organem prowadzącym Gimnazjum 
Niepubliczne w Podłężu 

• Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego 
„Galaktyka” - celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, wspieranie i pomoc w różnego 
rodzaju przedsięwzięciach edukacyjno-naukowych, mających na celu rozwój nauki, 
edukacji, oświaty i wychowania, z poszanowaniem prawa do wypoczynku dzieci i 
młodzieży, realizowanych przez MOA w Niepołomicach w zakresie popularyzacji astronomii 
oraz pokrewnych nauk ścisłych. Wydawanie książek, broszur, czasopism, materiałów 
multimedialnych, promocyjnych i reklamowych związanych z celami Stowarzyszenia 

• Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej - stowarzyszenie prowadzi Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Niepołomicach, organizuje odczyty i prelekcje na temat historii ziemi 
niepołomickiej, pielęgnuje zdobycze kulturalne Miasta i Gminy Niepołomice, prowadzi 
działalność wydawniczą. Liczy 181 członków 

Sport  

• Akademia Karate Tradycyjnego – świetny kontakt z dzieciakami, robią bardzo dużo imprez, 
również dla osób dorosłych, przy niej działa też Akademia Fitness i Tańca. Prowadzą też 
zajęcia w placówkach oświatowych. Świetni merytorycznie, fajnie działają na rzecz 
mieszkańców, doskonale się promują, ale słabi od strony formalnej, nie mają serca do 
formalności.  

• Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 

• Fundacja Ruchu i Promocji Zdrowia 

• Klub Jazdy Konnej Pod Żubrem  

• Stowarzyszenie Szwadron Niepołomice w Barwach 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa 
Poniatowskiego  

• Młodzieżowa Niepołomicka Liga Koszykówki  

• Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Wiarus” 

• Niepołomickie Stowarzyszenie Sport-Art 

• Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe IKAR  

• Miejski Klub Sportowy Puszcza  

• Ludowy Klub Sportowy Wisła Niepołomice  

• Ludowy Klub Sportowy Naprzód Ochmanów  

• Klub Sportowy Iskra Zakrzów  

• Ludowy Klub Sportowy Promień Zakrzowiec  

• Klub Sportowy Piłkarz Podłęże  

• Ludowy Klub Sportowy Czarni Staniątki  

• Ludowy Klub Sportowy Tęcza Słomiróg  

• Klub Sportowy Batory Wola Batorska  

• Klub Sportowy Dąb Zabierzów Bocheński  

• Stowarzyszenie Szkoła Futbolu Staniątki  

• Klub Sportowy „Fala” 
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Kultura  

• Miejski Chór Cantata – Towarzystwo Śpiewacze w Niepołomicach: powstał w 1994 r., 
skupia mieszkańców Gminy Niepołomice i okolic; organizuje i wykonuje koncerty, bierze 
udział w konkursach, festiwalach krajowych oraz zagranicznych, organizuje letnie i zimowe 
warsztaty chóralne; liczne podróże zagraniczne zaowocowały współpracą artystyczną z 
chórami odwiedzanych krajów. 

• Towarzystwo Miłośników Muzyki i Śpiewu im. Stanisława Moniuszki w Niepołomicach: 
powstało w 1992 roku; zajmuje się propagowaniem muzyki i śpiewu oraz aktywizowaniem 
mieszkańców gminy Niepołomice przez organizowanie koncertów, wieczorów muzycznych, 
wieczorów kolęd; organizuje warsztaty muzyczno-wokalne; bierze udział w konkursach; 
prowadzi zespół Pro Arte oraz Zespół Dziecięcy Perłeki II, złożony z dzieci w wieku 
przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. 

• Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „INSPIRO” - istnieje od 2007 roku; prowadzi 
działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; organizuje warsztaty 
dla każdej grupy wiekowej; prowadzi zajęcia w DK w Podłężu; realizuje projekty 
dofinansowane z funduszy europejskich oraz dotacji od instytucji krajowych. 

• Niepołomickie Bractwo Rycerskie: zarejestrowane w 2008 roku; zrzesza miłośników 
historii średniowiecza; organizuje warsztaty, treningi, pokazy oraz żywe lekcje historii 

Pomoc społeczna 

• Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Dziecięce Marzenia” - 
stowarzyszenie prowadzi zajęcia rehabilitacyjne i usprawniające (hipoterapia, rehabilitacja 
i masaże), organizuje i bierze udział w szkoleniach i kursach rehabilitacji, wychowania i 
kształcenia dzieci niepełnosprawnych, współpracuje z instytucjami zajmującymi się 
pomocą osobom niepełnosprawnym, organizuje spotkania, wycieczki, obozy letnie i 
zimowe, konkursy, gry i zabawy, podejmuje inicjatywy mające na celu integrację osób 
niepełnosprawnych ze zdrowymi 

• Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Rodzin „Nadzieja” - zajmuje się poprawą warunków życia 
dzieci, młodzieży oraz ich rodzin, w szczególności tych, które znajdują się w trudnej sytuacji 
życiowej, osób niepełnosprawnych, tworzy możliwości ich pełnego rozwoju 
emocjonalnego, intelektualnego, kulturalnego i fizycznego 

• Stowarzyszenie Rodziny Bł. A. Kolpinga - zajmuje się działalnością charytatywną pomaga 
ubogim, ułatwia znalezienie pracy, udziela wsparcia osobom niepełnosprawnym, 
współpracuje z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej organizując dożywianie 
uczniów oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy 
Niepołomice 

• Młodzi dla Niepołomic - stosunkowo młode stowarzyszenie, powstałe w roku 2013, 
doskonale odczytuje zamysł UDPPiW, realizując typowe projekty nakierowane na 
zaspokajanie potrzeb lokalnej wspólnoty; inicjuje sporo działań krótkoterminowych (w 
roku bieżącym zorganizowali m.in. Niepołomickie Targi Pracy: jednodniową imprezę, 
umożliwiającą mieszkańcom gminy skorzystanie z różnych form doradztwa, nawiązanie 
kontaktu z działającymi na terenie Niepołomic przedsiębiorcami, etc.) 
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• Stowarzyszenie „Pomoc Bliźniemu” - stowarzyszenie udziela pomocy rzeczowej i 
finansowej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, organizuje dożywianie, 
niesie pomoc osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi, stowarzyszenie współpracuje z 
Bankiem Żywności regularnie przekazując produkty żywnościowe potrzebującym w 
porozumieniu z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

