
PROTOKÓŁ Nr 1/2015
 posiedzenia Komisji Turystyki i Sportu

Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 15 stycznia 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. Ocena  realizacji  imprez  sportowych  organizowanych  przez  Międzyszkolny  Ośrodek 
Sportowy Powiatu Nowosądeckiego w Piwnicznej Zdroju.
4. Zaopiniowanie  projektu  uchwały  budżetowej  Powiatu  Nowosądeckiego  na  2015  rok  
w zakresie obejmującym działania Komisji.
5. Zaopiniowanie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  przyjęcia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

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

Maria Jękot – Skarbnik Powiatu,
Wiesław Pióro – Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego,
Urszula Janusz – Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju,
Marek Mirek – Koordynator ds. sportu w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Powiatu  

      Nowosądeckiego,
Zbigniew Czepelak – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,
Andrzej Zarych – Dyrektor Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą.

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 1/2014 V kadencji  z dnia 17 grudnia  2014 r.

Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany.
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Ad 3
Urszula  Janusz   Dyrektor Zespołu  Szkół  i  Placówek w Piwnicznej  Zdroju tytułem wstępu 
poinformowała, iż jest Dyrektorem jednostki od trzech lat. Ponadto ma ponad 20 – letni staż pracy 
w  oświacie,  gdyż  pełni  funkcję  dyrektora  Domu  Wczasów Dziecięcych  w  Piwnicznej  Zdroju. 
placówka ma  charakter  oświatowo-wychowawczy,  służy profesjonalnej  organizacji  wypoczynku 
śródrocznego oraz zimowego i letniego dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych  
i  ponadgimanzjalnych.  Organem prowadzącym jest  Powiat  Nowosądecki.  Nadzór  pedagogiczny 
sprawuje Małopolski Kurator Oświaty. W dalszej części Pani Urszula Janusz poinformowała, iż  
w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Powiatu Nowosądeckiego 3 osoby pełnią funkcję tzw. 
koordynatorów ds. sportu Są to: Pan Marian Kuczaj, Pan Adam Krok oraz Pan Marek Mirek. Są to 
osoby nie tylko profesjonalne ale przede wszystkim są pasjonatami. Biorąc pod uwagę dwa ostatnie 
lata  zauważa  się  tendencję  wzrostu  uczestników  w  zawodach,  rozgrywkach  i  turniejach, 
organizowanych w placówce. Przykładowo w roku szkolnym 2012/2013 liczba zarejestrowanych 
uczestników wynosiła 1684, gdzie w następnym roku wzrosła o 80 zawodników. Jest  ogromnie 
zainteresowanie  wsśród  dzieci  i  młodzieży,  a  to  jest  nakjwiększa  satysfakcja  i  duma  dla 
organizatorów. W dalszej  części  pani Dyrektor  Urszula  Janusz podkreśliła,  iż w ubiegłym roku 
placówka została mocno doposażona m.in. w sprzęt nagłaśniający, tablice elektroniczną, na której 
wyświetlane są wyniki. 

Marek  Mirek   Koordynator ds.  sportu  w  Międzyszkolnym  Ośrodku  Sportowym Powiatu 
Nowosądeckiego poinformował, iż placówka pełni funkcję młodzieżowego centrum sportowego.
Celem ośrodka jest m.in.: pełny rozwój uzdolnień, zainteresowań i osobowości uczestników zajęć, 
wykorzystanie  wychowawczych  wartości  sportu.  Ponadto  w  jednostce  realizuje  się  zadania 
edukacyjne,  wychowawcze,  sportowe  i  rekreacyjne,  kulturalne,  opiekuńcze,  prozdrowotne  
i profilaktyczne.

