
PROTOKÓŁ Nr 2/2018
posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury 

Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 27 lutego 2018 r.

Realizowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Dóbr

Kultury Rady Powiatu Nowosądeckiego. 
3. Zaopiniowanie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie

przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego do roku 2020.
4. Zaopiniowanie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie

przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub ro-
boty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na
obszarze Powiatu Nowosądeckiego.

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

Ad. 1.
Przewodniczący Komisji  otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich przybyłych. 
W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji oraz zaproszeni goście:

Antoni KOSZYK - Wicestarosta Nowosądecki;
Marian RYBA - Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego;
Artur ROLA - Dyrektor Wydziału EKS;

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący  Komisji Zenon  Szewczyk  przedstawił  porządek  posiedzenia
poddał go pod głosowanie.
Porządek posiedzenia został jednogłośnie przyjęty.

Ad. 2.
Przewodniczący  Komisji Zenon  Szewczyk  poddał  pod  głosowanie  protokół
posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN nr 1 z 8 lutego 2018 r.
Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany. 

Ad. 3.
Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk przedstawił projekt uchwały Rady Po-
wiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Nowosądec-
kiego do roku 2020.

Program Rozwoju opracowany przez Zarząd Powiatu  Nowosądeckiego powstał  w
oparciu o przepisy ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Program Roz-
woju Powiatu Nowosądeckiego do roku 2020 jest dokumentem o charakterze opera-
cyjno-wdrożeniowym, określa cele i kierunki działań polityki rozwoju Powiatu. 
Dokument  powstał  na  bazie  Strategii  Rozwoju  Powiatu  Nowosądeckiego  na  lata
2011-2020, jednakże od 2011 roku, kiedy to uchwalono powyższy dokument zaszło
szereg zmian mających istotne znaczenie dla rozwoju Powiatu. 
Dokument powyższy powstał w ramach intencji własnej nie ma terminu określonego
ustawą to jego sporządzenia. Podczas opracowania prowadzone były konsultacje z
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gminami, zarówno mieszkańcy jaki instytucje mogły zgłaszać swoje uwagi do opraco-
wania. Jedyne uwagi zostały w trakcie prac nad dokumentem zgłoszone przez Woje-
wództwo, ZPP. Program został rekomendowany przez wszystkie instytucje otrzymał
dobre oceny środowiskowe.

Przewodniczący Komisji Zenon Szewczyk poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego do roku 2020.
Projekt został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany. 

Ad. 4
Dyrektor  Wydziału  Edukacji,  Kultury  Sportu  Artur  Rola przedstawił  projekt
uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyznania dotacji celowych na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisa-
nych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego.

Przewodniczący Komisji Zenon Szewczyk poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na ob-
szarze Powiatu Nowosądeckiego.
Projekt został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany. 

Ad. 5/6.
Przewodniczący Komisji Zenon Szewczyk  podziękował zebranym za przybycie i
zamknął posiedzenie.

                              Wiceprzewodniczący Komisji
Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN

     
                                               Tadeusz ZAREMBA

Protokołowała: Anna Walczak
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