• Klub Abstynenta Niepołomnice 

Straże pożarne 

• Ochotnicza Straż Pożarna Niepołomice  

• Ochotnicza Straż Pożarna Podgrabie  

• Ochotnicza Straż Pożarna Zakrzów  

• Ochotnicza Straż Pożarna Zakrzowiec  

• Ochotnicza Straż Pożarna Podłęże  

• Ochotnicza Straż Pożarna Staniątki  

• Ochotnicza Straż Pożarna Zagórze  

• Ochotnicza Straż Pożarna Słomiróg  

• Ochotnicza Straż Pożarna Wola Batorska 

• Ochotnicza Straż Pożarna w Zabierzowie Bocheńskim  

• Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Zabierzowskiej  

2.4 Informacja o działających formalnych lub nieformalnych sieciach czy też radach skupiających 

podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Niepołomice  

Na terenie Gminy Niepołomice działa Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Wspólnota 

Królewskiej Puszczy, powołana w roku 2008 przez Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice oraz 

Wójta Gminy Kłaj, którzy podjęli uchwały o powołaniu Lokalnej Grupy Działania do realizacji 

wspólnych działań w Programie LEADER oś 4 — Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013. Główną motywacją stojącą za utworzeniem LGD była zatem chęć pozyskiwania 

funduszy unijnych, ale też próba możliwie najlepszego wykorzystania możliwości rozwojowych 

gmin Niepołomice oraz Kłaj, poprawa atrakcyjności terenu obu gmin jako miejsca zamieszkania 

oraz wypoczynku. Program budowania partnerstwa miał na celu pobudzenie aktywności 

środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w tworzenie oraz realizację zintegrowanych strategii 

rozwoju obszarów wiejskich.  Lokalna Grupa Działania jest partnerstwem trójsektorowym, 

składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Strategia 

LGD uwzględnia główne kierunki działania programu, wśród których znajdują się:  

� rozwój turystyki, 

� ochrona i promocja środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-

kulturowych, 

� popularyzacja i rozwój produktów regionalnych, 

� zachowanie naturalnego i kulturowego dziedzictwa, 

� stymulowanie świadomości ekologicznej, 
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� pobudzenie lokalnej inicjatywy. 

Równocześnie jednym z najważniejszych działań LGD są działania informacyjne, szkoleniowe i 

promocyjne, nawiązanie współpracy z innymi LGD w kraju i za granicą. Poprzez swe działania, 

LGD Wspólnota Królewskiej Puszczy dba nie tylko o zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, 

ale także wspiera budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców, rozwój 

nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich oraz polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami 

na skutek włączania lokalnych grup działania w system zarządzania danym obszarem. 

2.5 Informacja o podmiotach oferujących stałe wsparcie finansowe działalności pożytku 

publicznego na terenie Gminy Niepołomice 

Poza wspomnianą powyżej LGD Stowarzyszenie Wspólnota Królewskiej Puszczy, oferującą stałe 

wsparcie finansowe niepołomickim organizacjom pozarządowym, lokalne stowarzyszenia mogą 

również sięgać po środki z FIO Małopolska Lokalnie; w zeszłym roku trzem organizacjom udało 

się uzyskać dofinansowanie na realizację wdrażanych projektów - środki pozyskali: 1) grupa 

nieformalna ze Staniątek „Z miłości do wsi” na organizację warsztatów dla dzieci, 2) 

Stowarzyszenie „Niepołomice Biegają” na dofinansowanie wyjazdu na maraton w Dreźnie, 3) 

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej na zadanie z geocachingu. W roku bieżącym 

żadnej z aplikujących organizacji nie udało się pozyskać środków z FIO Małopolska Lokalnie 

(mimo iż wnioski zostały ocenione pozytywnie, zabrakło im odpowiedniej ilości punktów). 

 

3. Współpraca Urzędu Miasta w Niepołomicach i organizacji pozarządowych  

3.1 Historia współpracy 

Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi, realizowana w oparciu o formalne 

założenia ustawy, prowadzona jest od końca 2007 roku. Jak podkreślano, Urząd Miasta i Gminy 

w Niepołomicach oraz organizacje pozarządowe ściśle współpracują przy realizacji zadań 

pożytku publicznego.  

Rada Miejska w Niepołomicach, poprzez uchwalane corocznie programy współpracy 

wypracowane w ramach konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, próbuje uaktywnić postawy 

obywatelskie, zmotywować lokalne NGO do działania, jednocześnie zaś daje sygnał otwartości 

na kooperację, chęci realizacji zadań publicznych w ścisłym współdziałaniu z przedstawicielami 

niepołomickiej społeczności.  

3.2 Informacje o rocznych i wieloletnich programach współpracy: cele, formy współpracy, zadania 

publiczne przeznaczone do zlecenia organizacjom, kwoty przeznaczone na realizację tych 
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zadań, metody monitorowania i oceny współpracy /wersje elektroniczne rocznych programów 

współpracy na 2014 i 2015 rok oraz sprawozdań z realizacji programów współpracy za 2013 i 

2014 rok - Załącznik 3.2/ 

Celem głównym Programu współpracy jest podnoszenie jakości współpracy Gminy z Podmiotami 

Programu (przez które należy rozumieć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 

prowadzące działalność pożytku publicznego) w obszarze realizacji zadań publicznych. Celami 

szczegółowymi programu są: 

• Stwarzanie odpowiednich warunków do kreowania postaw społecznych sprzyjających 

podejmowaniu inicjatyw zgodnie z zasadami i ideami społeczeństwa obywatelskiego 

• Budowanie partnerstwa między Gminą a Podmiotami Programu 

• Kształtowanie ładu społecznego w środowisku lokalnym 

• Aktywizowanie społeczności gminy (wzmacnianie więzi wśród mieszkańców, 

organizowanie aktywnego spędzania wolnego czasu, organizowanie pozaszkolnej 

edukacji mieszkańców)  

• Zlecanie realizacji zadań publicznych Podmiotom Programu w celu jak najpełniejszego 

zaspokajania potrzeb społecznych 

• Urzeczywistnianie wpływu Podmiotów Programu na kreowanie polityki społecznej gminy 

• Zwiększanie kompetencji pracowników samorządu gminnego i Podmiotów Programu 

przy rozwiązywaniu problemów społecznych 

• Podnoszenie poziomu życia mieszkańców 

• Integrowanie społeczne osób niepełnosprawnych 

Współpraca Gminy z Podmiotami Programu odbywa się w formach pozafinansowych i 

finansowych.  