Kalendarz  imprez  obejmuje  trzy  szczeble  edukacyjne:  szkół  podstawowych,  gimnazjów,  szkół 
ponadgimnazjalnych.  Zawody  organizowane  są  oddzielnie  dla  w/w  szczebli  jak  róównież  
z podziałem na kategorię dziewcząt oraz chłopców.  W ubiegłym roku szkolnym  Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy Powiatu Nowosądeckiego był organizatorem ponad 60 imprez sportowych rangi 
Mistrzostw  Powiatu  i  Rejonu  dla  szkół  podstawowych,  gimnazjalnych  i  ponadgimnazjalnych.  
W zawodach wzięło udział blisko 5000 dziewcząt i chłopców z całego powiatu, startując w przeszło 
20 dyscyplinach sportowych (uczniowie brali  udział  min.  w grach zespołowych – piłka nożna, 
siatkówka,  piłka  ręczna,  koszykówka,  unihokej;  startowali  w  zawodach  narciarskich,  grali  
w szachy, tenisa stołowego, rywalizowali w konkurencjach lekkoatletycznych – biegi krótkie i na 
długich dystansach, skok w dal, pchnięcie kulą, rzut piłeczką palantową, brali udział w biegach 
przełajowych indywidualnych i sztafetowych). 
Międzyszkolny  Ośrodek  Sportowy  Powiatu  Nowosądeckiego  podsumował  współzawodnictwo 
sportowe szkół. Rywalizacja trwająca cały rok szkolny była bardzo zacięta i wyrównana, a zawody 
stały  na  wysokim  poziomie  sportowym  i  organizacyjnym.  Młodzież  szkolna  niejednokrotnie 
wykazywała  się  wielką  ambicją  i  zaangażowaniem  chcąc  osiągnąć  jak  najlepsze  wyniki 
reprezentując swoją szkołę. 
Wśród  uczniów  szkół  podstawowych  w  sportowej  rywalizacji  wzięło  udział  1684 dziewcząt  
i chłopców z 94 szkół z całego powiatu.
W rywalizacji szkół gimnazjalnych wzięło udział 1728 młodych sportowców z 50 szkół powiatu 
nowosądeckiego.Szkoły  średnie  reprezentowało  1507 dziewcząt  i  chłopców  z  12 szkół 
powiatowych. 
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Członek  Komisji  Marian  Kuczaj  poinformował,  iż  organizacja  zawodów  w  danej  szkole  to 
spełnienie kilku podstawowych wymogów m.in.: zgoda nauczyciela wychowania fizycznego danej 
szkoły oraz  dyrektora  danej  placówki,  w której  mają  się  odbyć  zawody.  Ważne  jest  otwartość 
nauczycieli idyrektorów na tego rodzaju przedsięwzięcia sportowe. Na kazdych zawodach każde 
dziecko otrzymuje wodę mineralną oraz bułkę (czasami ciepły posiłek – koszt brutto nie przekracza 
3,50  zł).  Za  wynajem  sali  sportowych  MOS  nie  ponosi  kosztów.  Za  każdym  razem wszyscy 
przyjezdni są pod wrażeniem organizacji zawodów.

Marek  Mirek   Koordynator ds.  sportu  w  Międzyszkolnym  Ośrodku  Sportowym Powiatu 
Nowosądeckiego  dodał,  iż  kalendarz  musi  być  dostosowany  do  zawodów  rejonowych  
i wojewódzkich. Podstawą jest, by każde rozgrywki przebiegały w sposób bezpieczny i zgodny  
z duchem sportu.  Na każdych zawodach jest profesjonalna służba medyczna. Naszczęście liczba 
kontuzji  jest  znikoma.  Po  każdych  zawodach  na  stronie  internetowej  pojawia  się  szczegółowy 
komunikat ze zdjęciami.

Członek  Komisji  Marian  Ryba  poinformował,  iż w hali  sportowej  przy  Zespole  Szkół 
Ponadgimnazjalnych  w  Krynicy-Zdroju  9  stycznia  br.  odbyły  się  Mistrzostwa  Powiatu 
Nowosądeckiego w koszykówce dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych. Do zawodów zgłosiło się 
pięć szkół: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w  Krynicy-Zdroju,  Powiatowy  Zespół  Szkół  w  Muszynie,  Zespół  Szkół  w  Łącku,  Liceum 
Ogólnokształcące w Starym Sączu. Pan Marian Ryba podkreślił, iż organizacja zawodów odbyła się 
na najwyższym poziomie. W związku z powyższym skierował słowa uznania i podziekowania dla 
organizatorów.

Przewodniczący  Komisji  Stanisław  Sułkowski  wyraził  zaniepokojenie,  iż  młodzież,  która 
wygrywa eliminacje na szczeblu powiatowym zakwalifikowuje się do rozgrywek wojewódzkich 
często martwiąc się o pokrycie kosztów transportu. W jego odczuciu takie sytuacje nie powinny 
mieć miejsca.

