
UCHWAŁA NR 917/2021 
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO 

z dnia 31 marca 2021 r. 

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert 
pn. „Srebrne SĄDECKIE” – EDYCJA 2021, których realizację w roku 2021 wspiera Powiat 

Nowosądecki. 

Na podstawie art. 15 ust. 1, ust. 2g, ust. 2h oraz ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), oraz 
art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 920), 
§ 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 § 9 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 834/2021 Zarządu 
Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 stycznia 2021 r., w związku z Uchwałą Nr 844/2021 Zarządu 
Powiatu Nowosądeckiego z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych pn. „Srebrne SĄDECKIE” - EDYCJA 2021, 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. „Srebrne SĄDECKIE” - EDYCJA 2021, 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. „Srebrne SĄDECKIE” - EDYCJA 
2021 zawiera załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2.  Środki na realizację uchwały znajdują pokrycie w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 
2021 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 
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 Zał. nr 1 
 
 

 
Wykaz zadań i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji celowych 

z budżetu Powiatu Nowosądeckiego w ramach otwartego konkursu ofert 
„Srebrne SĄDECKIE” – EDYCJA 2021 

 
 
 

Lp. Nazwa Organizacji Nazwa zadania 
Wynik  

oceny formalnej 
oferty 

Kwota  
przyznana 

w zł 

1. 

Stowarzyszenie 
Emerytów Leśnych 
KONAR 
w Starym Sączu 

Podróże na emeryturze – 
na szlaku Orlich Gniazd 

spełnia wymogi 
formalne 

1 500 

2. 

Stowarzyszenie 
Wspierania Inicjatyw 
Aktywnych Nauczycieli 
Emerytów „Belfer” 
w Korzennej 

Razem jest lepiej 
spełnia wymogi 

formalne 
3 000 

3. 

Stowarzyszenie 
Sądecki Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 
w Nowym Sączu 

Informator Seniora Ziemi 
Sądeckiej – wydanie 2 

spełnia wymogi 
formalne 

3 000 
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UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego wspiera realizację zadań w dziedzinie polityki
senioralnej poprzez dofinansowanie inicjatyw organizowanych dla Seniorów, z ich czynnym
udziałem oraz promujących aktywizację Seniorów, zgodnie z uchwałą Nr 844/2021 Zarządu
Powiatu Nowosądeckiego z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych pn. „Srebrne SĄDECKIE” - EDYCJA 2021.

Niniejsza uchwała Zarządu Powiatu Nowosądeckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych pn. „Srebrne SĄDECKIE” - EDYCJA 2021 jest
wykonaniem postanowień „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami
Pozarządowymi na rok 2021”, przyjętego uchwałą Nr 185/XVI/20 Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 27 listopada 2020 r.

Na realizację zadań w ramach ww. konkursu Zarząd Powiatu Nowosądeckiego
przeznaczył środki finansowe do łącznej kwoty 9 000 zł.

W ramach ww. konkursu złożone zostały 3 oferty. Wszystkie zostały przedłożone do
oceny merytorycznej Komisji Konkursowej, której skład powołany został przez Zarząd Powiatu
Nowosądeckiego uchwałą Nr 875/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. Komisja Konkursowa dokonała
oceny merytorycznej ofert na posiedzeniu w dniu 26 marca 2021 r. Listę organizacji, punktację
oraz proponowane kwoty dotacji Przewodniczący Komisji przedstawił Zarządowi Powiatu
Nowosądeckiemu.

Zgodnie z § 9 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” ostateczną decyzję o wyborze ofert i przyznaniu dotacji
(wraz z ich wysokością) bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w drodze
uchwały.

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na posiedzeniu w dniu 31 marca 2021 r. po zapoznaniu
się z rekomendacją Komisji Konkursowej przyjął do realizacji 3 oferty na łączną kwotę 7 500 zł.
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