
Zarządzenie Nr 98/2022 

Prezydenta Miasta Nowego Sącza 

 

 z dnia 22 lutego 2022 roku 

 
w sprawie: ogłoszenia ostatecznego wyniku otwartego konkursu ofert 

 

Na podstawie § 11 ust.2  pkt. 2  Uchwały Nr LXI/673/2018 Rady Miasta Nowego Sącza        

z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania                         

i rozliczania dotacji oraz kontroli ich wykorzystania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, 

zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/388/2020 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie 

zmiany Uchwały Nr LXI/673/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 listopada 2018 roku 

w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz kontroli ich 

wykorzystania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Nowym Sączu, zmienionej 

Uchwałą Nr   LII/649/2021  z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 

LXI/673/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie określenia 

warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz kontroli ich wykorzystania w zakresie 

sprzyjania rozwojowi sportu w Nowym Sączu zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/388/2020 

Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2020 roku, zarządza się, co następuje: 

 

§ 1.1. Ogłaszam ostateczny wynik otwartego konkursu projektów na zlecanie zadań 

publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu  na rok 2022  ogłoszony Zarządzeniem Nr 

10/2022 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 5 stycznia  2022 roku. 

 

2. Z budżetu Miasta Nowego Sącza udzielam dotacji celowych na dofinansowanie zadań 

publicznych o łącznej wysokości 1.635.000,-zł (słownie złotych: jeden milion sześćset 

trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100). 

 

§ 2. 1. Wykaz projektów, realizujących je podmiotów, łączną wartość projektów i wysokość 

udzielonej z budżetu miasta dotacji w ramach realizacji  otwartego konkursu z zakresu 

„sprzyjania rozwojowi sportu w roku 2022” zawiera załącznik nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. 

 

2. Wykaz projektów i podmiotów, którym nie udzielam dotacji w ramach otwartego konkursu 

ofert z zakresu  „Sprzyjania rozwojowi sportu w roku 2022” zawiera załącznik nr 2                        

do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału  Sportu i Turystyki. 

) 

§ 4.  Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczanie                      

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza 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 98 /2022 

Prezydenta Miasta Nowego Sącza 

z dnia  22 lutego 2022 roku 

 

 

 

Wykaz projektów, realizujących je podmiotów, łączną wartość projektów i wysokość 

udzielonych z budżetu miasta dotacji w ramach realizacji  otwartego konkursu                         

z zakresu „sprzyjania rozwojowi sportu w roku 2022” 

 

 

Lp Wnioskodawca Nazwa projektu 

Łączny koszt 

realizacji 

projektu 

 

Przyznana 

dotacja  

1 
Klub Sportowy 

"HELENA” 

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział   

w zawodach i rozgrywkach sportowych 

organizowanych przez międzynarodowe, 

krajowe i okręgowe związki sportowe. 

          

42.000,- 

 

40.000,- 

2 
Sądecki Klub Piłki 

Siatkowej "DUNAJEC" 

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział   

w zawodach sportowych i rozgrywkach 

sportowych organizowanych przez 

międzynarodowe, krajowe i okręgowe związki 

sportowe./piłka siatkowa/. 

          

103.846,- 

 

90.000,- 

3 
Uczniowski Klub 

Sportowy „ŻAK” 

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział    

w zawodach sportowych i rozgrywkach  

organizowanych przez międzynarodowe, 

krajowe i okręgowe związki sportowe                           

- koszykówka kobiet. 

          

105.636,- 

  

83.000,- 

4 
„GOLDEN TEAM” 

Nowy Sącz 

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział    

w zawodach sportowych i rozgrywkach 

sportowych organizowanych przez 

międzynarodowe, krajowe i okręgowe związki 

sportowe. 

            

33.333,- 

 

25.000,- 

5 
Klub Sportowy 

„CHRUŚLICE” 

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział   

w zawodach sportowych i rozgrywkach 

sportowych organizowanych przez 

międzynarodowe, krajowe i okręgowe związki 

sportowe. 