  Finansowe formy współpracy obejmują: 

1. Zlecanie realizacji zadań publicznych przez powierzenie wykonania tych zadań wraz z 

udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji 

2. Zlecanie realizacji zadań publicznych przez wspieranie wykonania tych zadań wraz z 

udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji  

3. Zlecanie realizacji zadań publicznych na wniosek Podmiotów Programu w trybie 

określonym w art. 19a ustawy, 

4. Zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej, na zasadach i w trybie określonym w 

odrębnej uchwale Rady Miejskiej. 

Pozafinansowe formy współpracy obejmują:  

1. Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej Podmiotów Programu, 

2. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności, 
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3. Prowadzenie zakładki dla Podmiotów Programu na stronie internetowej Urzędu w celu 

promowania ich działalności, 

4. Promowanie przekazywania 1% podatku na organizacje pożytku publicznego działające 

na terenie Gminy, 

5. Organizowanie szkoleń podnoszących jakość działania Podmiotów Programu oraz 

współpracy Gminy z Podmiotami Programu, 

6. Informowanie Podmiotów Programu o możliwościach korzystania z innych form 

wsparcia (szkoleń, konsultacji) oraz o możliwościach uzyskania dofinansowania ze źródeł 

zewnętrznych, 

7. Oddawanie do używania pod tytułem darmym (w użyczenie) lub odpłatnym (w najem) 

lokali i sprzętu niezbędnego do  realizacji zadań publicznych, 

8. Udzielanie rekomendacji oraz pomocy Podmiotom Programu wnioskującym o środki 

finansowe ze źródeł zewnętrznych, 

9. Udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych z organizacjami 

pozarządowymi o podobnym charakterze, w szczególności w miastach partnerskich, 

10. Obejmowanie patronatem Burmistrza (na wniosek Podmiotów Programu) wydarzeń 

organizowanych przez te Podmioty, 

11. Przekazywanie, na wniosek i w miarę możliwości, Podmiotom Programu 

zamortyzowanych środków trwałych, sprzętu i wyposażenia. 

Poza konsultacjami dotyczącymi Programów współpracy (w których uczestniczy znikoma – i 

sukcesywnie malejąca! - ilość osób), brak jest spotkań przedstawicieli III sektora z pracownikami 

UM. Mimo iż urząd kilkakrotnie próbował inicjować tego typu zebrania – każdorazowo napotykał 

na opór organizacji, zainteresowanie intensyfikacją współpracy pozafinansowej okazywało się 

niewielkie. Jak podkreślał pracownik UM odpowiedzialny za kooperację z III sektorem, być może 

przyczyną owej pasywności jest brak wiary w sensowność i użyteczność tego typu inicjatyw, nie 

dostrzega się jakichkolwiek wymiernych efektów płynących z ich realizacji. Członkowie lokalnych 

organizacji nie sygnalizują własnych potrzeb, nie bardzo zatem wiadomo, jak wyobrażają sobie 

dalszą współpracę z samorządem. Obecnie, dotyczy ona wyłącznie finansowania (lub 

dofinansowywania) zadań publicznych realizowanych na rzecz lokalnej społeczności. 

Rada Miejska mając na względzie potrzeby społeczne wykazane w Strategii Rozwoju Miasta i 

Gminy Niepołomice oraz doświadczenia wynikające z dotychczasowej współpracy z Podmiotami 

Programu – za priorytetowe zadania publiczne przeznaczone do realizacji w latach 2013-2015 

uznała zadania w następujących obszarach:  

1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób, np. organizacja dostaw żywności dla 

najuboższych osób i rodzin, aktywizacja osób starszych przez organizację zajęć na 

Uniwersytecie Trzeciego Wieku, zajęcia, warsztaty, terapia dla dzieci i rodziców w 

ramach działań wspierających rodzinę, itp. 
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2. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, np. organizacja warsztatów 

historycznych, wydarzeń rekonstrukcyjnych, wykładów, itp. 

3. Działalności  na rzecz osób niepełnosprawnych, np. rehabilitacja osób 

niepełnosprawnych, organizacja turnusów wypoczynkowych, turnusów 

rehabilitacyjnych, itp. 

4. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, np. organizacja 

warsztatów dla dzieci i młodzieży, w tym  np. teatralnych, 

tanecznych,  kulturoznawczych, wspieranie projektów edukacyjnych, w tym 

wyrównujących szanse edukacyjne, itp. 

5. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, np. organizacja imprez 

kulturalnych o charakterze literackim, muzycznym, teatralnym, organizacja koncertów, 

wystaw, warsztatów literackich, muzycznych, teatralnych,  plastycznych – mających na 

celu wzbogacenie oferty kulturalno-artystycznej Gminy Niepołomice, itp. 

6. Wypoczynku dzieci i młodzieży, np.  w okresie wakacji lub ferii zimowych w formie 

wyjazdowej, akcje: Lato w mieście, itp. 

7. Ochrony i promocji zdrowia, np. organizowanie akcji poboru krwi, działalność 

oświatowo- zdrowotna wśród dzieci i młodzieży, itp. 

8. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy lub 

zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

9. Działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

10. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  - na podstawie uchwały  Nr 

LXXII/752/10  Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 października 2010 r.  w sprawie: 

określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Niepołomice 

polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu. 

Ocena realizacji postanowień Programu dokonywana jest przez Radę Miejską. Burmistrz składa 

Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji Programu w terminie do 30 kwietnia roku następnego, 

które następnie jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Sprawozdanie zawiera w 

szczególności:  

1. Liczbę ogłoszonych konkursów 

2. Tematykę ogłoszonych konkursów 

3. Liczbę ofert złożonych na poszczególne konkursy 

4. Wykaz organizacji, którym przyznano dotację na realizację zadań publicznych oraz 

wysokość kwot dotacji przyznanych poszczególnym organizacjom 

5. Łączną kwotę przyznanych dotacji 

6. Łączną kwotę niewykorzystanych dotacji 

7. Liczbę rozwiązanych umów 

8. Liczbę ofert złożonych w trybie określonym w art. 19a ustawy (z pominięciem otwartego 

konkursu ofert) 
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9. Wykaz organizacji, którym przyznano dotacje z pominięciem otwartego konkursu ofert 

oraz wysokość kwot przyznanych poszczególnym organizacjom 

10. Łączną kwotę przyznanych w trybie art. 19a dotacji 

11. Liczbę i tematykę projektów aktów normatywnych skonsultowanych z organizacjami. 

3.3 Łączna kwota środków przekazana podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego 

przez Urząd Miasta w Niepołomicach w latach 2013-2015 

Kwota środków przekazywanych podmiotom prowadzących działalność pożytku publicznego 

przez UM w Niepołomicach sukcesywnie rośnie: w zeszłym roku na dotacje przyznano kwotę ok. 

