
Protokół Nr 2/2020 14 lutego 2020 r.   1 

 `               PROTOKÓŁ Nr 2/2020 

posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury 

Rady Powiatu Nowosądeckiego 

w dniu 14 lutego 2020 r. 

 

 

Realizowany porządek posiedzenia:   

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.  

2. Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady 

Powiatu Nowosądeckiego: Nr 6 z 20 grudnia 2019 roku  oraz  Nr 1 z 31 stycznia 2020 roku. 

3. Sprawozdanie z wykonania zadań powiatu nowosądeckiego z zakresu ochrony zabytków  

i opieki nad zabytkami za 2019 rok. 

4. 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. 

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

6. 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 8 członków Komisji. 

Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał. 

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczą również: 

Marek KWIATKOWSKI – Starosta Nowosądecki; 

Antoni KOSZYK – Wicestarosta Nowosądecki; 

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. 
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Ad. 2 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Bodziony poddał pod głosowanie protokół posiedzenia 

Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN nr 6 z 20 grudnia 2019 r. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany.  

 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Bodziony poddał pod głosowanie protokół posiedzenia 

Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN nr 1 z 31 stycznia 2020 r. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany.  

 

Ad. 3 

Dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Bożena Mynarek przedstawiła sprawozdanie            

z wykonania zadań powiatu nowosądeckiego z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 

za 2019 rok. 

 

Poinformowała, iż zgodnie z protokołem z posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury 

Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 6 marca 2019 r., łącznie wpłynęło 9 wniosków: 8 wniosków 

spełniało kryteria formalne, 1 wniosek nie spełniał wymogów formalnych. Komisja zaopiniowała 

pozytywnie 8 wniosków i 1 wniosek negatywnie.  Rada Powiatu Nowosądeckiego, uchwałą 

53/V/189 z dnia 29 marca 2019 r. nie przyznała 1 dotacji, ponieważ wniosek nie spełniał wymogów 

formalnych. Na realizację zadań powiatu z zakresu ochrony zabytków w 2019 roku wydatkowano 

kwotę 72.000 zł. Wszyscy wnioskodawcy złożyli sprawozdania z wykonanych prac, dołączając 

kserokopię rachunków za poniesione koszty wykonanych prac wraz z protokołem odbioru 

wykonania prac konserwatorskich, wydanym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 

Delegatura w Nowym Sączu. Wszystkie udzielone dotacje zostały wykorzystane w całości               

i rozliczone prawidłowo. 

 

 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Bodziony poddał pod głosowanie sprawozdanie z wykonania 

zadań Powiatu Nowosądeckiego z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami za 2019 rok. 

 

Sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

Ad. 4 

Dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Bożena Mynarek  poinformowała, iż wpłynęło 

10 wniosków dotyczących przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie 

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

Powiatu Nowosądeckiego w 2020 roku.  

 

Komisja miała do rozdysponowania 80 000 zł., na powyższy cel. 

 

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

Kultury RPN Krzysztof Bodziony, oraz członkowie Komisji zaproponowano podział środków na 

poniższe zadania w następujących kwotach: 
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 Parafia Rzymsko -Katolicka pw. Narodzenia NMP w Jazowsku - odsłonięcie                                   

i zabezpieczenie nawarstwień malarskich na ścianach i sklepieniu prezbiterium kościoła– 

kwota 9.000 zł.; 

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

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

 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Anny w Żegiestowie - remont płaskiej części dachu – 

część dolna kwota 7.000 zł 

 Parafia Rzymsko -Katolicka pw. Św.  Anny w Żegiestowie - remont dachu nad prezbiterium 

– remont pokrycia dachu, konstrukcji dachowej, instalacja odgromowa oraz rozbiórka kotła 

w kościele pw. Podwyższenia Krzyża w Zubrzyku – kwota 7.000 zł 

 Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Bartłomieja w Zbyszycach – prace przy malowidłach 

na ścianach zakrystii, odsłonięcie malowideł oraz ich konserwacja techniczno-estetyczna– 

kwota 10.000 zł 

 Parafia Rzymsko - Katolicka  pw. Św. Marcina w Mogilnie  - remont ścian i sufitu zakrystii– 

kwota 7.000 zł 

 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Imienia Maryi Panny w Ptaszkowej –konserwacja 

techniczna i estetyczna prawego ołtarza bocznego – kwota 8.000 zł 

 Klasztor S.S. Klarysek w Starym Sączu – prace konserwatorskie i restauratorskie bramy 

wjazdowej do Klasztoru – kwota 8.000 zł 

 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w 

Wielogłowach – konserwacja ołtarza bocznego prawego obejmująca konserwację rzeźby 

przedstawiającej Anioła znajdującego się na zwieńczeniu ołtarza, konserwacja 

polichromowanego elementu konstrukcyjnego znad obrazu głównego wraz ze złoceniami, 

konserwacja schodów ołtarzowych– kwota 10.000 zł 

 Uzdrowisko Krynica – Żegiestów S.A. w Krynicy Zdroju – przebudowa oraz rozbudowa 

instalacji przeciwpożarowej (system SG-P, system sygnalizacji pożaru i instalacji 

hydrantowej) w Starym Domu Zdrojowym w Krynicy Zdroju – kwota 6.000 zł. 

 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Bodziony poddał pod głosowanie propozycję podziału dotacji 

celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego. 
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Wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane: 

Wynik głosowania: za: 8,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących się: 0. 

 

 

Ad. 5 

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. 

W wyniku dyskusji poddał również pod głosowanie wniosek do Zarządu Powiatu Nowosądeckiego 

o możliwość podjęcia decyzji o zmianie treści uchwały Nr 371/XXXIX/2006 Rady Powiatu 

Nowosądeckiego z dnia 20 kwietnia 2006 r.  w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych 

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego we wskazany sposób tj:  

 

„ dotacja może być udzielona w wysokości do 75 % nakładów koniecznych na wykonanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku”. 

 

Wniosek został jednogłośnie przyjęty i stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Ad. 6 

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 Hardy-Repetowska    