            

41.333,- 

  

40.000,- 

6 
Klub Sportowy 

"STARÓWKA" 

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział   

w zawodach sportowych organizowanych przez 

międzynarodowe, krajowe i okręgowe związki 

sportowe. 

            

53.349,- 

  

40.000,- 

7 
Klub KARATE 

TRADYCYJNEGO 

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział        

w zawodach sportowych organizowanych przez 

międzynarodowe, krajowe i okręgowe związki 

sportowe. 

            

58.750,- 

  

47.000,- 



8 

Polskie Towarzystwo 

Turystyczno - 

Krajoznawcze Oddział 

„BESKID” 

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział    

w  zawodach sportowych i rozgrywkach 

sportowych organizowanych przez 

międzynarodowe, krajowe i okręgowe związki 

sportowe. 

            

10.543,- 

  

8.000,- 

9 
Sądeckie Towarzystwo 

Koszykarskie 

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział    

w zawodach sportowych i rozgrywkach 

sportowych organizowanych przez 

międzynarodowe, krajowe i okręgowe związki 

sportowe. 

            

65.306,- 

 

64.000,- 

10 
Rugby Club                      

    „BIAŁO-CZRNI”  

Rozwój rugby na terenie miasta Nowego Sącza 

poprzez udział w zawodach sportowych 

organizowanych przez Polski Związek Rugby. 

            

35.467,- 

 

28.000,- 

11 
Uczniowski Klub 

Sportowy „TAJFUN” 

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział        

w zawodach sportowych i rozgrywkach 

sportowych organizowanych przez 

międzynarodowe, krajowe i okręgowe związki 

sportowe. 

            

52.500,- 

 

42.000,- 

12 

Stowarzyszenie Sekcja 

Brydża Sportowego 

"ALF" 

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział        

w zawodach sportowych organizowanych przez 

międzynarodowe, krajowe i okręgowe związki 

sportowe. 

              

4.126,- 

  

4.000,- 

13 
Stowarzyszenie 

„ADeeM” 

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział        

w zawodach sportowych organizowanych przez 

międzynarodowe, krajowe i okręgowe związki 

sportowe. 

              

6.672,- 

 

6.000,- 

14 Sądecki Klub Modelarski 

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział        

w zawodach sportowych i rozgrywkach 

sportowych organizowanych przez 

międzynarodowe, krajowe i okręgowe związki 

sportowe. 

              

9.333,- 

 

8.000,- 

15 

Sądeckie Towarzystwo 

Sportowe 

„SUPERFIGHTER” 

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział    

w zawodach sportowych i rozgrywkach 

sportowych organizowanych przez 

międzynarodowe, krajowe i okręgowe związki 

sportowe. 

            

19.380,- 

 

17.000,- 

16 

Nowosądecki Klub 

Sportowy „KARATE 

KYOKUSHIN” 

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział        

w zawodach sportowych i rozgrywkach 

sportowych organizowanych przez 

międzynarodowe, krajowe i okręgowe związki 

sportowe. 

            

21.333,- 

 

16.000,- 

17 
Ludowy Klub Sportowy 

„ZAWADA” 

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział         

w zawodach sportowych i rozgrywkach 

sportowych organizowanych przez 

międzynarodowe, krajowe i okręgowe związki 

sportowe. 

            

28.579,- 

 

28.000,- 



18 

Nowosądecki Klub 

Sportowy                

„TAEKWON-DO” 

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział    

w zawodach sportowych organizowanych przez 

międzynarodowe, krajowe i okręgowe związki 

sportowe. 

            

26.757,- 

 

22.000,- 

19 
Klub Sportowy 

„JEDNOŚĆ” 

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział        

w zawodach sportowych i rozgrywkach 

sportowych organizowanych przez 

międzynarodowe, krajowe i okręgowe związki 

sportowe w biegach narciarskich. 