1,5 mln., w roku bieżącym – kwota ta plasowała się na nieco wyższym poziomie, w przyszłym zaś 

prawdopodobnie jeszcze bardziej wzrośnie, ponieważ władze samorządowe planują 

uruchomienie DPSu, prowadzenie którego zlecone zostanie organizacji pozarządowej. 

Organizacje najczęściej korzystają z dotacji przyznawanych w ramach otwartego konkursu ofert. 

Preferowany tryb to wsparcie realizacji zadania przez przyznanie dotacji na ich 

dofinansowanie, formę powierzenia wykorzystuje się sporadycznie, jedynie przy zadaniach z 

obszaru pomocy społecznej (organizacje aplikujące o wsparcie nie posiadają środków własnych 

na realizację planowanych zadań). Jak podkreślano, forma dotowania organizacji w dużej mierze 

zależy od jej doświadczenia, posiadanych zasobów (finansowych i ludzkich) oraz charakteru 

realizowanego zadania. Z perspektywy samorządu, optymalny wydaje się tryb wsparcia, 

stanowiący formę mobilizacji organizacji do pozyskiwania dodatkowych środków.  

Mimo, iż Program Współpracy przewiduje możliwość zlecania zadań publicznych z 

pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a – forma ta wykorzystywana jest 

sporadycznie. Małe dotacje zdarzają się jedynie w sytuacjach ad hoc, „awaryjnych” (gdy dana 

organizacja podejmuje się realizacji zadania uprzednio nieplanowanego, nie uwzględnionego w 

budżecie). Rzadkie wykorzystywanie trybu pozakonkursowego wynika również z kwot dotacji, o 

jakie ubiegają się organizacje oraz charakteru realizowanych działań – lokalne NGOs najczęściej 

składają wnioski o kwoty przekraczające ustawowy próg 10 tys., zaś czas trwania wdrażanych 

inicjatyw jest znacznie dłuższy niż przewidziane dla „małych grantów” 90 dni. 

W latach 2013-2015 przeznaczono następujące środki na realizację zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe: 

Rok 2013 Rok 2014 

W 2013 roku, na realizację zadań publicznych 
określonych w UDPPiW – przyznano dotacje w 
łącznej kwocie 241.000,00 zł, w tym: 

� 293.000,00 zł w trybie otwartego konkursu ofert: 

• 4 organizacjom na realizację zadań w 
zakresie pomocy społecznej i działalności na 

W 2013 roku, na realizację zadań publicznych 
określonych w UDPPiW – przyznano dotacje w 
łącznej kwocie 345.790,00 zł, w tym: 

� 335.500,00 zł w trybie otwartego konkursu ofert: 

• 6 organizacjom na realizację zadań w 
zakresie pomocy społecznej i działalności na 
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rzecz osób niepełnosprawnych 

• 5 organizacjom na zadania w zakresie 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego oraz 
podtrzymywania tradycji narodowej, 
pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej, nauki, szkolnictwa wyższego, 
edukacji oświaty i wychowania 

• 1 organizacji na zadania w zakresie 
wypoczynku dzieci i młodzieży 

� 2.000,00 zł w trybie pozakonkursowym (1 
organizacja) 

Działalność sportowa: wspieranie sportu 

Na zadania w zakresie wspierania sportu (tworzenia 
warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających 
rozwojowi sportu) - przyznano dotacje w łącznej 
kwocie 1.068.524,00 zł. Dotacje przyznano 26 
organizacjom 

W roku 2013, organizacjom pozarządowym i 
podmiotom zrównanym z organizacjami, 
przekazano dotacje w łącznej kwocie 1.309.524,00 
zł 

rzecz osób niepełnosprawnych 

• 7 organizacjom na zadania w zakresie 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego oraz 
podtrzymywania tradycji narodowej, 
pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej, nauki, szkolnictwa wyższego, 
edukacji oświaty i wychowania 

• 1 organizacji na zadania w zakresie 
wypoczynku dzieci i młodzieży 

� 10.290,00 zł w trybie pozakonkursowym (2 
organizacje) 

Działalność sportowa: wspieranie sportu 

Na zadania w zakresie wspierania sportu (tworzenia 
warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających 
rozwojowi sportu) - przyznano dotacje w łącznej 
kwocie 1.318.000,00 zł. Dotacje przyznano 26 
organizacjom 

W roku 2013, organizacjom pozarządowym i 
podmiotom zrównanym z organizacjami, 
przekazano dotacje w łącznej kwocie 1.663.790,00 
zł 

Rok 2015 

Brak jest precyzyjnych informacji dotyczących zakresu oraz sposobu wydatkowania środków budżetowych 
pozyskanych przez organizacje w ramach otwartego konkursu ofert, na postawie analizy zarządzeń 
Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z roku 2015 wiadomo jednak, iż: 

• W ramach trzech otwartych konkursów ofert na realizację zadań przez kluby sportowe działające na 
terenie Gminy Niepołomice, realizacja zadań zlecona została w sumie 25 organizacjom, którym 
przyznano dotacje w łącznej kwocie ok. 1.277.000,00 zł 

• W ramach otwartego konkursu ofert z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na 
realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty zrównane z 
organizacjami pozarządowymi, dotacje w łącznej kwocie 358.000,00 zł przyznano 13 organizacjom 
na realizację zadań publicznych w pięciu obszarach: 1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom 
i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin 2) 
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego, 4) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 5) wypoczynku dzieci i młodzieży 

• W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 
oraz podmioty zrównane z organizacjami pozarządowymi, realizacja zadania publicznego pn. 
„organizacja dostaw żywności dla najuboższych osób i rodzin” zlecona została jednej organizacji, 
której przyznano dotację w kwocie 30.000,00 zł na sfinansowanie zadań publicznych w zakresie 
pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych osób i rodzin 



 

22 

 

• W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 
oraz podmioty zrównane z organizacjami pozarządowymi, przyznano dotację w kwocie 70.000,00 zł 
przyznano jednej organizacji na sfinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego „organizacja uroczystości 125-lecia OSP w 
Niepołomicach” 

