
UCHWAŁA NR 932/2021 
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO 

z dnia 14 kwietnia 2021 r. 

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert 
pn. „Zdrowe 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 840/2021 Zarządu 
Powiatu Nowosądeckiego z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych pn. „Zdrowe 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. „Zdrowe 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. „Zdrowe SĄDECKIE” - EDYCJA 
2021 zawiera załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2. 1.   Odmawia się udzielenia z budżetu Powiatu Nowosądeckiego dotacji celowych na 
dofinansowanie zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Zdrowe SĄDECKIE” - 
EDYCJA 2021, zgodnie z wykazem, o którym mowa w ust. 2. 

2. Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym nie udziela się dotacji celowych na 
dofinansowanie zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Zdrowe SĄDECKIE” - 
EDYCJA 2021 zawiera załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 3.  Środki na realizację uchwały znajdują pokrycie w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 
2021 rok. 

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

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Nowosądeckiego. 
§ 6.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Starosta Nowosądecki 

 
 

Marek Kwiatkowski 

 
Wicestarosta Nowosądecki 

 
 

Antoni Koszyk 
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Członek Zarządu 

 
 

Zofia Nika 

 
Członek Zarządu 

 
 

Edward Ciągło 

 
Członek Zarządu 

 
 

Marian Dobosz 

Id: BC51DE01-9950-47FC-940C-DB381F83D45B. Uchwalony Strona 2



 Zał. nr 1 
 
 

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

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

 
 
 

Lp. Nazwa Organizacji Nazwa zadania 
Wynik  

oceny formalnej 
oferty 

Kwota  
przyznana 

w zł 

1. 

Fundacja Pomocy 
Osobom z Autyzmem 
„Mada” 
w Nowym Sączu 

PUNKT KONSULTACYJNY 
diagnostyczno-terapeutyczny 
dla osób z autyzmem i dzieci 
z zaburzeniami rozwoju oraz 
ich rodzin 

spełnia wymogi 
formalne 

2 500 

2. 

Stowarzyszenie 
Honorowych Dawców 
Krwi RP  
Klub Miejski 
w Nowym Sączu 

Propagowanie idei 
honorowego krwiodawstwa 
oraz szpiku kostnego 

spełnia wymogi 
formalne 

2 000 

3. 

Stowarzyszenie Kobiet 
do Walki z Rakiem 
Piersi Europa Donna 
w Nowym Sączu 

Profilaktyka Raka Piersi 
spełnia wymogi 

formalne 
4 000 

4. 

Stowarzyszenie 
VIRTUS 
w Nowym Sączu 

Śladami górników solnych 
po zdrowie 

spełnia wymogi 
formalne 

1 000 

5. 

Stowarzyszenie 
Sądeckie Forum Kobiet 
w Nowym Sączu 

Profilaktyka w chorobach 
tarczycy - wczesne 
rozpoznanie choroby 
gwarancją skutecznego 
leczenia 

spełnia wymogi 
formalne 

3 000 

6. 

Sądeckie Wodne 
Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe 
w Nowym Sączu 

Ratuj odważnie ale rozważnie 
spełnia wymogi 

formalne 
1 000 

7 

Małopolski Oddział 
Okręgowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża 
w Krakowie 
Oddział Rejonowy 
w Starym Sączu 

Bądź zdrowy, dbaj i dziel się 
zdrowiem 

spełnia wymogi 
formalne 

5 000 

8. 
Ochotnicza Straż 
Pożarna w Librantowej 

Organizacja czasu wolnego 
dla dzieci i młodzieży – zajęcia 
sportowe na wolnym powietrzu 
w formie gier terenowych 

spełnia wymogi 
formalne 

2 000 
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Lp. Nazwa Organizacji Nazwa zadania 
Wynik  

oceny formalnej 
oferty 

Kwota  
przyznana 

w zł 

9. 

Stowarzyszenie 
„PROKULTURA” 
w Librantowej 

Profilaktyka prozdrowotna dla 
dzieci oraz młodzieży 

spełnia wymogi 
formalne 

1 500 

10. 

Społeczno-Kulturalne 
Towarzystwo 
„Sądeczanin" 
w Nowym Sączu 

3D – Sądecki Projekt 
spełnia wymogi 

formalne 
2 000 

11. 
Stowarzyszenie 
VIRTUS 
w Nowym Sączu 

Piknik sportowy na przywitanie 
lata 

spełnia wymogi 
formalne 

1 500 
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Zał. nr 2 
 

 
 

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

„Zdrowe SĄDECKIE” – EDYCJA 2021 
 
 

 

Lp. Nazwa Organizacji Nazwa zadania 
Wynik oceny 

formalnej oferty 

Uzasadnienie 
odrzucenia 

oferty 

1. 
Fundacja Adra Polska 
we Wrocławiu 

GrupaWsparcia.pl – nigdy 
nie jesteś sam 

spełnia wymogi 
formalne 

oferta 
nie uzyskała 

wymaganej liczby 
punktów 
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UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego wspiera realizację zadań w dziedzinie ochrony
i promocji zdrowia poprzez dofinansowanie w szczególności zadań w zakresie: organizowania
badań profilaktycznych, podniesienia świadomości zdrowotnej oraz upowszechniania wiedzy
z zakresu zdrowego stylu życia i możliwości oddziaływania na własne zdrowie wśród
mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego, organizowania różnych form wypoczynku dla
mieszkańców powiatu, szczególnie dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, promocji
i propagowania idei honorowego krwiodawstwa, realizacji programów edukacyjno-zdrowotnych
ukierunkowanych na promocję zdrowia, poprawę jakości życia i aktywizację osób starszych,
organizacji warsztatów, szkoleń oraz imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych z terenu
Powiatu Nowosądeckiego, upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego,
kształtowania zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijania
umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, organizowania
szkoleń w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wspieranie
wydarzeń promujących zdrowy styl życia i profilaktykę zdrowotną, zgodnie z uchwałą Nr
840/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych pn. „Zdrowe SĄDECKIE” - EDYCJA
2021.

Niniejsza uchwała Zarządu Powiatu Nowosądeckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych pn. „Zdrowe 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 32 000 zł.

W ramach ww. konkursu złożonych zostało 12 ofert. Wszystkie zostały przedłożone do
oceny merytorycznej Komisji Konkursowej, której skład powołany został przez Zarząd Powiatu
Nowosądeckiego uchwałą Nr 876/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. Komisja Konkursowa dokonała
oceny merytorycznej ofert na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 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 14 kwietnia 2021 r. po
zapoznaniu się z rekomendacją Komisji Konkursowej przyjął do realizacji 11 ofert na łączną
kwotę 25 500 zł.
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