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  PROTOKÓŁ Nr 1/2019 

z posiedzenia Komisji Promocji Powiatu,  

Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

 oraz Współpracy Międzynarodowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 

w dniu 5 lutego 2019 r. 

 

 

Realizowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.  

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji w dniu 17 grudnia 2018 r. 

3. Informacja na temat konkursów dla Organizacji Pozarządowych w 2019 roku. 

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

5. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad 1. 

Przewodniczący Komisji Marcin BULANDA otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich 

przybyłych. 

 

W posiedzeniu wzięło udział sześciu członków Komisji oraz zaproszeni goście: 

 

Marek KWIATKOWSKI  Starosta Nowosądecki 

Antoni KOSZYK Wicestarosta Nowosądecki 

Andrzej ZARYCH   Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji 

Pozarządowych 

 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Marcin BULANDA przedstawił porządek posiedzenia i poddał go pod 

głosowanie. 

 

Porządek posiedzenia został jednogłośnie przyjęty. 

 

 

Ad 2. 

Przewodniczący Komisji Marcin BULANDA poddał pod głosowanie protokół z poprzedniego 

posiedzenia Komisji w dniu 17 grudnia 2018 r. 

 

Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany. 

  

Ad 3. 

Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Andrzej ZARYCH 

przedstawił informację na temat konkursów dla Organizacji Pozarządowych w 2019 roku. 

 

Dyrektor poinformował, że wszystkie konkursy mają w tym roku zmienioną formułę, ponieważ od 

momentu ogłoszenia konkursu prowadzony jest nabór ciągły do wyczerpania środków lub 
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do 10 grudnia. Przewidziano realizację następujących konkursów, na które łącznie 

przeznaczono 264 000 zł: 

• Kulturalne Sądeckie – konkurs na wydarzenia z dziedziny kultury – łączna kwota 

przeznaczona na dotację wynosi 70 000 zł, maksymalna wysokość dotacji to 10 000 zł; 

• Kocham Sądeckie – konkurs z zakresu promocji turystyki – łączna kwota przeznaczona na 

dotację wynosi 40 000 zł, maksymalna wysokość dotacji to 5 000 zł; 

• Srebrne  Sądeckie – konkurs adresowany do organizacji działających na rzecz seniorów – 

łączna kwota przeznaczona na dotację wynosi 9 000 zł, maksymalna wysokość dotacji 

to 3 000 zł; 

• Obywatelskie Sądeckie – konkurs, w którym organizacje mogą się starać o środki na 

szkolenia dla członków organizacji – łączna kwota przeznaczona na dotację wynosi 

5 000 zł, maksymalna wysokość dotacji to 3 000 zł; 

• Sportowe Sądeckie – konkurs z zakresu promocji sportu – łączna kwota przeznaczona na 

dotację wynosi 48 000 zł, maksymalna wysokość dotacji to 5 000 zł; 

• Eko Sądeckie – konkurs z zakresu edukacji ekologicznej – łączna kwota przeznaczona na 

dotację wynosi 27 000 zł, maksymalna wysokość dotacji to 10 000 zł; 

• Zdrowe Sądeckie – łączna kwota przeznaczona na dotację wynosi 35 000 zł, maksymalna 

wysokość dotacji to 5 000 zł; 

• Bezpieczne Sądeckie – łączna kwota przeznaczona na dotację wynosi 30 000 zł, 

maksymalna wysokość dotacji to 5 000 zł; 

 

Zgodnie z polityką Powiatu wspierane są tzw. wkłady własne organizacji. Oznacza to, że 

organizacjom, którym przyznano dotacje ze środków zewnętrznych, Powiat może udzielić wsparcia 

w konstruowaniu wkładu własnego. Na ten cel przeznaczono łącznie 20 000 zł, a maksymalna 

wysokość dotacji wynosi 3 000 zł.   

 

Ad 4. 

Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Andrzej ZARYCH 

poinformował, że zostały wysłane do organizacji pozarządowych prośby o zgłaszanie kandydatów 

do Powiatowej Rady Pożytku Publicznego. Zgłosiło się osiem osób, spośród których w przyszłym 

tygodniu w drodze głosowania zostaną wyłonione cztery osoby. 

 

Przewodniczący Komisji Marcin BULANDA zapytał, jakie kompetencje posiada Rada.   

 

Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Andrzej ZARYCH 

wyjaśnił, że Rada jest ciałem doradczym, zbiera się raz na kwartał, jej skład ustala Zarząd Powiatu. 

  

Ad 5. 

Przewodniczący Komisji Marcin BULANDA podziękował wszystkim przybyłym za udział 

i zamknął posiedzenie. 

 

              Przewodniczący Komisji 

Promocji Powiatu, Współpracy  

 z Organizacjami Pozarządowymi  

 oraz Współpracy Międzynarodowej RPN 

                 

             

                   Marcin Bulanda 

 
Protokół sporządziła: Monika Pasiut 