• W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 
oraz podmioty zrównane z organizacjami pozarządowymi, realizacja zadania publicznego pn. 
„wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” zlecona została jednej organizacji, 
której przyznano dotację w kwocie 82.000,00 zł na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie 
pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych osób i rodzin 

3.4 Informacje o Radzie Działalności Pożytku Publicznego 

Obecnie, na terenie Gminy Niepołomice brak jest tego typu organizacji. Swego czasu, samorząd 

wystąpił z inicjatywą powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego: pracownik UM, 

biorący udział w szkoleniach skierowanych do osób zajmujących się współpracą z organizacjami z 

terenu całej Małopolski, prowadzonymi przez Fundację BIS z Krakowa, wystąpił z pomysłem 

powołania grona doradczego, którego rolą byłoby konsultowanie i opiniowanie dokumentów w 

zakresie wzajemnej współpracy samorządu oraz NGOs, napotkał jednak na niechęć i opór 

lokalnych organizacji. Temat ten został zamknięty, póki co – nie powrócono do niego, być może 

dlatego, iż – jak już wspominano – kontakty niepołomickich NGOs z Urzędem Miasta wciąż 

pozostawiają wiele do życzenia, nie udało się dotychczas wypracować pozytywnych standardów 

współpracy w tym obszarze. 

3.5 Informacje o Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych 

Obecnie, na terenie Gminy Niepołomice brak jest tego typu organizacji, jednak w grudniu b.r. 

nastąpi otwarcie Centrum Bocheńska, w której ulokowanych zostanie kilka instytucji gminnych, 

powstanie również wydzielona przestrzeń dla organizacji pozarządowych oraz mieszkańców 

Niepołomic. W pomieszczeniach Centrum będzie można organizować różnego rodzaju spotkania, 

imprezy, przeprowadzić warsztat lub szkolenie. Jak podkreślano, Centrum Bocheńska nie będzie 

pełniło roli „klasycznego” CWOP, jednak ma szansę zaktywizować i zintegrować zarówno 

środowisko samych NGOs jak zacieśnić współpracę pomiędzy organizacjami i UM (do Centrum 

zostanie oddelegowana jedna osoba z urzędu, jej zadaniem będzie świadczenie bieżącej pomocy 

przedstawicielom III sektora, użytkującym pomieszczenia Centrum). Część organizacji (zwłaszcza 

tych, które dotychczas nie posiadały odpowiedniej infrastruktury, działając w mieszkaniach 

prywatnych) już zgłosiła chęć korzystania z bazy lokalowej oferowanej przez niepołomicki 

samorząd. 
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3.6 Informacje o projektach dotyczących współpracy finansowanych ze środków zewnętrznych, 

które były realizowane na terenie Gminy Niepołomice w 2013, 2014 i/lub są realizowane w 

2015 roku 

Nazwa projektu Wartość projektu i 
okres realizacji 

Obszar tematyczny Źródło finansowania 
(instytucja podpisująca 
umowę, nr umowy) 

Organizacja 
warsztatów 
historycznych, 
wydarzeń 
rekonstrukcyjnych, 
wykładów 

19.000,00 zł,  
01.04.-10.12.2013 r. 

Podtrzymywanie i 
upowszechnianie 
tradycji narodowej, 
pielęgnowanie 
polskości oraz 
rozwoju świadomości 
narodowej, 
obywatelskiej i 
kulturowej 

1. Gmina Niepołomice, 
umowa nr 38/2013  

2. Samorząd  województwa – 
3.000,00 zł 

Organizacja 
warsztatów 
historycznych, 
wydarzeń 
rekonstrukcyjnych, 
wykładów: „Obyczaj 
dawny – dworskie 
życie) 

21.000,00 zł. 

01.03-10.12.2014 r. 

Podtrzymywanie i 
upowszechnianie 
tradycji narodowej, 
pielęgnowanie 
polskości oraz 
rozwoju świadomości 
narodowej, 
obywatelskiej i 
kulturowej 

1. Gmina Niepołomice, 
umowa nr 37/2014 

2. Samorząd Województwa – 
3.000,00 zł. 

Organizowanie 
imprez kulturalnych 

51.001,00 zł, 

04.02.-15.12.2014 r. 

Kultura, sztuka, 
ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa 
narodowego 

1. Gmina Niepołomice, 
umowa nr 35/2014 

2. Powiat wielicki – 5.466,00 
zł 

W latach 2012-2013, na terenie gminy Niepołomice realizowano projekt „Świadomy obywatel – 

kształtowanie wzorców postaw społecznych – edukacja obywatelska w Gminie Niepołomice”. 

Beneficjentem było Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych „Spons 

Iuventa”. Głównym celem projektu było podniesienie poziomu aktywności społecznej i 

obywatelskiej mieszkańców gminy Niepołomice. Projekt skierowano zarówno do osób 

aktywnych społecznie, jak i nieaktywnych w tym zakresie, w celu ich zaktywizowania zgodnie z 

diagnozą przeprowadzoną na obszarze gminy. Uczestnikami byli mieszkańcy gminy, 

przedstawiciele władz lokalnych i organizacji pozarządowych. W ramach projektu powstała 

interaktywna platforma edukacyjno-informacyjna (e-learning, fora dyskusyjne, moduł informacji 

obywatelskiej). Wprowadzono poradnictwo obywatelskie w formie spotkań ze specjalistami z 

tego zakresu. Eksperci służyli doradztwem w zakresie praw obywatelskich, dostępne były 

konsultacje przez Internet, organizacje pozarządowe objęto wsparciem asystentów. Na 

podsumowanie projektu zorganizowano konferencję z udziałem społeczności, władz, 
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specjalistów, dotyczącą praktycznych i teoretycznych rozwiązań z zakresu aktywizacji społecznej 

i partycypacji. 

3.7 Osoba, komórki zajmujące się w Urzędzie Miasta współpracą z organizacjami pozarządowymi 

Osobą odpowiedzialną z ramienia Urzędu Miasta za koordynację współpracy z organizacjami 

pozarządowymi jest p. Agata Gumularz z Referatu Promocji i Kultury.  