            

35.263,- 

 

31.000,- 

20 
Klub Sportowy 

„JEDNOŚĆ” 

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział    

w zawodach sportowych i rozgrywkach 

sportowych organizowanych przez 

międzynarodowe, krajowe i okręgowe związki 

sportowe - piłka nożna. 

              

7.111,- 

 

7.000,- 

21 
Akademia Piłkarska 

„GOAL” 

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział        

w zawodach sportowych i rozgrywkach 

sportowych organizowanych przez 

międzynarodowe, krajowe i okręgowe związki 

sportowe. 

            

20.000,- 

 

16.000,- 

22 
Klub Sportowy 

„DUNAJEC” 

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział    

w zawodach sportowych organizowanych przez 

międzynarodowe, krajowe i okręgowe związki 

sportowe. 

          

135.180,- 

 

118.000,- 

23 
Klub Sportowy 

„NARCIARNIA” 

Przygotowanie zawodników/zawodniczek K.S. 

Narciarnia oraz udział w zawodach 

międzynarodowych i ogólnopolskich w sezonie 

2022. Bieżące szkolenie 

zawodników/zawodniczek K.S. Narciarnia 

przygotowujące do sezonu 2022/2023. 

            

68.750,- 

 

55.000,- 

24 
Siatkarskie Towarzystwo 

Sportowe „SANDECJA” 

Organizacja szkolenia siatkarskiego oraz udział     

w zawodach sportowych i rozgrywkach 

sportowych organizowanych przez 

międzynarodowe, krajowe    i okręgowe związki 

w 2022 roku. 

          

131.538,- 

 

100.000,- 

25 
Klub Sportowy 

„GALICJA” 

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział        

w zawodach sportowych i rozgrywkach 

sportowych organizowanych przez 

międzynarodowe, krajowe i okręgowe związki 

sportowe. 

            

13.380,- 

  

12.000,- 

26 
Klub Sportowy 

„BIEGONICZANKA” 

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział    

w zawodach sportowych i rozgrywkach 

sportowych organizowanych przez 

międzynarodowe, krajowe i okręgowe związki 

sportowe. 

            

55.545,- 

 

47.000,- 

27 
Klub Sportowy                

„FIGHT HOUSE” 

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział    

w zawodach sportowych i rozgrywkach 

sportowych organizowanych przez 

międzynarodowe i krajowe związki sportowe. 

            

46.250,- 

 

37.000,- 



28 
Sądeckie Towarzystwo 

Tenisowe "FAKRO" 

Organizacja  szkolenia sportowego oraz udział       

w zawodach sportowych organizowanych przez 

międzynarodowe, krajowe i okręgowe związki 

sportowe zawodników Sądeckiego Towarzystwa 

Tenisowego FAKRO w Nowym Sączu. 

              

4.528,- 

 

3.000,- 

29 
Klub Sportowy 

„ZABEŁCZE” 

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział        

w zawodach sportowych i rozgrywkach 

sportowych organizowanych przez 

międzynarodowe, krajowe i okręgowe związki 

sportowe. 

              

8.941,- 

 

8.000,- 

30 
Stowarzyszenie  

„GRUPA 4 x 4” 

Organizacja szkolenia sportowego zawodników     

w sporcie motocyklowym oraz udział 

Stowarzyszenia w Mistrzostwach Polski              

i zawodach międzynarodowych w dyscyplinach 

Super Enduro, Cross Country, Enduro, Rajdy 

Baja. 

            

12.612,- 

 

6.000,- 

31 
Uczniowski Klub 

Sportowy „DWÓJKA” 

Z piłką ręczną poznajemy Polskę; szkolenie 

sportowe, udział w zawodach sportowych na 

terenie Polski, rozgrywkach ligowych MZPR. 

Dzieci od I klasy podstawowej do I liceum. 

