
UCHWAŁA NR 801/2020 
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie udzielenia dotacji na realizację w  roku 2021 zadania publicznego z zakresu wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Nowosądeckim, polegającego na  prowadzeniu 
całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dziewczynek 

Na podstawie art. 15 ust. 1, ust. 2h oraz ust. 2 j ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), art. 93 ust. 2 i art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2020 poz. 821) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920), w zw. z § 28 ust. 8 Programu Współpracy Powiatu 
Nowosądeckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 stanowiącego załącznik do Uchwały 
Nr 185/XVI/20 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 listopada 2020 r., oraz Uchwały Nr 763/20 Zarządu 
Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 listopada  2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację w 2021 r. zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie 
Nowosądeckim, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu 
socjalizacyjnego dla 14 dziewczynek, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.  Z budżetu Powiatu Nowosądeckiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. 
zadania publicznego z  zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Nowosądeckim, 
polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 
14 dziewczynek udziela się dotacji celowej Zgromadzeniu Sióstr św. Michała Archanioła z siedzibą przy ul. 
Ks. Br. Markiewicza 22;  38 - 430 Miejsce Piastowe, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Nowosądeckim, polegającego na prowadzeniu całodobowej 
placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dziewczynek na kwotę 504 000 zł (słownie: 
pięćset cztery tysiące  złotych  00/100). 

2. Środki na realizację uchwały znajdują pokrycie w budżecie Powiatu Nowosądeckiego. 

§ 2. Z wybranym podmiotem, o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie zawarta umowa określająca zakres 
i warunki realizacji zadania publicznego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście i Wicestaroście Nowosądeckiemu. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, tablicy 
ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu oraz stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej (BIP) Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Starosta Nowosądecki 

 
 

Marek Kwiatkowski 

 
Wicestarosta Nowosądecki 

 
 

Antoni Koszyk 

 
Członek Zarządu 

 
 

Zofia Nika 
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Członek Zarządu 
 
 

Edward Ciągło 

 
Członek Zarządu 

 
 

Marian Dobosz 
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (tj. Dz. U. z 2020 poz. 821) placówkę opiekuńczo-wychowawczą prowadzi powiat lub podmiot,
któemu powiat zlecił realizację tego zadania zgodnie z art. 190 ustawy.

W dniu 30 listopada 2020 roku Zarząd Powiatu Nowosądeckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie
Nowosądeckim, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu
socjalizacyjnego dla 14 dziewczynek (Uchwała Nr 763/2020 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego).

Uchwałą Nr 779/2020 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z 16 grudnia 2020 roku określono skład
Komisji Konkursowej opiniującej oferty w zakresie ogłoszonego konkursu. Do Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu wpłynęła jedna oferta, która została rozpatrzona przez Komisję
Konkursową na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2020 roku. Oferta złożona przez Zgromadzenie Sióstr Św.
Michała Archanioła z siedzibą w Miejscu Piastowym, ul. Ks. Br. Markiewicza 22 uzyskała maksymalną
ilość punktów oraz pozytywną opinię Komisji Konkursowej, która przedstawiła Zarządowi Powiatu
Nowosądeckiego propozycję przyznania dotacji. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej znajduje się
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu.

Ostateczną decyzję o wyborze ofert i przyznaniu dotacji wraz z jej wysokością podejmuje Zarząd
Powiatu w drodze uchwały, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. W związku z powyższym
podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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