
UCHWAŁA NR 1306/2018
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 12 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert pn. 
„Regionalne SĄDECKIE ” – EDYCJA 2018, których realizację w roku 2018 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 2018 r. poz. 450z późn. zm.), oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.), § 28 ust. 8 Programu Współpracy 
Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 
268/XXVIII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2017 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 1123/2018 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 stycznia 2018 r., w związku z Uchwałą 
Nr 1192/2018 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych pn. "Regionalne SĄDECKIE" - EDYCJA 2018, Zarząd Powiatu 
Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z budżetu Powiatu Nowosądeckiego w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Regionalne SĄDECKIE ” 
– EDYCJA 2018 udziela się dotacji celowej na dofinansowanie zadania publicznego pn. „Nasze Lokalne 
Dziedzictwo – Dożynki Wiejskie Stróże 2018, Jastrzębia, Biała Niżna, Trzciana" realizowanego przez  
Stowarzyszenie Regionalne „KOWALNIA” na kwotę 1500 zł  (24 pkt).

2. Z budżetu Powiatu Nowosądeckiego w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Regionalne SĄDECKIE ” – 
EDYCJA 2018 nie udziela się dotacji celowej na dofinansowanie zadania publicznego pn. „Wyjazd Regionalnego 
Zespołu Pieśni i Tańca Piątkowioki na Litwę" realizowanego przez  STOWARZYSZENIE RAZEM DLA 
KULTURY z powodu braku środków (19 pkt).
§ 2. Środki na realizację uchwały znajdują pokrycie w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok.

§ 3. Z wybranym podmiotem, o którym 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. 

Starosta Nowosądecki

Marek Pławiak

Wicestarosta Nowosądecki

Antoni Koszyk

Członek Zarządu

Marian Ryba

Członek Zarządu

Franciszek Kantor

Id: 4512772B-0E0B-494B-9477-432DE6A164A8. Uchwalony Strona 1