 

            

46.667,- 

 

35.000,- 

32 
Miejski Klub Sportowy 

„STP” Nowy Sącz 

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział        

w zawodach sportowych i rozgrywkach 

sportowych organizowanych przez 

międzynarodowe, krajowe     i okręgowe związki 

sportowe 

Kocham pływanie – Może będę kiedyś 

olimpijczykiem (edycja XI). 

 

            

47.211,- 

 

39.000,- 

33 

Nowosądeckie 

Stowarzyszenie 

„DARTA” 

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział   

w zawodach sportowych i rozgrywkach 

sportowych organizowanych przez 

międzynarodowe, krajowe i okręgowe związki 

sportowe. 

 

              

4.435,- 

 

4.000,- 

34 

Miejski Klub 

Lekkoatletyczny 

„BRYGADA 

BESKIDÓW” 

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział   

w zawodach sportowych i rozgrywkach 

sportowych organizowanych przez 

międzynarodowe, krajowe i okręgowe związki 

sportowe. 

 

            

15.396,- 

 

15.000,- 

35 
Klub Sportowy 

„DEXTERS TEAM” 

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział    

w zawodach sportowych i rozgrywkach 

sportowych organizowanych przez 

międzynarodowe, krajowe i okręgowe związki 

sportowe. 

 

            

19.318,- 

 

17.000,- 



36 
Klub Sportowy 

„HALNY” 

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział        

w zawodach sportowych organizowanych przez 

międzynarodowe, krajowe i okręgowe związki 

sportowe. – Organizacja zawodowej gali 

sportów walki, Mistrzostwa Polski Południowej 

dla dzieci  w kickboxingu o Puchar Prezydenta 

Miasta Nowego Sącza, amatorskich zawodów 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych, szkolenia 

sportowego oraz udział w zawodach                             

i rozgrywkach sportowych. 

            

53.333,- 

 

48.000,- 

37 

Stowarzyszenie Kultury 

Fizycznej i Sportu 

„NOWOSĄDECKI 

SPORT” 

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział     

w zawodach sportowych i rozgrywkach 

sportowych organizowanych przez 

międzynarodowe, krajowe i okręgowe związki 

sportowe. 

            

10.526,- 
10.000,- 

38 
Klub Sportowy 

„START” 

Organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego 

oraz udział we współzawodnictwie sportowym 

wyczynowym: w kajakarstwie górskim i tenisie 

stołowym. 

          

298.200,- 

 

284.000,- 

39 
Klub Wspinaczkowy 

„BOULDER ZONE” 

Współzawodnictwo wspinaczkowe jako 

instrument promocji miasta Nowy Sącz. 

            

13.727,- 
11.000,- 

40 
Fundacja „AKADEMIA 

SANDECJA” 

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział    

w zawodach sportowych i rozgrywkach 

sportowych organizowanych przez 

międzynarodowe, krajowe i okręgowe związki 

sportowe. 

          

138.880,- 

 

124.000,- 

R a z e m  1.635.000,- 

 



 

 

 

Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Nr 98/2022 

Prezydenta Miasta Nowego Sącza 

z dnia 22 lutego 2022 roku 

 

 

Wykaz projektów i podmiotów, którym nie udzielam dotacji w ramach otwartego  

Konkursu ofert z zakresu  „Sprzyjania rozwojowi sportu w roku 2022”. 

 

Lp. Wnioskodawca Nazwa projektu 

1 Uczniowski Klub 

Sportowy „EVAN” 

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział w zawodach 

sportowych organizowanych przez międzynarodowe, 

krajowe i okręgowe związki sportowe. 

2 Małopolski Związek Ju-

Jitsu 

Małopolska Liga Ju-Jitsu dzieci i młodzieży                                    

–    Dexters Cup. 

3  Zrzeszenie Sportu Osób 

Niepełnosprawnych 

„START” 

Organizowanie i prowadzenie szkolenia sportowego oraz 

udział we współzawodnictwie sportowym wyczynowym:              

z zakresu sportu osób niepełnosprawnych seniorów                        

i juniorów. 

 


