
 `            PROTOKÓŁ Nr 2/2019

posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury

Rady Powiatu Nowosądeckiego

w dniu 6 marca 2019 r.

Realizowany porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady

Powiatu Nowosądeckiego.

3. Zaopiniowanie wniosków 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 9 Członków Komisji.

Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

W posiedzeniu Komisji uczestniczą również:

Antoni KOSZYK – Wicestarosta Nowosądecki;

Artur ROLA – Dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący  Komisji  Kultury  i  Ochrony  Dóbr  Kultury  Krzysztof  Bodziony przedstawił
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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 2019 r.

Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany. 

Ad. 3.

Dyrektora  Wydziału  Edukacji  Kultury  i  Sportu Artur Rola  poinformował,  iż  wpłynęło  9

wniosków dotyczących przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub

roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu

Nowosądeckiego w 2019 roku. 

Komisja miała do rozdysponowania 72 000 zł., na powyższy cel.

Jeden wniosek Państwa Patrycji Stefanów Kot i Dariusz Kot został odrzucony ze względu na brak

dokumentów stwierdzających własność oraz brak zgody konserwatora na prace remontowe.

W wyniku dyskusji w której udział wzięli przewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultu-

ry RPN Krzysztof Bodziony, oraz członkowie Komisji zaproponowano podział środków na poniż-

sze zadania w następujących kwotach:

1. Parafia Rzymsko -Katolicka pw. Narodzenia NMP w Krużlowej Wyżnej m.in. konserwacja

ołtarza bocznego prawego z fragmentami ścian za ołtarzem – kwota 8.000 zł.;

2. Parafia Rzymsko -Katolicka pw. Św. Anny w Żegiestowie m.in. remont dachu nad prezbite-

rium oraz rozbiórka kotła kościoła pw. Podwyższenia Krzyża w Zubrzyku Etap II – kwota

7.000 zł

3. Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Anny w Żegiestowie m.in. remont dachu kościoła pw.

Św. Anny i Św. Michała Archanioła w Żegiestowie Etap II – kwota 7.000 zł

4. Parafia Rzymsko -Katolicka pw. Św. Marcina w Mogilnie m.in. remont ścian i sufitu przed-

sionka Kościoła pw. Św. Marcina – kwota 15.000 zł
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5. Parafia Rzymsko  –  Katolicka  pw.  Wniebowzięcia  Najświętszej  Maryi  Panny

w Wielogłowach - konserwacja rzeźby przedstawiającej Św. Michała Archanioła w ołtarzu

bocznym lewym oraz obrazu z górnej bramki z ołtarza bocznego lewego – kwota 5.000 zł

6. Parafia  Rzymsko -Katolicka  pw. Św. Jana Chrzciciela w Łącku m.in.  konserwacja dwóch

rzeźb wieńczących filary bramy Św. Michała Archanioła, Św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus –

kwota 10.000 zł

7. Parafia Rzymsko -Katolicka pw. Św. Bartłomieja w Zbyszycach m.in.  Prace przy malowi-

dłach na ścianach , dekoracja malarska we wnętrzu  świątyni – kwota 10.000 zł

8. Parafia  Rzymsko -Katolicka  pw. Imienia  Maryi  Panny  w Ptaszkowej  m.in.  konserwacja

techniczno–estetyczna lewego ołtarza bocznego (dwie figury aniołów na konsolach, płasko-

rzeźba Serca Pana Jezusa, retabulum, stipes) – kwota 10.000 zł

9. Patrycja Stefanów Kot i Dariusz Kot m.in. malowanie dachu, malowanie i naprawa elewacji,

renowacja  posadzki,  naprawa  odpływów,  remont  pomieszczeń  łazienki,  szatni

w podpiwniczeniu, remont instalacji elektrycznej. Budynek „Koncertowa” w Krynicy Zdro-

ju – wniosek odrzucony.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Bodziony poddał pod głosowanie propozycję podziału dotacji

celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisa-

nych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego.

Wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane:

Wynik głosowania: za: 9, 

przeciw: 0, 

wstrzymujących się: 0.

Ad. 4

Członek  Komisji  Tadeusz  Zaremba  zaproponował,  aby  zastanowić  się  nad  zwiększeniem

środków  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  oraz  roboty  budowlane  przy  zabytkach

wpisanych do rejestru zabytków. Zaproponował  kwotę 28.000 zł,  -  (czyli  aby kwota dotacji  w

przyszłym roku wynosiła 100.000zł.).

Zwrócił  się  również  do  Przewodniczącego  Komisji  z  propozycją,  aby  zastanowić  się  nad

możliwością zorganizowania objazdowych komisji w celu przyjrzenia się i skontrolowania prac, na

które przeznaczane są pieniądze z dotacji.
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Przewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Krzysztof Bodziony  poinformował,

że wraz z Dyrektorem Wydziału Edukacji zastanowi się nad zorganizowaniem wyjazdowej Komisji

Kultury i Ochrony Dóbr Kultury.

Poddał  również  pod  głosowanie  wniosek  do  Zarządu  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie

zwiększenia  środków  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  oraz  roboty  budowlane  przy

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

Wniosek został jednogłośnie przyjęty i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 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: Katarzyna Mordarska
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