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PROTOKÓŁ Nr 3/2015 
wspólnego posiedzenia Komisji Turystyki i Sportu  

z Komisją Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  
oraz Współpracy Międzynarodowej 

Rady Powiatu Nowosądeckiego 
w dniu 17 lutego 2015 r. 

 
 

Realizowany porządek posiedzenia: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Turystyki i Sportu Rady Powiatu  

Nowosądeckiego. 
3. Przyjęcie protokołu Nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Promocji Powiatu, Współpracy  

z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej Rady Powiatu 
Nowosądeckiego. 

4. Informacja na temat projektów turystyczno-promocyjnych  finansowanych ze środków Unii 
Europejskiej zrealizowanych w ostatnich latach oraz planowanych w najbliższym czasie. 

5. Propozycje promocji Sądecczyzny przy współudziale gmin. 
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 dwóch komisji oraz zaproszeni goście: 
 
Anna Brach  - Dyrektor Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji   
     Pozarządowych, 
Monika Bochenek - Dyrektor Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich, 
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 2/2015 z posiedzenia Komisji Turystyki i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 
29 stycznia 2015 roku. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany. 
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Ad. 3 
Przewodniczący Komisji Turystyki i Sportu Stanisław Sułkowski  poddał pod głosowanie 
protokół Nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej Rady Powiatu Nowosądeckiego. z dnia 14 
stycznia 2015 roku. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany. 

 

Ad 4/5 
Dyrektor Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich Monika Bochenek przedstawiała  
informację na temat projektów turystyczno-promocyjnych  finansowanych ze środków Unii 
Europejskiej zrealizowanych w ostatnich latach oraz planowanych w najbliższym czasie. 

 
Zostały przedstawione projekty z zakresu promocji i turystyki, które są  w trakcie realizacji: 

 

 „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego  
i nowosądeckiego”. 

Okres realizacji od sierpnia 2011 do kwietnia 2015 roku. Źródło finansowania: 85 % finansowane 
przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami 
członkowskimi Unii Europejskiej, 15 % wkład własny. 

Głównymi zadaniami Powiatu Nowosądeckiego to m.in.: przeprowadzenie inwentaryzacji 
produktów lokalnych, stworzenie sieci produktów lokalnych, opracowanie oraz uruchomienie 
Wirtualnej Mapy Produktów Lokalnych wraz z serwisem informacyjnym, organizację Sadeckich 
Jarmarków Produktów Tradycyjnych, tranfer technilogii zwiększający konkurencyjność lokalnej 
przedsiębiorczości. 
W ramach działania planowana jest organizacja kursów dla mieszkańców, szkolenia  
i konferencje dla rolników oraz spotkania grup producenckich. 
 

 e-Powiat Nowosądecki 
Okres realizacji projektu od stycznia 2014 do czerwca 2015 roku. W ramach działań promocyjnych 
zaplanowane do realizacji w 2015 roku: organizacja 20 spotkań informacyjno – promocyjnych dla 
mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego, dotyczących w szczególnosci e-usług i Profilu Zaufanego. 
Ponadto w ramach działań planuje się wydruk plakatów oraz ulotek promujących e-usługi oraz 
Profil Zaufany – 720 sztuk, opracowanie pełnej wersji podręcznika e-usług w formie dynamicznego 
dokumentu PDF oraz jego nagranie na płyty mini DVD – 14 000 szt. , ogłoszenia promujace 
projekt, e- usługi w radio oraz prasie lokalnej, box reklamowy na regionalnym portalu 
internetowym, wykonanie gadzetów promocyjno-informacyjnych o e – usługach i Profilu 
Zaufanym. 
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 Twoja Szansa 
Okres realizacji projektu od stycznia 2014 do czerwca 2015 roku. W ramach działań promocyjnych 
zaplanowanych do realizacji w 2015 roku zaplanowano zorganizowanie Targów Przedsiębiorczości. 
Targi będą promowane w mediach lokalnych i regionalnych. Jest załozenie, iż weźmie w nich 
udział ok. 80 wystawców, którzy zaprezentują swoją ofertę handlową a także ofertę pracy dla 
potencjalnych pracowników. 
 