Zakres działania Referatu Promocji i Kultury (PIK) obejmuje: 

1) Kreowanie, wspieranie, koordynowanie i realizowanie inicjatyw mających na celu utrwalanie 

pozytywnego wizerunku Gminy; 

2) Koordynowanie i prowadzenie działań promocyjnych; 

3) Koordynowanie prac związanych z funkcjonowaniem strony internetowej Urzędu; 

4) Koordynowanie prac redakcyjnych i wydawania Gazety Niepołomickiej; 

5) Przekazywanie środkom masowego przekazu informacji o działaniach podejmowanych przez 

organy Gminy oraz utrzymywanie kontaktów z mediami; 

6) Obsługę i wspieranie współpracy z miastami partnerskimi i pretendującymi do bycia miastami 

partnerskimi; 

7) Przygotowywanie i organizowanie oprawy promocyjnej imprez z udziałem Gminy; 

8) Opracowywanie i popularyzowanie informacji o Gminie; 

9) Współpracę przy obsłudze inwestorów oraz dbanie o dobre relacje z przedsiębiorcami; 

10) Organizowanie lub współorganizowanie imprez kulturalnych, wystaw, wydarzeń sportowych i 

spotkań; 

11) Realizowanie kompleksowej dokumentacji fotograficznej lub audiowizualnej oraz 

prowadzenie archiwum wydarzeń; 

12) Tworzenie, współpraca z zewnętrznymi agencjami przy tworzeniu oraz zabezpieczenie 

materiałów promocyjnych Gminy; 

13) Aplikowanie o fundusze zewnętrzne na realizacje działań kulturalnych, promujących Gminę 

oraz realizowanie lub koordynowanie wdrażania tych programów; 

14) Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz realizowanie spraw 

związanych z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

15) Koordynowanie prac związanych z wprowadzeniem i realizowaniem Budżetu 

Obywatelskiego; 

16) Obsługę programu Karty Dużej Rodziny. 

4. Wybrany instrument współpracy finansowej: pożyczki i poręczenia 

Zgodnie z danymi monitoringu UDPPiW, samorząd niepołomicki wykorzystuje cztery instrumenty 

współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi: 
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1. Przyznawanie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie oraz wsparcie 

realizacji zadań publicznych 

2. Zlecanie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z 

art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, czyli przyznawanie 

dotacji w trybie tzw. „małych grantów” 

3. Pożyczki udzielane stowarzyszeniom 

4. Poręczenia i gwarancje 

W trakcie realizowanych wywiadów, okazało się, iż niepołomicki samorząd dotychczas jedynie 

raz skorzystał z instrumentu poręczenia, przy czym jego wdrożeniem zajmowali się pracownicy 

księgowości; osoba odpowiedzialna za współpracę z organizacjami pozarządowymi dysponowała 

bardzo skromną wiedzą w tym obszarze, z kolei Zarząd Fundacji Zamek w Niepołomicach – 

organizacji, która skorzystała z instrumentu – odmówiła udziału w spotkaniu, przesyłając maila, 

iż „Zarząd nie jest zainteresowany udziałem w badaniu”. 

Z kolei wskazane w monitoringu gwarancje znalazły się w nim przez pomyłkę – mimo, iż uchwały 

budżetowe z roku 2014 oraz 2015 zawierają zapis o możliwości udzielania gwarancji w danym 

roku budżetowym do kwoty 350.000,00 zł - instrument ten dotychczas nie był wykorzystywany. 

POŻYCZKI 

a. Geneza opracowania i wdrożenia 

Pożyczka jest instrumentem finansowym stosowanym przez samorząd w sytuacji potrzeby 

wsparcia organizacji pozarządowej realizującej projekt finansowany przez zewnętrznych 

donatorów. Problemem, z którymi często borykają się lokalne stowarzyszenia, jest brak środków 

na bieżącą realizację danego projektu przed wypłatą dotacji lub zapewnienie wkładu 

własnego, który często musi zostać wniesiony w formie finansowej. Bariera te jest niwelowana 

właśnie dzięki możliwości zaciągnięcia nieoprocentowanej pożyczki dla NGO przyznawanej przez 

samorząd. 

Pożyczki udzielane są od co najmniej 6 lat. Od początku beneficjentami instrumentu były 

jednostki OSP oraz kluby sportowe (tak jest zresztą do dnia dzisiejszego). Stowarzyszenia te 

realizują szereg działań na rzecz lokalnej społeczności i dość regularnie aplikują o wparcie 

finansowe, nie tylko do samorządu, ale też do organizacji zewnętrznych. Starając się o granty 

przyznawane ze środków Lokalnej Grupy Działania, w których wymagany był spory własny wkład 

finansowy – organizacje zwracały się do UM z prośbą o udzielenie pożyczki na zabezpieczenie 

powyższego.  

b. Informacje, kto i w jaki sposób wspierał Urząd Miasta w opracowaniu i wdrożeniu 

instrumentu? 
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Urząd Miasta nie korzystał z żadnego wsparcia przy wdrażaniu instrumentu pożyczek. Jak 

podkreślano, procedura jego stosowania jest tak prosta, iż brak jest potrzeby/konieczności 

posiłkowania się pomocą zewnętrzną. Przepisy prawa dość precyzyjnie regulują sposób 

korzystania z pożyczek, stosowanie się doń całkowicie wystarcza do poprawnego posługiwania 

się omawianym mechanizmem współpracy.  

c. W oparciu o jakie podstawy prawne instrument jest stosowany?  

Podstawę prawną stosowania instrumentu stanowią ustawa o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie oraz ustawa o finansach publicznych, stanowiąca, iż jednostki samorządu 

terytorialnego mogą udzielać pożyczek organizacjom pozarządowym oraz podmiotom 

zrównanym w prawach z organizacjami pozarządowymi na realizacje zadań w sferze pożytku 

publicznego.  

Wysokość środków przeznaczonych na pożyczki na dany rok budżetowy (próg, do którego 

samorząd może udzielać pożyczek innym jednostkom) określa uchwała budżetowa (przy 

planowaniu budżetu rezerwuje się określoną pulę środków na pożyczki). Wysokość owej puli 

ustalana jest na podstawie nieformalnych kontaktów, rozmów, konsultacji z organizacjami (jeśli 

dana organizacja zgłasza chęć skorzystania z pożyczki w kolejnym roku budżetowym - rezerwuje 

się odpowiednie środki na ten właśnie cel).  

Procedura udzielania pożyczek wymaga zatem podjęcia uchwały przez Radę Miasta 

określającej ich maksymalną wysokość w danym roku budżetowym oraz zawarcia umowy 

pożyczki przez organ wykonawczy gminy.  