Członek  Zarządu  Powiatu  Nowosadeckiego  Wiesław  Pióro  nadmienił,  iż  dla  najlepszych  
w każdej dziedzinie trzeba znaleźć środki.  Podkreślił, iż warto byłoby zastanowić się, by zająć się 
promocją  obiektów  sportowych.  Powiat  Nowosądecki  powinien  szczycić  się  m.in.:  stadionem 
lekkoatletycznym w Nawojowej, halą sportowa w Łącku czy w Krynicy Zdroju. Ważne jest, by nie 
zamykać się w strukturach powiatu. 

Członek Komisji  Marian Dobosz  nadmienił,  iż  z  relacji  wypowiedzi  nauczycieli  wychowania 
fizycznego wie,  że  zawody organizowane  są  w sposób profesjonalny pod każdym względem.  
W nawiązaniu  do  powstałego  w  Nawojowej  stadionu,  radny  dodał,  iż  lekkoatletyka  jest  bazą 
wyjściową do wszystkich dyscyplin sportowych.

Urszula Janusz  Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju tytułem uzupełnienia 
dodała,  ze  kalendarz  rozgrywek  sportowych  przygotowywany  jest  odpowiednio  wcześnie. 
Uwzględnia  się  zawsze  przerwy świąteczne,  ferie  zimowe oraz  dni  wolne  od  nauki  w szkole. 
Zdarza się, że są poślizgi w terminach zawodów – z przyczyn niezależnych od MOS w Piwnicznej 
Zdroju.
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Wiceprzewodniczący Komisji Józef Broński  dodał, iż Powiat Nowosądecki ma to szczęście, że 
ma  takich  ludzi,  pasjonatów  sportu,  jednocześnie  będącymi  profesjonalistami.  W  związku  
z powyższym złożył podziękowania, mając ogromny szacunek za dotychczasową pracę.

Andrzej  Zarych  Dyrektor Biura Promocji,  Turystyki  i  Współpracy z  Zagranicą  dodał,  iż 
wszystkiego  rodzaju  imprezy,  w  tym  również  sportowe  od  lat  wspierane  są  gadżetami 
promocyjnymi dostosowanymi do wieku uczestników m.in. (kubki, podkoszuli, odblaski, breloczki 
do kluczy).

Na zakończenie Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski pinformował, iż należy wspierać 
zarówno dzieci i młodzież, która chce uczestniczyć w różnego rodzaju rozgrywkach sportowych. 
Jednocześnie  podkreślił,  iż  nie  wolno  zapominać  o  instruktorach,  nauczycielach  wychowania 
fizycznego, którzy niejednokrotnie swój czas tzw.”pozalekcyjny” poświęcają, by ich podopieczni 
mogli się rozwijać w duchu sportowym.

Korzystając  z  okazji  Pan  Stanisław Sułkowski  poinformował  o  kolejnym posiedzeniu  Komisji 
Turystyki i Sportu 29 stycznia. Wspólny wyjazd spod siedziby Starostwa Powiatowego w Nowym 
Sączu o godz. 8:00. Turniej o Mistrzostwo Powiatu Nowosądeckiego w Siatkówce Dziewcząt szkół 
ponadgimnazjalnych odbędzie się 29 stycznia 2015 r. o godz. 9.30 w Powiatowym Zespole Szkół 
w Muszynie. 

Wobec braku uwag  Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski  podziękował  Pani Dyrektor 
Urszuli Janusz oraz koordynatorowi ds. sportu Panu Markowi Mirkowi za udział w komisji.

Następnie Członkowie Komisji przystąpili do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 4

Skarbnik Powiatu Maria Jękot przedstawiła oraz omówiła projekt uchwały budżetowej Powiatu 
Nowosądeckiego na 2015 rok. Pani Skarbnik poinformowała, iż planowane wydatki bieżące w tym 
dziale wynoszą 855,052 zł, w tym na zadania z zakresu upowszechniania turystyki kwota 79.800 zł 
przeznaczona zostanie na:
1. Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w kwocie 79.800 zł, w tym na;
 promocję  turystyczną  Powiatu  poprzez  organizację  wystaw  i  ekspozycji  nt.  walorów 
turystycznych Sądecczyzny oraz udział i organizację wydarzeń prezentujących atrakcje turystyczne 
Ziemi Sądeckiej,
 promocję obiektów posiadających Certyfikat Sądeckiej Marki Turystycznej i innych atrakcji 
turystycznych regionu (organizacja study tour dla mediów i biur turystycznych, emisję artykułów w 
prasie, druk katalogu bazy noclegowej i folderów tematycznych),
 emisję artykułów promocyjnych nt. atrakcji turystycznych Ziemi Sądeckiej w prasie oraz 
innych wydawnictwach,
 opłatę  składek  członkowskich  dla  organizacji,  których  Powiat  jest  członkiem  
(tj. Małopolskiej Organizacji Turystycznej i Sądeckiej Organizacji Turystycznej).

