
PROTOKÓŁ Nr 5/2015
 posiedzenia Komisji Turystyki i Sportu

Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 3 czerwca 2015 r.

Realizowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego  posiedzenia  Komisji  Turystyki  i  Sportu  Rady  Powiatu 

Nowosądeckiego. 
3. Informacja  z  przebiegu  realizacji  kalendarza  imprez  sportowych  realizowanych  

przez  Międzyszkolny Ośrodek  Sportowy Powiatu  Nowosądeckiego  w Piwnicznej-Zdroju  
w sezonie 2014/2015.

4. Wstępne  omówienie  kalendarza  szkolnych  imprez  sportowych  w  sezonie  2015/2016 
organizowanych na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 1
Przewodniczący  Komisji  Stanisław  Sułkowski  otworzył  posiedzenie  i  przywitał  wszystkich 
przybyłych.
W posiedzeniu biorą udział Członkowie Komisji oraz zaproszeni goście:

Antoni KOSZYK  - Wicestarosta Nowosądecki,
Terasa ROGOWSKA  - Samodzielne Stanowisko ds. Sportu w Wydziale Edukacji, 

   Kultury i Sportu,
Adam KROK                        - Koordynator ds. sportu w Międzyszkolnym Ośrodku 

Sportowym Powiatu Nowosądeckiego,
Marek MIREK                     - Koordynator ds. sportu w Międzyszkolnym Ośrodku 

Sportowym Powiatu Nowosądeckiego,
Marian KUCZAJ                 - Koordynator ds. sportu w Międzyszkolnym Ośrodku 

Sportowym Powiatu Nowosądeckiego,
Urszula JANUSZ - Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski  przedstawił i poddał pod głosowanie porządek 
posiedzenia.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 2

Przewodniczący  Komisji  Turystyki  i  Sportu  Stanisław Sułkowski   poddał  pod głosowanie 
protokół nr 4/2015 z dnia 30 marca 2015 r.

Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany.
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Ad 3/4
Informacja z przebiegu realizacji kalendarza imprez sportowych realizowanych 
przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Nowosądeckiego w Piwnicznej-Zdroju 
w sezonie  2014/2015  oraz  wstępne  omówienie  kalendarza  szkolnych imprez sportowych  
w sezonie 2015/2016 organizowanych na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

W  roku  szkolnym  2014/2015  Międzyszkolny  Ośrodek  Sportowy  Powiatu  Nowosądeckiego 
zorganizowała  56  imprez  sportowych,  w  których  wzięło  udział  ok.  5700  uczniów  ze  szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

Przewodniczący Komisji przyznał, iż jest dumny iż Powiat organizuje imprezy sportowej na tak 
wysokim poziomie. W imprezach sportowych bierze udział ogromna ilość osób. Dziękując Pan 
Stanisław Sułkowski  miał  uwagę,  by imprezy były organizowane na  wszystkich  gminach,  by 
promować powiatowe jednostki oświatowe. Pan Stanisław Sułkowski zwrócił się z pytaniem o 
sytuację  finansową  do  Pani  Urszuli  Janusz.  W  związku  z  organizacją  rajdów,  zabierane  są 
fundusze z MOS, które i tak są na niskim poziomie. Powyższe rajdy winny byś finansowane z 
innych źródeł. Pani Urszula Janusz poinformowała, iż plan był zatwierdzony na 58000 zł. złożono 
wniosek o 18 000 zł.  Pani Urszula wyraziła zaniepokojenie na brak środków finansowych na 
organizację  w  II  półroczu.  Wydano  do  tej  pory  ok.  50 000  zł.  Zdaniem  Pana  Stanisława 
Sułkowskiego Powiatowy Rajd im. Jana Pawła II powinien być pokryty z innych źródeł, ponieważ 
fundusze u Pani Urszuli są zbyt niskie. Powiatowy Rajd powinien być ujęty w planie rocznym 
kalendarza imprez sportowych,  i  ZSP w Krynicy Zdroju powinien na początku roku dokonać 
zgłoszenia powyższej imprezy do kalendarza imprez. Środki na sport i turystykę powinny zostać 
zwiększone. 
Pan  Marian  Ryba  członek  Zarządu  Powiatu  Nowosądeckiego  przyznał,  iż  rajd  jest  imprezą 
turystyczną. 
Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk, przyznał, iż Rajd powinien być wpisany do kalendarza 
imprez sportowych i nie doszło by do niepokojącej sytuacji. Zdaniem Pana Starosty w czerwcu 
będzie  robiona  analiza  oszczędności  i  na  pewno  będzie  przekazana  pomoc  do  Pani  Urszuli. 
Poczynione  zostaną  także  działania,  aby  środki  przeznaczone  na  dany  paragraf  nie  były 
przenoszone bez zgody Zarządu na inne działanie. 

Adam  Krok  Koordynator  ds.  sportu  w  Międzyszkolnym  Ośrodku  Sportowym  Powiatu 
Nowosądeckiego wspomniał o nie zbyt dobrych relacjach przy organizacji imprez sportowych z 
nauczycielami w niektórych szkołach podstawowych. 

Marian  Kuczaj  Koordynator  ds.  sportu  w  Międzyszkolnym  Ośrodku  Sportowym  Powiatu 
Nowosądeckiego podkreślił, iż przedstawiony kalendarz imprez sportowych nie zawiera wykazu 
zawodów międzygminnych zatem do liczby imprez i wykazu osób można dopisać ok. 1000 osób.

Przewodniczący  Komisji  Turystyki  i  Sportu  Stanisław  Sułkowski  poddał  pod  głosowanie 
zgłoszony wniosek do Zarządu Powiatu Nowosądeckiego w sprawie corocznego organizowania 
podsumowania  współzawodnictwa  sportowego  szkół:  podstawowych,  gimnazjalnych  
i  ponadgimnazjalnych z  terenu Powiatu  Nowosądeckiego,  za dany rok szkolny,  w miesiącach 
wrzesień/październik.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący  Komisji  Turystyki  i  Sportu  Stanisław  Sułkowski  poddał  pod  głosowanie 
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zgłoszony  wniosek  do  Zarządu  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  dofinansowania  dwóch 
imprez  sportowych  organizowanych  przez  MOS  w Piwnicznej-Zdroju  w  okresie  wakacji  dla 
dzieci i młodzieży przebywającej na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący  Komisji  Turystyki  i  Sportu  Stanisław  Sułkowski  poddał  pod  głosowanie 
zgłoszony wniosek do Zarządu Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zorganizowania spotkania z 
brązowymi medalistkami Mistrzostw Polski w siatkówce w sezonie 2014/2015 tj. Klub Sportowy 
„Polski Cukier Muszynianka”.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Komisja przyjęła informację. Wykaz zawodów sportowych zorganizowanych w roku szkolnym 
2014/2015 przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Nowosądeckiego stanowi załącznik 
do protokołu.

Ad. 5/6

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski  podziękował wszystkim przybyłym za udział  
i zamknął posiedzenie. 

  Przewodniczący 
Komisji Turystyki i Sportu RPN

            Stanisław SUŁKOWSKI

Protokół sporządziła: Anna Walczak
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