
UCHWAŁA NR 894/2017
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 10 maja 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu 
Nowosądeckiego w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy 

zewnętrznych, wspieranych z budżetu Powiatu Nowosądeckiego w roku 2017.

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 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.  U.  z  2016  r., poz. 814 z późn. zm.), § 28 ust. 8 Programu 
Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017 stanowiącego załącznik do 
Uchwały Nr 184/XIX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 listopada 2016 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  745/2017 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 4 stycznia 2017 r. w związku z Uchwałą 
Nr 751/2017 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych z zakresu dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, 
których realizację w roku 2017 wspiera Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala co 
następuje:

§ 1. 1. Z budżetu Powiatu Nowosądeckiego udziela się dotacji celowych na dofinansowanie zadań publicznych 
z zakresu dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, 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 zadań publicznych z zakresu dofinansowania wkładu własnego do 
projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, których realizację w roku 2017 wspiera Powiat Nowosądecki 
zawiera załącznik do uchwały.

3. Nie udziela się dotacji celowej na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie dofinansowania wkładu 
własnego do projektu pn. "Prezentuj folklor poprzez strój" realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną 
w Niskowej. W wyniku oceny merytorycznej oferta otrzymała 23 punkty.

§ 2. Środki na realizację uchwały znajdują pokrycie w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2017 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. 

Wicestarosta Nowosądecki

Antoni Koszyk

Członek Zarządu

Marian Ryba
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Członek Zarządu

Franciszek Kantor

Id: 22E347C5-6339-43AC-A7B0-5E88840D9DF4. Uchwalony Strona 2



Załącznik  do Uchwały Nr 894/2017
  Zarządu Powiatu Nowosądeckiego   
 z dnia 10 maja 2017 r.                     

Wykaz zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert w zakresie 
 dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych 

w 2017 r. i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji 
z budżetu Powiatu Nowosądeckiego.

Lp. Oferent  Nazwa zadania
Liczba

punktów

Kwota
przyznana 
z budżetu
Powiatu

Nowosądec
kiego

1.
Stowarzyszenie Rozwoju 

Wsi Janczowa 

„Janczowska Wspólnota”

Zespół Janczowioki – pielęgnujemy naszą 
kulturę ludową.

21 1 200,00 zł

2.
Stowarzyszenie Lachów 

Sądeckich w Podegrodziu

Dofinansowanie wkładu własnego do 
zadania pn. SZKOŁA MUZYKOWANIA 
LACHOWSKIEGO im. Mariana Fryca w 
Niskowej.

21 1 560,00 zł
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