2...Dotacje  celowe  na  finansowanie  lub  dofinansowanie  zadań  zleconych  z  zakresu 
upowszechniania turystyki organizacjom pozarządowym   - 5.000

Dyrektor  Biura  Promocji,  Turystyki  i  Współpracy  z  Zagranicą  tytułem  uzupełnienia 
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poinformował, iż są planowane imprezy targowe.  Jednocześnie podkreślił, iż liczy na pozyskanie 
środków unijnych. 
W tej chwili są oszczędności na jednym z projektów, w związku z czym planuje się wyjazdy na 
2 imprezy targowe do Katowic i do Łodzi.
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. 
Kazdy 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.
Kolejną kwestią była promocja na dużych portalach np. w „onet”- jednak przekracza to możliwosci 
finansowe. W ubiegłych latach zdarzało się zorganizować tzw. study tour na Sądecczyźnie. Koszt 
takiego  przedsięwzięcia  to  ok.  25  tys.  zł.  Jest  to  duża  promocja  regionu.  Pan  Andrzej  Zarych 
poinformował, iż był w planie zakup plenerowego zestawu do wystaw – zapup ten stoi pod znakiem 
zapytania.  Z  funduszu  szwajcarskiego  zostały  oszczędności  na  zorganizowanie  4  Jarmarków 
Regionalnych. Ptrzebna jest jeszcze zgoda Ministra.

Dyrektor  Wydziału  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  Zbigniew  Czepelak poinformował,  
iż planowane wydatki w dziale 926 w wysokości  140.000 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 58.500 zł., będą wydatkowane na 
zadania związane z organizacją współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży pn. „Szkolne 
Igrzyska 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  wyodrębnia  się  kwotę  w  łącznej 
wysokości 48.000 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 34.000 zł. przeznaczone zostaną na organizację 
imprez  sportowych  na  terenie  Powiatu   Nowosądeckiego  oraz  na  dofinansowanie  udziału 
sportowców  reprezentujących  na  Powiat  w  regionalnych,  ogólnopolskich  i  międzynarodowych 
zawodach sportowych.

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Zbigniew Czepelak poinformował, iż w wyniku 
ogłoszonego otwartego konkursu ofert  na zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu, 
których realizację w roku 2015 wspiera Powiat Nowosądecki do wydziału wpłynęły 52 wnioski. 
Kwota przeznaczona na wsparcie realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wynosi  
w 2015 roku  48 tys. zł, z czego w trybie otwartych konkursów ofert – 40 tys. zł, w trybie małych 
grantów – 8 tys. zł. Sumując wszystkie kwoty ze złożonych wniosków wychodzi 320 tys. zł.
W dalszej  części  Pan Zbigniew Czepelak  podkreślił,  iż  mimo dużych organiczeń  budżetowych 
znalazły się środki dla zwycięzców biorących udział w igrzyskach młodzieżowych.

Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Wiesław Pióro  odniósł się do kwesti promowania 
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najlepszych.  Uważa,  że  powinien  być  nacisk  na  dyrektorów  szkół,  by  doceniali  nauczycieli 
wychowania fizycznego, przyznając im dodatkowe godziny. W dalszej części Pan Wiesław Pióro 
poinformował,  iż  Starostwo  odpowiada  za  promocję  turystyki.  Trzeba  pamiętać,  iż  nie  można 
promować  poszczególnych  biznesów  lecz  filary  pewnych  przedsięwzięć.  W  miesiącu  lutym  
w ramach  konsultacji  społecznych  odbędzie  się  spotkanie  podmiotów  reprezentujacych  branże 
turystyczną. Podstawą jest, by jadąc np. na targi pamiętać, by działać wspólnie dla dobra regionu, 
a nie traktować się nawzajem jak konkurencja.

