PROTOKÓŁ Nr 8/2016
posiedzenia Komisji Turystyki i Sportu
Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 12 grudnia 2016 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 2017 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 2016 rok.
6. Wypracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Turystyki i Sportu Rady Powiatu
Nowosądeckiego na 2017 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
Małgorzata Bochenek
Bożena Mynarek
Artur Rola
Ewa Mrózek

Wicestarosta Nowosądecki,
Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego,
Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,
Główny Specjalista w Biurze 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.
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Ad. 2
Przewodniczący Komisji Turystyki i Sportu Stanisław Sułkowski
protokół nr 7/2016 z dnia 26 października 2016 r.

poddał pod głosowanie

Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany.

Ad. 3
Skarbnik Powiatu Małgorzata Bochenek przedstawiła oraz omówiła projekt uchwały budżetowej
Powiatu Nowosądeckiego na 2017 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,
- druk katalogu ofert turystycznych i mapy turystycznej oraz organizacjami turystycznymi
działającymi na Sądecczyźnie.

Główny Specjalista w Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Ewa Mrózek
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.
Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Maria Bochenek poinformowała, iż planowane wydatki
w dziale 926 Kultura fizyczna wydatki planowane w zakresie kultury fizycznej w wysokości
190.100 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 95.000 zł, będą skierowane do Zespołu Szkół i Placówek
w Piwnicznej Zdroju na zadania związane z organizacją przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
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współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach „Szkolnych Igrzysk Sportowych”

Pozostała kwota 95.100 zł przeznaczona zostanie dla stowarzyszeń i organizacji sportowych na:
organizację imprez sportowych na terenie Powiatu, dofinansowanie udziału dzieci i młodzieży
reprezentującej Powiat w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach sportowych
oraz na wypłatę nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe w dziedzinie kultury fizycznej
i sportu.
W rozdziale Obiekty sportowe planuje się wydatki majątkowe w kwocie 1.600.000 zł
z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa istniejącego budynku oświatowego
o salę gimnastyczną z zapleczem oraz przebudowa i nadbudowa przedmiotowego budynku
z przeznaczeniem na LO w Grybowie wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 678, 679/2
położonych w Grybowie z dofinansowaniem ze środków Funduszu Kultury Fizycznej w kwocie
800.000 zł w 2017 roku.

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski podziękował za zaangażowanie i wsparcie władz
Powiatu Nowosądeckiego w ciekawe inicjatywy sportowo-turystyczne na Sądecczyźnie.

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski poddał pod głosowanie projekt uchwały
budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 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.
Opinia Komisji Turystyki i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego do projektu uchwały budżetowej
Powiatu Nowosądeckiego na 2017 r. stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 4
Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek 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.
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Ad. 5
Przewodniczący Komisji Turystyki i Sportu Stanisław Sułkowski przedstawił sprawozdanie
z realizacji planu pracy Komisji za 2016 roku.
Przewodniczący Komisji poddał sprawozdanie pod głosowanie.
Sprawozdanie z pracy Komisji za 2016 roku zostało jednogłośnie przyjęte.
Dokument stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6
Przewodniczący Komisji Turystyki i Sportu Stanisław Sułkowski przedstawił propozycje planu
pracy Komisji na 2017 rok.
Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji poddał wypracowany plan pracy pod głosowanie.
Plan pracy Komisji na 2017 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
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