
UCHWAŁA NR 1528/2022 
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO 

z dnia 30 listopada 2022 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania 
publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
oraz edukacji prawnej polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy 

prawnej, punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu 
edukacji prawnej na terenie powiatu nowosądeckiego w 2023 roku. 

Na podstawie art. 15 ust. 1, ust. 2g, ust. 2h, ust. 2i i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1327 z późn. zm.), 
art. 11 ust. 1, 1c oraz ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945) oraz 
art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., 
poz. 1526), oraz Uchwały Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Nr 1497/2022 z dnia 26 października 
2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego 
z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 
edukacji prawnej polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, 
punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na 
terenie powiatu nowosądeckiego w 2023 roku, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Z budżetu Powiatu Nowosądeckiego udziela się dotacji celowych w łącznej kwocie 
318 120,00 zł na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów 
nieodpłatnej pomocy prawnej, punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań 
z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu nowosądeckiego w 2023 roku zgodnie z wykazem, 
o którym mowa w ust. 2. 

2. Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji z budżetu Powiatu 
Nowosądeckiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu 
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej 
polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, punktów 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie 
powiatu nowosądeckiego w 2023 roku zawiera załącznik nr 1 do uchwały. 

3. Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym nie udziela się dotacji z budżetu Powiatu 
Nowosądeckiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu 
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej 
polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, punktów 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie 
powiatu nowosądeckiego w 2023 roku zawiera załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 2. Środki na realizację uchwały są zagwarantowane w dotacji celowej budżetu państwa 
na 2023 rok. 

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

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń 
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) i stronie internetowej 
Powiatu Nowosądeckiego www.nowosadecki.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”. 
 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Nowosądeckiego. 
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§ 6. 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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              Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1528/2022 

              Zarządu Powiatu Nowosądeckiego 

              z dnia 30 listopada 2022 roku 

 

 

Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji z budżetu Powiatu Nowosądeckiego w ramach otwartego konkursu 

ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  

oraz edukacji prawnej polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, punktów nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu nowosądeckiego w 2023 r. 

 

 

Lp. 

 

Oferent 

 

Nazwa zadania 

 

Średnia  

suma 

punktów 

 

Kwota przyznana                   

z budżetu  

Powiatu Nowosądeckiego                    

w  złotych 

 

 

Lokalizacja punktu  

nieodpłatnej pomocy 

prawnej 

 

1. 

 

Fundacja IWO - 

 Doradztwo Obywatelskie 

ul. Bolesława Prusa 145 

33-300 Nowy Sącz 

 

 

„Prowadzenie punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej w Nowym Sączu            

w roku 2023”. 

 

23,75 

 

63 624,00  

 

Nowy Sącz 

 

2. 

 

Fundacja IWO - 

Doradztwo Obywatelskie 

ul. Bolesława Prusa 145 

33-300 Nowy Sącz 

 

 

„Prowadzenie punktu nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego  

w Starym Sączu w roku 2023”. 

 

23,75 

 

63 624,00  

 

Stary Sącz 
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3. 

 

Fundacja COGNOSCO 

ul. Szafera 7/33 

31-543 Kraków 

 

„Prowadzenie punktu  

nieodpłatnej pomocy prawnej  

w Piwnicznej - Zdroju  

oraz edukacji prawnej na terenie 

powiatu nowosądeckiego w 2023 r.” 

 

 

23 

 

63 624,00 

 

Piwniczna - Zdrój 

 

4. 

 

Stowarzyszenie  

SURSUM CORDA 

ul. Lwowska 11 

33-300 Nowy Sącz 

 

„Prowadzenie punktu nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego  

wraz z nieodpłatną mediacją  

oraz realizacja zadań z zakresu 

edukacji prawnej w 2023 r. 

Punkt w Krynicy - Zdroju”. 

 

 

22 

 

63 624,00 

 

Krynica - Zdrój 

 

5. 

 

Stowarzyszenie  

SURSUM CORDA 

ul. Lwowska 11 

33-300 Nowy Sącz 

 

„Prowadzenie punktu nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego  

wraz z nieodpłatną mediacją  

oraz realizacja zadań z zakresu 

edukacji prawnej w 2023 r. 

Punkt w Grybowie”. 

 

 

22 

 

63 624,00 

 

Grybów 

 

Id: F524B763-5FF0-4AE9-B41D-B80811083801. Uchwalony Strona 2



              Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1528/2022 

              Zarządu Powiatu Nowosądeckiego 

              z dnia 30 listopada 2022 roku 

 

Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym nie udziela się dotacji z budżetu Powiatu Nowosądeckiego w ramach otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

oraz edukacji prawnej polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, punktów nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu nowosądeckiego w 2023 r. 

 

 

Lp. 

 

Nazwa oferenta 

 

Nazwa zadania publicznego 

 

Lokalizacja 

punktu 

 

Średnia 

suma 

punktów 

 

 

 

Uzasadnienie 

nieudzielenia dotacji 

 

1. 

 

Fundacja COGNOSCO 

ul. Szafera 7/33 

31-543 Kraków 

 

„Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej w Nowym Sączu  

oraz edukacji prawnej na terenie powiatu 

nowosądeckiego w 2023 r.” 

 

Nowy Sącz 

 

23 

 

Brak środków 

finansowych 

 

2. 

 

Stowarzyszenie  

SURSUM CORDA 

ul. Lwowska 11 

33-300 Nowy Sącz 

 

„Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej wraz z nieodpłatną mediacją  

oraz realizacją zadań z zakresu edukacji 

prawnej w 2023 r. 

Punkt w Nowym Sączu”. 

 

Nowy Sącz 

 

22 

 

Brak środków 

finansowych 
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3. 

 

Fundacja Rozwoju 

Świadomości Obywatelskiej 

Experto Pro Bono 

z siedzibą w Zamościu 

ul. Legionów 10 

22-400 Zamość 

 

 

„Realizacja zadania publicznego w zakresie 

prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy 

prawnej, punktów nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu 

edukacji prawnej na terenie powiatu 

nowosądeckiego w 2023 r.” 

 

Nowy Sącz 

 

19,5 

 

Brak środków 

finansowych 

 

4. 

 

Fundacja Honeste Vivere 

ul. Amałowicza - Tatara 7 

04-474 Warszawa 

 

 

„Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej (w tym nieodpłatnej mediacji) 

zlokalizowanego w Nowym Sączu  

w Powiatowej Poradni  

Psychologiczno-Pedagogicznej,  

ul. Waryńskiego 1, oraz wykonanie działań  

w zakresie edukacji prawnej na terenie powiatu 

nowosądeckiego w 2023 r.” 

 

 

Nowy Sącz 

 

20 

 

Brak środków 

finansowych 

 

5. 

 

Stowarzyszenie  

SURSUM CORDA 

ul. Lwowska 11 

33-300 Nowy Sącz 

 

 

„Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej wraz z nieodpłatną mediacją  

oraz realizacją zadań z zakresu  

edukacji prawnej w 2023 r. 

Punkt w Piwnicznej - Zdroju”. 

 

 

Piwniczna - Zdrój 

 

22 

 

Brak środków 

finansowych 
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