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PROTOKÓŁ Nr 5/2016 
posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury  

Rady Powiatu Nowosądeckiego 
w dniu 6 grudnia 2016 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 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 Kultury i Ochrony Dóbr Kultury 

Rady Powiatu Nowosądeckiego za 2016 rok. 
6. Wypracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury 

Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok. 
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
8. Zamknięcie posiedzenia. 

 
 
Ad. 1. 
Przewodniczący Komisji  otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich przybyłych.  
 
W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Komisji oraz zaproszeni goście: 
 
Małgorzata BOCHENEK  - Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego, 
Antoni KOSZYK   - Wicestarosta Nowosądecki, 
Marian Ryba   - Członek Zarządu, 
Bożena MYNAREK - Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i 

Sportu 
Artur Rola    - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. 
 
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Zenon Szewczyk przedstawił porządek posiedzenia  
i poddał go pod głosowanie. 
 
Porządek posiedzenia został jednogłośnie przyjęty. 
 
 
 
Ad. 2. 
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie protokół posiedzenia Komisji 
Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN nr 4 z 24 października 2016 r. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany.  
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Ad. 3/4 
 
Skarbnik powiatu nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła projekt 
uchwały budżetowej powiatu nowosądeckiego na 2017 rok w dziale 921 – Kultura i 
ochrona dziedzictwa narodowego, a także projekt uchwały Rady Powiatu 
Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Nowosądeckiego. 
 
 
Na realizację zadań Powiatu w zakresie upowszechniania kultury oraz w ramach 
sprawowania mecenatu nad kulturą planuje się kwotę 750.000 zł. W ramach tej 
kwoty wykonywane będą następujące zadania; 
- współdziałanie z organizacjami nie zaliczonymi do sektora finansów publicznych, 
- wspieranie i promocja twórczości, 
- zadania w zakresu powiatowej biblioteki publicznej, ochrona książki i czytelnictwa 
- ochrona zabytków wpisanych do rejestru zabytków Powiatu Nowosądeckiego, 
- współdziałanie z instytucjami upowszechniania kultury, 
- ochrona dziedzictwa kulturowego regionu. 
 
W ramach planowanych środków w wysokości 42.000 zł zrealizowane zostaną 
imprezy artystyczne obejmujące teren całego Powiatu, w tym m.in.; 
- Powiatowy Przegląd Kolędniczy „Sądeckie Kolędowanie”, 
- Małopolski Przegląd Kolędniczy „Pastuszkowe Kolędowanie”, 
- Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (eliminacje powiatowe) 
- Sądecki Dzień Kultury i Powiatowy Dzień Bibliotekarza 
- Konkurs Muzyków, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i drużbów Weselnych  
„Drużbacka” oraz Sądecki Dzień Kultury. 
 
Ponadto w ramach realizacji zadań Powiatu zaplanowano środki w kwocie 45.000 zł 
na coroczne nagrody Starosty Nowosądeckiego dla; działaczy kultury, twórców, 
artystów oraz zespołów amatorskich ruchu artystycznego, zespołów regionalnych z 
okazji jubileuszu ich działalności na rzecz upowszechniania kultury w Powiecie.  
 
 Planowane środki w wysokości 199.000 zł przeznaczone zostaną na realizację 
zadań z zakresu edukacji i oświaty kulturalnej oraz ochronę dorobku regionalnego.  
W ramach tych wydatków Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu 
finansował będzie Szkółki Ginących Zawodów – duże zapotrzebowanie w tym 
zakresie spowodowało, że obecnie działają na terenie Powiatu 46 szkółek 
muzykowania ludowego, po dwie szkółki: bibułkarstwa, plastyczne, ikono pisarstwa 
haftu i ceramiki oraz po jednej szkółce: rzeźby, rysunku na szkle, tańca ludowego, 
malarstwa i piosenki. 
Wydatki w wysokości 307.000 zł przeznaczone zostaną na finansowanie zadań z 
zakresu Powiatowej Biblioteki Publicznej, wynikających z porozumienia zawartego 
pomiędzy Zarządem Powiatu a Miastem i Gminą Stary Sącz. 
 
W ramach przekazanej dotacji sfinansowane będą koszty zatrudnienia;  
3 instruktorów terenowych ds. bibliotek publicznych, specjalisty ds. systemu 
komputerowego obsługującego biblioteki z terenu Powiatu, szkolenia bibliotekarzy, 
spotkania autorskie oraz działalność merytoryczną (w tym zakup książek). 
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Zaplanowane w wysokości 72.000 zł wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad 
zabytkami w formie dotacji celowych (przydzielanych w ramach konkursu ofert) 
przeznaczone będą na prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty 
budowlane przy zabytkach (wpisanych do rejestru zabytków) położonych na terenie 
Powiatu. 
 
Ponadto pozostałe wydatki bieżące w tym dziale w wysokości 15.000 zł. zostały 
zaplanowane w ramach dotacji na zadania z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego, z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego do projektów 
finansowanych z funduszy zewnętrznych.  
 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały budżetowej 
powiatu nowosądeckiego na 2017 r. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego, wraz z opinią do budżetu. 

Projekt uchwały budżetowej na 2017 rok w dziale 921 - Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego został pozytywnie zaopiniowany. 
Wynik głosowania: za 8 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujący się 0 głosów.   
 
Opinia Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady Powiatu Nowosądeckiego  
do projektu uchwały budżetowej powiatu nowosądeckiego na 2017 r., stanowi 
załącznik do protokołu. 
 
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu 
Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Nowosądeckiego”. 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 
Wynik głosowania: za 8 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujący się 0 głosów.   
 
 
 
 
Ad.5 
 
Przewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady Powiatu 
Nowosądeckiego przedstawił sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji w 2016 
roku.  
 
Przewodniczący Komisji poddał sprawozdanie pod głosowanie. 
Sprawozdanie z pracy Komisji w 2016 roku zostało jednogłośnie przyjęte. 
Dokument stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 6 
 
Przewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Rady Powiatu 
Nowosądeckiego przedstawił propozycje planu pracy Komisji na 2017 rok. 
 
Członkowie komisji zaproponowali wprowadzenie jednego punktu do przedłożonego 
projektu planu pracy, który otrzymali tj. podjęcie działań zmierzających do organizacji 
powiatowego przeglądu zespołów regionalnych. 
 
Przewodniczący Komisji poddał wypracowany plan pracy po dodaniu w/w punktu pod 
głosowanie. 
 
 
Plan pracy Komisji na 2017 rok wraz z uwzględnioną zmianą został jednogłośnie 
przyjęty.Dokument stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
 
 
Ad 7/8. 
Przewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Zenon Szewczyk 
podziękował zebranym za przybycie i zamknął posiedzenie. 
 

 

                                 

                                Przewodniczący Komisji 
   Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN 

      
                                          dr Zenon SZEWCZYK 

 
 
 
 
 

 
Protokołowała: Anna Hardy-Repetowska 