 ZAZ – Szansą aktywizacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim 
Okres realizacji projektu od marca 2013 do marca 2015 roku. W ramach projektu utworzono Zakład 
Aktywności Zawodowej, oparty na bazie obiektów w miejscowości Nawojowa. Przez okres  
20 miesięcy zatrudniano 25 osób niepełnosprawnych  na zasadzie umowy o pracę w pełni 
wyposażonych pracowniach: hodowlanej, ogrodniczej, poligraficzno-fotograficznej. Wyposazono 
pracownię poligraficzno-fotograficzną, gdzie jednostki organizacyjne Powiatu Nowosądeckiego 
mogą korzystać z wyposażenia. 
 

Przewodniczący Komisji Turystyki i Sportu Stanisław Sułkowski zapytał czy Urząd 
Marszałkowski zabezpieczył środki na trasy rowerowe? 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich Monika Bochenek poinformowała, iż 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego złożył deklarację, iż ponad 650 kilometrów 
tras rowerowych powstanie w Małopolsce do 2020 roku. 
 
Łącznie powstanie osiem głównych tras, które połączą najważniejsze miasta regionu i stacje 
kolejowe. Najdłuższa, jaka zostanie wybudowana, ma liczyć 260 km i będzie częścią europejskiej 
trasy rowerowej EuroVelo 11 i połączy Muszynę z Tarnowem. Oprócz tego powstanie m.in. 250-
kilometrowa Velo Dunajec, biegnąca doliną Dunajca. Z zachodu na wschód województwa 
przebiegać będzie ponad dwustukilometrowa Wiślana Trasa Rowerowa (od Jawiszowic do 
Szczucina) i dwustukilometrowa EuroVelo 4, która prowadzić będzie od Francjii Belgii przez 
Niemcy, Czechy i Polskę po Ukrainę. Przy trasach zaplanowano również budowę Miejsc Obsługi 
Rowerzystów, w których będzie można odpocząć, coś zjeść, a nawet się przespać. Z każdej trasy 
odchodzić będą specjalne zjazdy, którymi cykliści dotrą do najciekawszych atrakcji turystycznych 
regionu. 
Pani Monika Bochenek nadmieniła, iż Urząd Marszałkowski zapewnia środki finansowe zwiazane  
z inwestycją głównej trasy rowerowej, natomiast trasy poboczne są w gestii samorządów. 
 
Przewodniczący Komisji Turystyki i Sportu Stanisław Sułkowski zapytał jakiego rzędu 
wielkości środki są przewodziane na budowę tras rowerowych? 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich Monika Bochenek odpowiedziała, iż 
środki w subregionie sądeckim za ubiegły rok wynosiły 25 mln zł. Przydział na gminy nie da się 
okreslić. Środki, na subregion przyznawane są w trybie konkursowym 2 etapowym . 
 
W dalszej części Pani Monika Bochenek wyjaśnia istotę forum subregionalnego.  
Forum subregionalne to gremium o charakterze opiniodawczo-doradczym w zakresie spraw 
dotyczących rozwoju danego subregionu, szczególnie w pracach nad Subregionalnym Programem 
Rozwoju. W składzie forów subregionalnych reprezentowane są środowiska i instytucje 
uczestniczące w pracach konferencji subregionalnych. Formuła współpracy w ramach forum 
subregionalnego powinna opierać się przede wszystkim na zasadzie konsensusu wszystkich 
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członków, osiąganego w drodze wspólnej dyskusji i konsultacji. W przypadku braku możliwości 
osiągnięcia konsensusu zastosowanie powinna mieć ścieżka formalna, w której decyzje 
podejmowane będą w trybie głosowania. 
 