W sytuacji, gdy pojawia się dodatkowa potrzeba (o pożyczki wnioskuje więcej organizacji, które 

nie zostały uwzględnione przy planowaniu budżetu i istnieje ryzyko przekroczenia „puli”) – 

wówczas pożyczka udzielana jest na podstawie zmiany uchwały budżetowej.  

Poniższa tabela zawiera spis dokumentów regulujących stosowanie instrumentu pożyczek przez 

samorząd niepołomicki w latach 2011-2013:  

Rok 2011 

1. OSP Słomiróg – uchwała Rady Miejskiej nr VII/80/11 z 4.05.2011 r. 
2. OSP Podgrabie – uchwała Rady Miejskiej nr IV/19/11 z 26.01.2011 r. 

Rok 2012 

1. OSP  Wola Batorska – uchwała Rady Miejskiej nr XVII/236/12 z 26.04.2012 r. (budżetowa) 
2. OSP Wola Batorska – uchwała Rady Miejskiej nr XVII/236/12 z 26.04.2012 r. (budżetowa) 
3. OSP Wola Batorska – uchwała Rady Miejskiej nr XVII/236/12 z 26.04.2012 r. (budżetowa) 
4. OSP Słomiróg – uchwała Rady Miejskiej nr XVII/236/12 z 26.04.2012 r. 
5. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim – uchwała Rady 

Miejskiej nr XIV/202/11 z 30.12 2011 r. (uchwała budżetowa) 
6. Klub Sportowy Tęcza Słomiróg –  uchwała Rady Miejskiej nr XIV/202/11 z 30.12.2011 r. 
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(budżetowa) 
7. Klub Sportowy Iskra Zakrzów – uchwała Rady Miejskiej nr XIV/202/11 z 30.12.2011 r. 

(budżetowa) 
8. Ludowy Klub Sportowy Naprzód Ochmanów – uchwała Rady Miejskiej nr XIV/202/11 z 

30.12.2011 r. (budżetowa) 
9. Ludowy Klub Sportowy Czarni Staniątki – uchwała Rady Miejskiej nr XIV/202/11 z 

30.12.2011r. (budżetowa) 

Rok 2013 

1. OSP Wola Batorska – uchwała nr XXVI/361/13 z dn. 12.02.2013 r. (budżetowa) 

d. Na czym polega instrument, jakie są zasady jego działania? 

Pożyczkę udziela się na wniosek organizacji-pożyczkobiorcy (przy czym brak jest specjalnego 

formularza, obowiązuje prosty druk wniosku z KPA). Wnioski o przyznanie pożyczki organizacje 

mogą składać przez cały rok, do wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie na ten cel w 

danym roku budżetowym (jeśli po wyczerpaniu puli pojawi się dodatkowy wniosek ze strony 

organizacji i wniosek zostanie przyjęty – konieczne jest podjęcie przez Radę Miasta uchwały o 

zmianie budżetu). 

Etapem wieńczącym procedurę przyznawania pożyczki jest przygotowanie umowy pożyczki 

(patrz: załączniki 4.7-4.8), wskazującej cel, na który zostaną przeznaczone pozyskane środki, 

ustalającej zobowiązania Pożyczkobiorcy oraz określającej termin spłaty zaciągniętego 

zobowiązania. W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. Załącznikiem do umowy jest weksel in blanco oraz deklaracja do weksla in blanco.  

Większość pożyczek przeznaczanych jest na realizację działań o charakterze inwestycyjnym 

(doposażenie świetlic, budowa placu zabaw, remont nawierzchni boiska sportowego, etc.). Jak 

podkreślano, do niedawna nie było łatwo sfinansować inwestycję z klasycznych dotacji 

(umożliwiła to dopiero nowelizacja w 2012 roku), dedykowanych realizacji zadań „miękkich”. 

Instrument pożyczki wypełniał zatem „niszę” pozwalającą na wdrażanie działań o charakterze 

inwestycyjnym, służącym zaspokojeniu potrzeb lokalnej wspólnoty. 

e. Kto i na jakich warunkach może korzystać z instrumentu? 

Jak już wspominano, samorząd wspiera inicjatywy organizacji w pozyskiwaniu środków z 

zewnętrznych źródeł finansowych poprzez udzielanie pożyczek na dofinansowanie wkładu 

własnego do projektów lub realizację projektów refundowanych.  

Wniosek o udzielenie pożyczki na wkład własny do projektu lub realizację projektu 

refundowanego, w terminie poprzedzającym realizację projektu złożyć może każda organizacja 

pozarządowa, do wniosku musi jedynie dołączyć dokumenty poświadczające przyznanie 

środków ze źródeł zewnętrznych lub kopię umowy na realizację projektu zawartej z 

dysponentem 
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W praktyce, w Niepołomicach z pożyczek korzystały dotychczas jednostki OSP oraz kluby 

sportowe. Pozostałe organizacje korzystają wyłącznie z dotacji – jak podkreślano, większość z 

nich niechętnie aplikuje o środki zewnętrzne, zaś na realizowane działania wystarczają im 

dotacje gminne.  

f. Jakie nakłady po stronie samorządu wiążą się z przyznawaniem pożyczek i jakie są 

dotychczasowe efekty stosowania instrumentu?  

Poniższa tabela ilustruje zakres oraz sposób korzystania z pożyczek w latach 2011-2013 (w latach 

2014-2015 instrument ten nie był stosowany). 

Korzystanie z pożyczek w latach 2011-2014 
Wysokość przeznaczonych środków 

2011 2012 2013 2014 

129.645,00 zł 268.907,68 zł 20.000,00 zł - 

Liczba podpisanych umów w ramach instrumentu 

2011 2012 2013 2014 

2 9 1 - 

Liczba podmiotów, które skorzystały z instrumentu 

2011 2012 2013 2014 

2 7 1 - 

Zakres projektów realizowanych dzięki wsparciu 

2011 2012 2013 2014 

1. OSP Słomiróg – 
doposażenie Domu 
Kultury I Ochotniczej 
Straży Pożarnej 

2. OSP Podgrabie – 
zakup samochodu 

1. OSP Wola Batorska – 
doposażenie świetlicy 
(program LEADER) 

2. OSP Wola Batorska – 
budowa placu zabaw 
(program LEADER) 

3. OSP Wola Batorska – 
zakup przenośnej sceny 
widowiskowej 
(program LEADER) 

4. OSP Słomiróg – 
zagospodarowanie 
terenu wokół świetlicy 
(program LEADER) 

5. Społeczny Komitet 
Rozbudowy Szkoły 
Podstawowej i 
Gimnazjum w 
Zabierzowie 
Bocheńskim – budowa 
bieżni lekkoatletycznej 
(program LEADER) 

