
UCHWAŁA NR 270/2019
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 31 lipca 2019 r.

w sprawie odmowy udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert 
pn. „Kocham 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 60/2019 Zarządu Powiatu 
Nowosądeckiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych pn. „Kocham SĄDECKIE” - EDYCJA 2019, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Odmawia się udzielenia z budżetu Powiatu Nowosądeckiego dotacji celowych na dofinansowanie zadań 
publicznych w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Kocham SĄDECKIE” - EDYCJA 2019, zgodnie z wykazem, 
który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3. 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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Wykaz zadań publicznych złożonych na realizację zadań publicznych w ramach 
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UZASADNIENIE

Oferta Stowarzyszenia Stara Baśń na realizację zadania publicznego pn. Plenerowy spektakl historyczny pt.
„Obrona ziem sądeckich przed ordami mongolsko-tatarskimi” wpłynęła do Starostwa Powiatowego
w Nowym Sączu 19.07.2019 r.; dotyczyła dofinansowania spektaklu zaplanowanego na dzień 27.07. 2019 r.
Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych otrzymało ofertę 22.07.2019 r. i niezwłocznie
dokonało oceny formalnej (zgodnie z Regulaminem określającym zasady przyznawania i rozliczania dotacji
Biuro przeprowadza ocenę formalną w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku). Ze względu na termin
zaplanowanego zadania 26.07.2019 r. zwołane zostało posiedzenie Komisji Konkursowej. Oferta
Stowarzyszenia Stara Baśń została pozytywnie oceniona przez Komisję i przedłożona na najbliższe
posiedzenie Zarządu Powiatu Nowosądeckiego. Zarząd Powiatu zebrał się 31.07.2019 r. i podjął negatywną
decyzję w sprawie dofinansowania zadania - ze względów proceduralnych: spektakl już się odbył, zgodnie
z Regulaminem Stowarzyszenie było zobowiązane w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem realizacji
zadania do złożenia aktualizacji kosztorysu i wymaganych załączników – jest to warunek niezbędny do
przygotowania i podpisania umowy o wykonanie zadania publicznego i przekazania środków. Środki
finansowe pochodzące z dotacji mogą być wydatkowane w terminie, który określany jest w umowie, a ta
nie mogła być zawarta ze Stowarzyszeniem przed zaplanowanym wydarzeniem ze względu na zbyt późne
złożenie wniosku.
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