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  PROTOKÓŁ Nr 5/2019 

z posiedzenia Komisji Promocji Powiatu,  

Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

 oraz Współpracy Międzynarodowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 

w dniu 14 listopada 2019 r. 

 

 

 

Realizowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.  

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie: Programu 

Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020. 

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 siedmiu członków Komisji oraz zaproszeni goście: 

 

Ewa MRÓZEK   Główny Specjalista w Biurze 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 Nr 4/2019                    

z 30 września 2019 roku. 

 

Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany. 
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Ad 3 

Główny Specjalista w Biurze Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Ewa Mrózek 

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie: Programu Współpracy 

Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020. 

 

Program określa formy, zasady i zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi zgodnie z 

ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dokument ten jest analogiczny do 

programu obowiązującego w roku bieżącym. W 2020 roku planuje się ogłoszenie 9 konkursów na 

dotacje organizacji pozarządowych: 

 w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – konkurs Kulturalne SĄDECKIE, 

 w dziedzinie kultury fizycznej – konkurs Sportowe SĄDECKIE, 

 w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia - konkurs Zdrowe SĄDECKIE, 

 w dziedzinie edukacji ekologicznej – konkurs Eko SĄDECKIE, 

 w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego – konkurs Bezpieczne SĄDECKIE, 

 w dziedzinie promocji i turystyki  - konkurs Kocham SĄDECKIE, 

 w dziedzinie polityki senioralnej – konkurs Srebrne SĄDECKIE, 

W przyszłym roku pojawi się nowy konkurs w dziedzinie ochrony praw konsumentów – Świadomy 

Konsument. Ostatni konkurs w dziedzinie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Na 

realizację zadań w programie planuje się przeznaczyć łączną kwotę 603 tyś 120 zł, przy czym 

większa część tej kwoty tj. 318 tyś. 120 zł będzie przeznaczona na konkurs związany z nieodpłatną 

pomocą prawną. Natomiast 285 tys zł na wszystkie pozostałe konkursy. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego 

w sprawie: Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na 

rok 2020. 

 

Projekt uchwały został pozytywnie jednogłośnie zaopiniowany.  

 

 

 

Ad. 4. 

 

Przewodniczący Komisji Marcin Bulanda poinformował iż Powiat Nowosądecki jak co roku 

organizuje Konkurs Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji 

Pozarządowych oraz wolontariatu. Termin składania wniosków z nazwiskami kandydatów do 

nagrody upłynął 30 czerwca br. Wpłynęły tylko trzy zgłoszenia, ale mimo to konkurs trzeba 

podsumować. Zgodnie ze wspomnianą Uchwałą Zarządu w skład Kapituły Konkursu w zakresie 

wspierania i promocji organizacji pozarządowych oraz wolontariatu wchodzi m.in. przedstawiciel 

Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy 

Międzynarodowej. W związku z powyższym Przewodniczący Komisji Marcin Bulanda 

zaproponował kandydaturę Pani Joanny Szewczyk – Kubackiej. 

 

Członek Komisji Joanna Szewczyk-Kubacka wyraziła zgodę. 

Przewodniczący Komisji Marcin Bulanda poddał pod głosowanie kandydaturę Pani Joanny 

Szewczyk-Kubackiej jako przedstawiciela komisji do podsumowania konkursu Starosty 

Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji Pozarządowych oraz wolontariatu. 

 

Za kandydaturą 7 członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
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Przewodniczący Komisji Marcin Bulanda stwierdził, iż Pani Joanna Szewczyk-Kubacka została 

przedstawicielem komisji do podsumowania konkursu Starosty Nowosądeckiego w zakresie 

wspierania i promocji organizacji Pozarządowych oraz wolontariatu. 

 

 

 

 

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: Anna Hardy-Repetowska 