6. Klub Sportowy Tęcza 
Słomiróg – odbudowa 
boiska sportowego 
(umowa z Samorządem 

1. OSP Wola Batorska – 
zakup samochodu 
ratowniczego 

- 
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Województwa: 
wdrożenie lokalnych 
strategii rozwoju 
PROW) 

7. Klub Sportowy Iskra 
Zakrzów – odbudowa 
nawierzchni boiska 
(umowa z Samorządem 
Województwa: 
wdrożenie lokalnych 
strategii rozwoju 
PROW) 

8. Ludowy Klub Sportowy 
Naprzód Ochmanów – 
budowa nawierzchni 
boiska (umowa z 
Samorządem 
Województwa: 
wdrożenie lokalnych 
strategii rozwoju 
PROW) 

9. Ludowy Klub Sportowy 
Czarni Staniątki – 
odbudowa boiska 
sportowego (umowa z 
Samorządem 
Województwa: 
wdrożenie lokalnych 
strategii rozwoju 
PROW) 

g. Czy instrument jest obecnie stosowany? 

Mimo, iż uchwały budżetowe z roku 2014 oraz 2015 zawierają zapis stanowiący o możliwości 

udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 170.000,00 zł - ostatnia pożyczka została udzielona w 

roku 2013, ani w roku ubiegłym ani bieżącym nie korzystano z tego instrumentu.  

W opinii pracownika UM odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami, lokalne NGO nie 

zgłaszały potrzeby ani też chęci skorzystania z pożyczek, być może również z uwagi na fakt, iż w 

roku 2016 realizowane będą inicjatywy z budżetu obywatelskiego. Akcje informujące o 

możliwości zgłaszania wniosków zaczęły się już pod koniec ubiegłego roku, można zatem 

przypuszczać, iż niektóre organizacje wstrzymały się z aplikowaniem o udzielenie pożyczki, licząc 

na to, iż w ramach budżetu złożą projekt, który dzięki zebraniu odpowiedniej ilości głosów – 

zostanie przyjęty do realizacji. 

h. Ocena stosowania instrumentu: 

Brak jest większych problemów związanych ze stosowaniem instrumentu; jedyną trudność 

stanowi zabezpieczenie w budżecie gminy odpowiednich środków finansowych, zwłaszcza w 

przypadku udzielania pożyczek na większe kwoty (ponad 20 000 zł), co wymaga odpowiednio 
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wczesnego zgłaszania zapotrzebowania ze strony organizacji planujących zaciągnięcie pożyczki 

przyznawanej przez samorząd. 

Potencjalne zagrożenie stanowi również ryzyko nie rozliczenia się przez organizację z 

realizowanego zadania (w odróżnieniu od klasycznej dotacji, która jest bezzwrotna).). W 

dotychczasowej praktyce niepołomickiego samorządu zdarzyły się 2-3 sytuacje umorzenia 

pożyczki (organizacje niebędące w stanie spłacić wnioskowały o jej umorzenie).  

Z perspektywy samorządu, pożyczki są instrumentem potrzebnym i użytecznym, umożliwiają 

bowiem organizacjom pozyskanie wkładu własnego w prosty, mało skomplikowany sposób. 

Alternatywą jest droga komercyjna, czyli zaciąganie pożyczek w banku, co wiąże się z bardzo 

skomplikowaną procedurą składania wniosku kredytowego oraz znacznymi obciążeniami 

finansowymi (konieczność spłacania odsetek). Wkład własny można również uzupełnić poprzez 

środki uzyskane w trybie dotacji, jednak musi wystąpić tożsamość zadań (zadanie, na które 

pozyskiwana jest dotacja musi pokrywać się z zadaniem realizowanym ze środków 

zewnętrznych), zaś w przypadku pożyczki zadania te mogą mieć różny charakter. 

Wartością dodaną dla samorządu jest również fakt, iż środki pozyskane dzięki pożyczkom służą 

realizacji na terenie gminy wielu dodatkowych inwestycji. 

Z perspektywy organizacji – pożyczki stwarzają szansę na zdobycie środków ze źródeł 

zewnętrznych. Uzyskanie pożyczki od samorządu jest znacznie prostsze, mniej 

zbiurokratyzowane (uproszczona procedura, znacznie mniej wymogów formalnych niż przy 

klasycznych dotacjach, przy czym łatwiejsze jest nie tylko pozyskanie pożyczki, ale także jej 

rozliczenie). Niewątpliwym atutem jest również fakt, iż pożyczka pozyskiwana od samorządu 

jest nieoprocentowana.  

PORĘCZENIA 

Z pozyskanych informacji udało się jedynie ustalić, iż poręczenia udzielono raz, w roku 2012 r., 

podmiotem wnioskującym była Fundacja Zamek Królewski w Niepołomicach. Fundacja 

administruje niepołomickim Zamkiem. W momencie, gdy w podziemiach zwolniły się 

pomieszczenia (rozwiązano umowę z poprzednim właścicielem), pojawił się pomysł otwarcia w 

Zamku restauracji. Prezes Fundacji zwrócił się wówczas do samorządu z prośbą o poręczenie 

(zabezpieczenie) leasingu na zakup wyposażenia do nowo otwartego lokalu gastronomicznego.  

Procedury przyznania i rozliczania instrumentu poręczenia są identyczne jak w przypadku 

pożyczki - podstawą prawną jest uchwała budżetowa (uchwała Rady Miejskiej nr XIV/202/11 z 

30.12.2011 r.), w dalszej kolejności zawierana jest umowa z podmiotem wnioskującym o 

udzielenie poręczenia, konieczne jest również zabezpieczenie w postaci deklaracji wekslowej.  

Mimo, iż uchwały budżetowe na rok 2014 oraz 2015 zawierają zapis o możliwości udzielania 

poręczeń oraz gwarancji w roku budżetowym do kwoty 350.000,00 zł – instrument ten nie był 

ponownie wykorzystany. Wg opinii przedstawiciela UM, lokalne organizacje nie wnioskują o 

udzielenie poręczeń, gdyż w zakresie prowadzonej przezeń działalności oraz wymogów 
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formalnych związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych - brak jest 

potrzeby/konieczności korzystania z omawianego instrumentu. 

Warszawa 2015r.  


