Zarządzenie Nr 121 /2021
Prezydenta Miasta Nowego Sącza
z dnia 10 marca 2021 r.
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z obszaru „Ochrona zdrowia”
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 15 ust. 1 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.),
w
związku
z
Zarządzeniem
Nr 02/2021 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego
konkursu
ofert
z obszaru
„Ochrona
zdrowia”,
zarządza
się,
co następuje:
§1. 1. Rozstrzygam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z obszaru
„Ochrona zdrowia”, na zlecenie realizacji następujących zadań publicznych:
1) prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć mających na celu poprawę stanu
fizycznego i psychicznego oraz nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności
niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych
z uszkodzeniem słuchu, mowy, autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną itp.;
2) propagowanie idei honorowego krwiodawstwa;
3) wspieranie opieki hospicyjnej.
2. Z budżetu Miasta Nowego Sącza udzielam dotacji celowej na dofinansowanie realizacji
powyższych zadań publicznych w wysokości 80 000,00 zł (słownie osiemdziesiąt
tysięcy złotych).
§ 2. 1. Wykaz ofert, realizujących je podmiotów oraz wysokość udzielonych z budżetu Miasta
Nowego Sącza dotacji w ramach otwartego konkursu ofert z obszaru „Ochrona zdrowia”,
zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Wykaz ofert i podmiotów, którym nie udzielam dotacji w ramach otwartego konkursu
ofert z obszaru „Ochrona zdrowia”, zawiera załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Ochrony Zdrowia i Pomocy
Społecznej.
§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza i stronie internetowej Miasta
www.nowysacz.pl/organizacjepozarzadowe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Nowego Sącza
(-) Ludomir Handzel

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 121 /2021
Prezydenta Miasta Nowego Sącza
z dnia 10 marca 2021 r.

BAO.524.5.2021

Wykaz ofert, realizujących je podmiotów
oraz wysokość udzielonych z budżetu Miasta Nowego Sącza dotacji
w ramach otwartego konkursu ofert z obszaru
„Ochrona zdrowia”

Nr
oferty

Oferent

Nazwa zadania

Przyznana dotacja

1.

Stowarzyszenie Honorowych
„Propagowanie idei
Dawców Krwi RP Klub Miejski honorowego krwiodawstwa
w Nowym Sączu
oraz szpiku kostnego”

3 000,00 zł

2.

„Prowadzenie grupowych i
indywidualnych zajęć
rehabilitacyjnych kobiet po
chorobie raka piersi”

5 000,00 zł

3.

Polski Związek Niewidomych
Okręg Małopolski

„Warsztaty usprawniające dla
osób niewidomych i
słabowidzących oraz ich
opiekunów”

4 000,00 zł

4.

Towarzystwo Przyjaciół
Chorych SĄDECKIE
HOSPICUJM

„Wspieranie opieki
hospicyjnej”

20 000,00 zł

5.

Stowarzyszenie Rodziców i
Przyjaciół Dzieci
Niepełnosprawnych Ruchowo i
Umysłowo „NADZIEJA”

„Opieka i rehabilitacja osób
niepełnosprawnych w świetlicy
terapeutycznej stowarzyszenia
– „NADZIEJA”

33 000,00 zł

6.

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków Oddział
Powiatowy w Nowym Sączu

„Integracja i aktywizacja osób
chorych na cukrzyce,
starszych, samotnych i
niepełnosprawnych”

3 000,00 zł

7.

Stowarzyszenie „Przyjaciele
Serca i Życia”

„Żyj aktywnie Tu i Teraz dla
siebie i dla innych- zajęcia
rehabilitacyjne”

2 500,00 zł

„Organizacja spotkania
integracyjnego dla osób
niepełnosprawnych i chorych”

1 000,00 zł

Nowosądeckie Stowarzyszenie
Amazonek im. H. Włodarczyk

„Beskidzkie więzi”

9.

Nr
oferty

11.

Oferent

Nazwa zadania

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Okręgowy w Nowym
Sączu

„Prowadzenie grupowych i
indywidualnych zajęć
mających na celu poprawę
stanu fizycznego i
psychicznego oraz nabywanie,
rozwijanie i podtrzymywanie
umiejętności niezbędnych do
samodzielnego
funkcjonowania osób
niepełnosprawnych z
uszkodzeniem słuchu”

Przyznana dotacja

1 500,00 zł

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 121 /2021
Prezydenta Miasta Nowego Sącza
z dnia 10 marca 2021 r.

BAO.524.5.2021

Wykaz ofert i podmiotów, którym nie udziela się dotacji w ramach
otwartego konkursu ofert z obszaru „Ochrona zdrowia”
Nr
oferty

Oferent

Nazwa zadania

8

Społeczno-kulturalne towarzystwo
„Sądeczanin”

„Sądecka kropla życia”- kampania propagująca
idee krwiodawstwa”

10

Fundacja Pomocy Osobom
Niepełnosprawnych VITIUM

„Rehabilitacja w schorzeniach narządu ruchu
z wykorzystaniem podciśnieniowej fali
uderzeniowej”

12

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
ISKIERKA

„Terapia radio falowa jako forma poprawy
funkcjonowania osób niepełnosprawnych”

