
UCHWAŁA NR 271/2019
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 31 lipca 2019 r.

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert pn. 
„Sportowe SĄDECKIE ” – EDYCJA 2019, których realizację w roku 2019 wspiera Powiat Nowosądecki.

Na podstawie art. 15 ust. 1, ust. 2g, ust. 2h oraz ust. 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688), oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511), § 28 ust. 8 „Programu Współpracy Powiatu 
Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 37/III/18 
Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz § 10 ust. 1 „Regulaminu określającego zasady 
przyznawania i rozliczania dotacji związanych z wykonywaniem zadań określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 45/2019 
Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 9 stycznia 2019 r., w związku z Uchwałą Nr 63/2019 Zarządu Powiatu 
Nowosądeckiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych pn. "Sportowe SĄDECKIE" - EDYCJA 2019 zmienionej Uchwałą Nr 92/2019 Zarządu Powiatu 
Nowosądeckiego z dnia 20 lutego 2019 r., Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z budżetu Powiatu Nowosądeckiego udziela się dotacji celowych na dofinansowanie zadań publicznych 
w ramach otwartego konkursu ofert pn. "Sportowe SĄDECKIE" - EDYCJA 2019, zgodnie z wykazem, o którym 
mowa w ust. 2.

2. Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji celowych na dofinansowanie zadań 
publicznych w ramach otwartego konkursu ofert pn. "Sportowe SĄDECKIE" - EDYCJA 2019 zawiera załącznik 
do uchwały.

§ 2. Środki na realizację uchwały znajdują pokrycie w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok.

§ 3. Z wybranymi podmiotami, o których mowa w § 1 ust. 2 zostanie zawarta umowa określająca zakres 
i warunki realizacji zadania publicznego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Starosta Nowosądecki

Marek Kwiatkowski

Wicestarosta Nowosądecki

Antoni Koszyk

Członek Zarządu

Zofia Nika

Członek Zarządu

Edward Ciągło

Członek Zarządu

Marian Dobosz
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Zał. nr 1 

 

 

 

Wykaz zadań publicznych złożonych na realizację zadań publicznych w ramach 

otwartego konkursu ofert „Sportowe SĄDECKIE” – EDYCJA 2019, 

którym udziela się dotacji z budżetu Powiatu Nowosądeckiego. 
 

 
 

 

Lp. 

 

 

Nazwa Organizacji 

 

 

Nazwa zadania 

 

Wynik oceny 

formalnej 

oferty 

 

 

Liczba 

punktów 

 

 

 

Kwota przyznana 

1. 
Fundacja Rozwoju 

Sądecczyzny 

Międzypokoleniowy 

bieg/marsz o Puchar 

Miejskiej Góry w Starym 

Sączu 

spełnia 

wymogi 

formalne 

18,00 1.000 zł 
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