Członek  Komisji  Zofia  Nika  odniosła  się  do  kwestii  gratyfikacji  nauczycieli  wychowania 
fizycznego poprzez przyznawanie dodatkowych godzin. W jej  odczuciu często dyrektorzy szkół 
przyznają te godziny nauczycielom z języka polskiego czy matematyki mając na uwadze egzaminy 
gimnazjalne – by zdawalność była na wysokim poziomie.

Członek Komisji Marain Dobosz twierdzi, że jeśli dyrektor szkoły nie jest pasjonatem sportu, to 
ciężko przebić się nauczycielom wychowania fizycznego, pomiomo sukcesów sportowych, na tle 
nauczycieli z pozostałych przedmiotów.

Członek  Komisji  Wiktor  Durlak  zwrócił  uwagę,  iż  członkowie  komisji  powinni  spojrzeć  na 
poruszane kwestie dotyczące sportu z perspektywy organu samorządu. Jego zdaniem należałoby 
zastanowić się jak zmotywować nauczycieli, by z takim samym zapałem i entuzjazmem rozpalali 
ducha sportu wśród swoich podopiecznych.

Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Wiesław Pióro uważa, że dyrektorzy szkół powinni 
żyć  sukcesami szkoły w każdej  dziedzinie,  niezależnie  od przedmiotu.  Uważa,  że  bardzo mały 
nacisk kładzie się na kwestie pozafinansowe.  Różnego rodzaju imprez w ciągu miesiąca jest bardzo 
wiele.  Ważne jest,  by Zarząd oraz Członkowie Komisji  starali  się uczestniczyć w tego rodzaju 
wydarzeniach, gdyż to motywuje zarówno uczestników jak i organizatorów.

Przewodniczący  Komisji  Turystyki  i  Sportu  Stanisław  Sułkowski  poddał  pod  głosowanie 
zgłoszony  wniosek  do  Zarządu  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zwiększenia  środków 
finansowych w dziale 630 Turystyka o kwotę 15 000 zł. ze zwrotów dotacji w oświacie.

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  zwiększenia  środków 
finansowych w dziale 926 Kultura Fizyczna o kwotę 10 000 zł. ze zwrotów dotacji w oświacie.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Przewodniczący  Komisji  Stanisław  Sułkowski poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały 
budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2015 w zakresie obejmującym turystykę oraz sport tj.  
w dziale 630 – Turystyka oraz dziale 926 Kultura Fizyczna i sport wraz z opinią do budżetu oraz w/
w wnioskiem formalnym.

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany. 

Opinia Komisji Turystyki i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego do projektu uchwały budżetowej 
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Powiatu Nowosądeckiego na 2015 r. stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 5

Skarbnik Powiatu Maria Jękot przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego  
w  sprawie  przyjęcia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu  Nowosądeckiego.  
cję. 
W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2024 przyjęto wzrost prognozowanych kwot 
dochodów  i  wydatków  na  lata  2016-2018  kierując  się  m.in.  podstawowymi  wskaźnikami 
makroekonomicznymi do 2018 r., a począwszy od 2019 r. do 2024 r. przyjęto wrost dochodów  
i wydatków średnio o 1 % rocznie w stosunku do roku poprzedniego. W ramach przedsięwzięć do 
uchwały w sprawie wiloletniej prognozy finansowej, ujeto m.in. kwoty na projekty realizowane  
w ramach dotacji  z  UE i  srodków z innych źródeł  zagranicznych,  wynikające  wyłącznie  z  już 
przyznanego dofinansowania, tj. na 15 projektów nieinwestycyjnych i na 2 projekty inwestycyjne.
Największym przedsięwzieciem Powiatu ujętym w tej Prognozie jest realizacja projektu w ramach 
MRPO  pn.  „Budowa  zachodniej  obwodnicy  Nowego  Sącza  –  połączenie  m.Brzezna  z  drogą 
krajową Nr 28” o wartości kosztorysowej ponad 47 mln zł.

Przewodniczący  Komisji  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. 6

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski jeszcze raz poinformował o kolejnym posiedzeniu 
Komisji Turystyki i Sportu 29 stycznia. Wspólny wyjazd spod siedziby Starostwa Powiatowego  
w Nowym Sączu  o  godz.  8:00.  Turniej  o  Mistrzostwo Powiatu  Nowosądeckiego  w Siatkówce 
Dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych odbędzie się 29 stycznia 2015 r. o godz. 9.30 w Powiatowym 
Zespole Szkół w Muszynie. 

Ad.7

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
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