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PROTOKÓŁ Nr 2/2021 
posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury 

Rady Powiatu Nowosądeckiego 
w dniu 19 lutego 2021 r. 

 
 
Realizowany porządek posiedzenia:   

 

1) Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.  
2) Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

3) Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyznania 
dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu 
Nowosądeckiego. 

4) Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
5) Zamknięcie posiedzenia. 
 
Ad. 1.  

Przewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Krzysztof Bodziony otworzył 
posiedzenie i przywitał wszystkich przybyłych.   

 

W posiedzeniu biorą udział Członkowie Komisji w liczbie 11 członków Komisji. 

Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał. 

W posiedzeniu Komisji uczestniczą również: 

Edward CIĄGŁO – Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego; 

Bożena MYNAREK – Dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu. 

 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Krzysztof Bodziony 
przedstawił porządek posiedzenia i poddał go pod głosowanie.  
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 2 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Bodziony poddał pod głosowanie protokół 
posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN nr 1 z 5 lutego 2021 r. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany.  
 

Ad. 3 

Dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Bożena Mynarek przedstawiła projekt 
uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyznania dotacji celowych na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego. 
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Przewodniczący Komisji Krzysztof Bodziony poddał pod głosowanie projektw/w 
uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego.  

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami, umożliwia 
organom samorządowym udzielanie dotacji celowej na ochronę zabytków. 

Rada Powiatu Nowosądeckiego ustaliła zasady i stworzyła możliwości uzyskania przez 
podmioty mające tytuł prawny do zabytku, wsparcia finansowego na prace 
konserwatorskie, restauratorskie     i roboty budowlane przy zabytku który jest wpisany do 
rejestru zabytków. Niniejsza uchwała jest wynikiem realizacji podjętej wcześniej uchwały 
Nr 187/XVI/20 Rady Powiatu Nowosądeckiego  z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie 
ustalania zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na 
obszarze Powiatu Nowosądeckiego wraz z jej zmianami. Powyższa uchwała konkretyzuje 
te zadania stawiając sobie za cel inicjowanie szeroko pojętej akcji konserwatorskiej 
poprzez wspieranie i uzupełnianie działalności podjętych przez właścicieli lub 
posiadaczach obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.  Przedsięwzięcia te 
mają przyczynić się do zapewnienia ochrony i konserwacji najbardziej wartościowych 
elementów substancji zabytkowej, mających znaczenie w kreowaniu wizerunku Powiatu 
Nowosądeckiego. W tegorocznym budżecie Powiatu Nowosądeckiego na realizację zadań 
z zakresu ochrony zabytków zabezpieczono kwotę w wysokości 120.000zł.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała i jednogłośnie przyjęła projekt uchwały. 

 

Ad. 4/5. 

Przewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Krzysztof Bodziony 
podziękował wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie. 
             
 
 
                           Przewodniczący 
       Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN 

      
                       Krzysztof Bodziony 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: Anna Walczak    


