
PROTOKÓŁ Nr 8/2015
 posiedzenia Komisji Turystyki i Sportu

Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 9 grudnia 2015 r.

Realizowany porządek posiedzenia:

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

Nowosądeckiego.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok  w 

zakresie obejmującym działania Komisji.
4. Zaopiniowanie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  przyjęcia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.
5. Przyjęcie  sprawozdania  z  działalności  Komisji  Turystyki  i  Sportu  Rady  Powiatu 

Nowosądeckiego za 2015 rok.
6. Wypracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Turystyki i Sportu Rady Powiatu 

Nowosądeckiego na 2016 rok.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. 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,
Maria JĘKOT - Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego,
Andrzej ZARYCH - Dyrektor Biura Promocji , Turystyki i Współpracy z Zagranicą
Anna BRACH - Dyrektor Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji 

Pozarządowych

Teresa ROGOWSKA - Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu.

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 7/2015 z dnia 22 października 2015 r.

Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany.
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Ad. 3

Skarbnik Powiatu Maria Jękot przedstawiła oraz omówiła projekt uchwały budżetowej Powiatu 
Nowosądeckiego na 2016 rok. 

W  dziale  630-Turystyka  planowane  wydatki  bieżące  na  zadania  z  zakresu  upowszechniania 
turystyki wynoszą 123.000 zł i obejmują głównie; 

-  promocję  turystyczną  Powiatu  poprzez  udział  w  międzynarodowych  targach 
turystycznych i innych wydarzeniach wystawienniczych (w Katowicach, Łodzi, Krakowie 
i Lublinie), organizację wystaw i ekspozycji na temat walorów turystycznych Sądecczyzny 
oraz udział i organizacja wydarzeń prezentujących atrakcje turystyczne Ziemi Sądeckiej,
-  promocję  obiektów  posiadających  Certyfikat  Sądeckiej  Marki  Turystycznej  i  innych 
atrakcji  turystycznych  regionu  (emisję  artykułów  w  mediach,  przygotowanie  katalogu 
„Sądeckie Markowe”),
-  emisję  artykułów i  audycji  promocyjnych  nt.  atrakcji  turystycznych  Ziemi  Sądeckiej 
w mediach oraz innych wydawnictwach,
-  opłatę  składek  członkowskich  dla  organizacji,  których  Powiat  jest  członkiem 
(tj. Małopolskiej Organizacji Turystycznej i Sądeckiej Organizacji Turystycznej) 
- druk katalogu ofert turystycznych i mapy turystycznej oraz współpraca z organizacjami 
turystycznymi działającymi na Sądecczyźnie,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu upowszechniania turystyki 
organizacjom  pozarządowym,tj.  udzielone  w  trybie  art.  221  ustawy  o  finansach 
publicznych  w kwocie 8.000 zł.

Dyrektor  Biura  Promocji,  Turystyki  i  Współpracy  z  Zagranicą  tytułem  uzupełnienia 
poinformował,  iż  są  planowane  imprezy  targowe.  Wyjazdy  na  targi  są  jedną  z  możliwości 
promowania  regionu.  Przewija  się  tam  mnóstwo  osób  m.in.  właścicieli  biur  turystycznych 
specjalizujących się w wycieczkach krajowych, osoby organizujące  wyjazdy kolonijne, szkolenia 
czy  konferencje.  Na  stoisku  Powiatu  Nowosądeckiego  zawsze  mają  możliwość  promocji 
przedstawiciele  branży turystycznej  działające na Sądecczyźnie.  Dyrektor  podkreślił,  iż  ważne 
jest, aby nasz region był znany w Polsce i za granicą. To gwarantuje, że na wypoczynek przyjedzie 
wiele  osób,  a  co  za  tym  idzie  -  mieszkańcy  Powiatu  będą  mieli  pracę  
i dochody. Wykupywana jest powierzchnia 24 m ², a następnie zleca się firmie zewnętrznej nie 
związanej  z  organizatorem  targów  ułożenie  stoiska.  Zawsze  cieszy  się  ono  dużym 
zainteresowaniem.

W  dalszej  części  Pan  Andrzej  Zarych  wspomniał  o  katalogu  stanowiącego  bazę  noclegową 
obiektów Sądecczyzny. Wersja elektroniczna znajduje się też na stronie Starostwa Powiaowego 
w Nowym Sączu. Wydawnictwo to cieszy się dużym zainteresowaniem na targach turystycznych. 
Każdy kto chce, by jego obiekt był wpisany do katalogu może to uczynić oczywiście nie ponosząc 
kosztów. Trzeba jednak pamiętać, by dany obiekt działał legalnie tzn. był zarejestrowany.

Skarbnik  Powiatu  Nowosądeckiego  Maria  Jękot poinformowała,  iż  planowane  wydatki 
w dziale 926 Kultura fizyczna  w wysokości 184.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań 
Powiatu  z  zakresu  rozwoju  i  upowszechniania  kultury  fizycznej  oraz  sportu  wśród  dzieci 
i młodzieży z terenu Powiatu.
Zaplanowane  środki  w  wysokości  90.000  zł,  będą  wydatkowane  na  zadania  związane 
z  organizacją   współzawodnictwa  sportowego  dla  dzieci  i  młodzieży  pn.  “Szkolne  Igrzyska 
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Sportowe”. Zadanie to wykonywane będzie przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy przy Zespole 
Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju.
Na sfinansowanie zadań zleconych z tego zakresu podmiotom nienależącym do sektora finansów 
publicznych  (i  nie  działającym w celu  osiągnięcia  zysku -  prowadzącym działalność  pożytku 
publicznego) wyodrębnia się kwotę w łącznej wysokości 48.000 zł.
Pozostałe wydatki w kwocie  46.000 zł przeznaczone zostaną na organizację imprez sportowych 
na terenie  Powiatu Nowosądeckiego,  na dofinansowanie udziału sportowców reprezentujących 
nasz Powiat w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach sportowych oraz na 
nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia sportowe.

Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk tytułem uzupełnienia dodał, iż zwiększono środki w 
tym dziale w porównaniu do roku ubiegłego o 22%. Od września br. środki były uzupełniane. 
Chcąc  zapobiec  takiej  sytuacji  zabezpieczono  w  budżecie  odpowiednią  kwotę,  by  zapewnić 
wszystkie imprezy sportowe na cały rok.

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski podziękował za zaangażowanie i wsparcie władz 
Powiatu  Nowosądeckiego  w  ciekawe  inicjatywy  sportowo-turystyczne  na  Sądecczyźnie. 
Jednoczęśnie podkreślił, iż chciałby, aby udało się w miarę możliwości przeprowadzać remont  hal 
sportowych w obecnej kadencji.

Starosta  Nowosądecki  Marek  Pławiak nadmienił,  iż  Zarząd  Powiatu  Nowosądeckiego 
podchodzi  racjonalnie  i  życzliwie  do  kwestii  imprez  turystycznych  czy  sportowych 
organizowanych na  terenie Sądecczyzny. Rozwój o bazę sportową również leży w trosce Zarządu.

Członek  Zarządu  Marian  Ryba dodał,  iż  przez  cały  rok  miał  przyjemność  uczestniczyć 
w różnych imprezach sportowych.  Jednocześnie  wyraził  swoje uznanie dla  Przewodniczącego 
Komisji Pana Stanisława Sulkowskiego za zaangażowanie zwłaszcza w działalność związaną ze 
sportem. Cieszy się, że udało się zabezpieczyć więcej środków w porównaniu z ubiegłym roku 
w tym dziale. Uważa, że należy aktywizować nawet najmniejsze ośrodki, by jak najwięcej dzieci 
i młodzieży włączyć w życie sportowe. Radość zadowolonych uczestników jest bezcenna.

Członek Komisji Marian Dobosz  zaznaczył, iż imprez sportowych w każdej z gmin Powiatu 
Sądeckiego jest bardzo dużo w skali całego roku. Większość z nich wspiera Starostwo Powiatowe 
w Nowym Sączu. Uczestnictwo przedstawicieli urzędu, zwłaszcza w małych miejscowościach jest 
dużym docenieniem organizatorów imprezy. Na zakończenie Pan Marian Dobosz poinformował 
o kolejnej edycji biegu Popradzkiego, który odbędzie się 31 stycznia br. 

Członek Komisji  Tadeusz Zaremba  stwierdził,  iż  dynamika  wzrostu  środków na  turystykę 
w projekcie  budżetu na 2016 rok jest  zadowalająca.  W dzisiejszych czasach, gdzie  dostęp do 
internetu  jest  tak  łatwy i  powszechny nacisk  na  sport   i  turystykę  jest  słuszny.  Jednocześnie 
podziękował Przewodniczącemu Komisji Stanisławowi Sułkowskiemu oraz Zarządowi Powiatu 
Nowosądeckiego za wsparcie inicjatyw turystyczno-sportowych w mijającym roku.

Przewodniczący  Komisji  Stanisław  Sułkowski poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały 
budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2016 w zakresie obejmującym turystykę oraz sport tj.  
w dziale 630 – Turystyka oraz dziale 926 Kultura Fizyczna i sport wraz z opinią do budżetu. 

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany. 
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Opinia  Komisji  Turystyki  i  Sportu  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  do  projektu  uchwały 
budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2016 r. stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 4
Skarbnik  Powiatu  Nowosądeckiego  Maria  Jękot  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie 
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji Turystyki i Sportu Stanisław Sułkowski  poddał pod 
głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany. 

Ad 5
Przewodniczący Komisji Turystyki i Sportu Stanisław Sułkowski przedstawił sprawozdanie 
z realizacji planu pracy Komisji w 2015 roku. 
Przewodniczący Komisji poddał sprawozdanie pod głosowanie.
Sprawozdanie z pracy Komisji w 2015 roku zostało jednogłośnie przyjęte.

Dokument stanowi załącznik do protokołu.

Ad 6
Przewodniczący  Komisji  Turystyki  i  Sportu  Stanisław  Sułkowski przedstawił  propozycje 
planu pracy Komisji na 2016 rok.

Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji poddał wypracowany plan pracy pod głosowanie.

Plan pracy Komisji na 2016  rok został jednogłośnie przyjęty.

Dokument stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7/8

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

  Przewodniczący 
Komisji Turystyki i Sportu RPN

            Stanisław SUŁKOWSKI

    Protokół sporządziła: Anna Hardy-Repetowska
Protokół Nr 8/2015 9 grudnia 2015 r. 4 


	  Przewodniczący 
	Komisji Turystyki i Sportu RPN
	            Stanisław SUŁKOWSKI