Dyrektor Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Andrzej Zarych poinformował, 
iż przed utworzeniem Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich było realizowanych  
8 projektów turystyczno – promocyjnych, z których najważniejszym był projekt realizowany przy 
wsparciu Norweskiego Mechanizmu Finansowego „Transgraniczna turystyka ekologiczna jako 
szansa rozwoju Sądecczyzny”. 

W ramach tzw. funduszy norweskich Powiat Nowosądecki w kwietniu 2007 roku złożył wniosek  
o dofinansowanie projektu dotyczącego wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego 
dla promocji i zrównoważonego rozwoju regionu. 
4 marca 2008 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Norwegii przedstawiło tzw. listy 
z ofertą pomocy (Grant Offer Letters). 
Główne działania prowadzone były na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz u partnera 
słowackiego – konferencje odbywały się u partnerów, z którymi Powiat ma podpisane wieloletnie 
umowy o współpracy. 
Projekt trwał od 1 czerwca 2008 r.  do 30 listopada 2010 roku. 
Był skierowany do szerokiej grupy odbiorców – od mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego po 
osoby odwiedzające ten teren oraz potencjalnych gości z Polski i zagranicy. Zadanie zakładało 
podniesienie świadomości ekologicznej i wrażliwość na ochronę środowiska naturalnego.  
Mieszkańcy Powiatu oraz osoby odwiedzające ten teren zostali zainspirowani do poznawania 
zasobów przyrodniczych naszego terenu oraz walorów krajobrazowych Beskidu Sądeckiego, 
Pogórza Karpackiego, Małych Pienin.  
 
W dalszej części został po krótce omówiony projekt „Europa dla Obywateli". Projekt realizowany 
był w latach 2007-2013, stworzony w celu zwiększenia zaangażowania obywateli  
i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w proces integracji europejskiej.  
 
Przewodniczący Komisji Turystyki i Sportu Stanisław Sułkowski  zapytał na jakiej zasadzie 
odbywały się wyjazdy w ramach wymiany młodzieży uczniów z technikum leśnego w Starym 
Sączu? 
 

Dyrektor Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Andrzej Zarych odpowiedział, 
iż szkoły samodzielnie nawiązały współpracę, powiat nie ingerował w te działania. 
 
Przewodnicząca Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  
oraz Współpracy Międzynarodowej Marta Adamczyk zwróciła się z zapytaniem jak pobudzić 
gminy do wspólnego działania na rzecz dobra wspólnego tj. regionu Sądeckiego. 
 
 
Dyrektor Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Andrzej Zarych odpowiedział, 
iż zagadnienie to będzie przedmiotem obrad najbliższego Konwentu Wójtów i Burmistrzów.  
W miesiącu marcu br. planuje się również spotkanie z przedstawicielami branży turystycznej, na 
którym zostaną poruszone kwestie dotyczące wspólnych działań promocyjnych na rzecz Powiatu 
Nowosądeckiego. Wstępnie planuje się spotkanie w Krynicy Zdroju w Pijalni lub w Starym Domu 
Zdrojowym. Zaproszone zostaną głównie te gminy, które w swoich strategiach turystykę mają 
wpisaną jako główny priorytet. Dyrektor Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą 
Andrzej Zarych podkreślił, iż będzie to tzw. „forum” wymainy mysli i poglądów. Chodzi  
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o budowanie wspólnej marki jaką jest Sądecczyzna. Podczas spotkania ma być poruszonych kilka 
istotnych kwestii m.in. udział gmin w targach, tworzenie kalendarza imprez, Sadeckiego Katalogu 
Inwestora 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Anna Brach 
poinformowała , iż trwa nabór wniosków na dofinansowanie tzw. programów świetlicowych. 

 
 

Ad.6/7 

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

 
 

  Przewodniczący  
Komisji Turystyki i Sportu RPN 

 
 

          Stanisław SUŁKOWSKI 
 
 
 
 
 

  Protokół sporządziła: Anna Hardy-Repetowska 


