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PROTOKÓŁ Nr 6/2018
posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury
Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 19 grudnia 2018 r.

Realizowany porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady Powiatu
Nowosądeckiego.
Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok w
zakresie obejmującym działanie Komisji.
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego w zakresie obejmującym
działanie Komisji.
Wypracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady Powiatu
Nowosądeckiego na 2019 rok.
Sprawy bieżące i wolne wnioski.
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 7 członków Komisji.
Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał.
W posiedzeniu Komisji uczestniczą również:
Małgorzata BOCHENEK – Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego,
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
porządek posiedzenia i poddał go pod głosowanie.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 2
Przewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Krzysztof Bodziony zgłosił
kandydaturę Pani Marii Szaroty na stanowisko Wiceprzewodniczącej Komisji.
Radna Powiatu Nowosądeckiego Maria Szarota wyraziła zgodę.
Przewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Krzysztof Bodziony poddał pod
głosowanie kandydaturę Pani Marii Szaroty na stanowisko Wiceprzewodniczącej Komisji Kultury i
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Ochrony Dóbr Kultury Rady Powiatu Nowosądeckiego.
Za kandydaturą 7 członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Wiceprzewodniczącą Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady Powiatu Nowosądeckiego
została Pani Maria Szarota.
Ad. 3/4.
Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła projekt uchwały
budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok wraz z autopoprawką w zakresie obejmującym
działania Komisji oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Nowosądeckiego.
Wysokość prognozowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok wynosi
146.080.822 zł, a planowanych wydatków 145.209.486 zł.
Planowany wynik finansowy na 2019 rok tj. różnica między dochodami a wydatkami jest dodatni i
wynosi 871.336 zł, co oznacza, że budżet Powiatu osiągnie nadwyżkę.
W porównaniu do Uchwały Budżetowej Powiatu na 2018 rok prognozowane dochody są wyższe o
4,3 %, tj. o 5.992.517 zł.
W ogólnej kwocie dochodów, dochody bieżące stanowią 91,6 % i wynoszą 133.875.219 zł, a dochody majątkowe 8,4 %, czyli 12.205.603 zł.
Pani Skarbnik omówiła dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Na realizację zadań Powiatu w zakresie upowszechniania kultury oraz w ramach sprawowania
mecenatu nad kulturą planuje się kwotę 774.450 zł, co stanowi 0,53 % wydatków ogółem.
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.
Zadania powiatu z zakresu kultury będą realizowane przy współpracy z Powiatowym
Młodzieżowym Domem Kultury w Starym Sączu, Powiatową i Miejsko-Gminną Biblioteką
Publiczną w Starym Sączu , UM Stary Sącz (z którym zostało podpisane porozumienie w sprawie
prowadzenia zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej), samorządowymi jednostkami
kultury (ośrodki, domy i centra kultury, biblioteki publiczne i szkoły), stowarzyszeniami i
organizacjami zajmującymi się upowszechnianiem kultury, związkami i kościołami wyznaniowymi.
Powiat będzie współorganizatorem zadań mających na celu zaspokojenie potrzeb
kulturalnych i artystycznych mieszkańców Sądecczyzny oraz promocję twórczości zespołów
amatorskiego ruchu artystycznego, na co zaplanowano kwotę 156.000 zł. Na prezentację
artystyczną, wspieranie twórczości literackiej, w tym literatury regionalnej, ochronę kultury
ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego, popularyzację i ochronę kultury regionalnej i polskiej
za granicą, ochronę i promocję zbiorów muzealnych oraz edukację kulturalną i artystyczną –
zaplanowano wydatki w kwocie 70.000 zł. Zadania te będą zlecane (na zasadach konkursu ofert)
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podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych (stowarzyszeniom).
W ramach planowanych środków w wysokości 41.000 zł zrealizowane zostaną imprezy
artystyczne o zasięgu powiatowym i ogólnopolskim, 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 „Druzbacka”.
Ponadto w ramach realizacji zadań Powiatu z tego zakresu, 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 205.450 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 działa na
terenie Powiatu 56 szkółek, z tego: 37 szkółek muzykowania ludowego, 3 ceramiki
i ikonopisarstwa, po dwie szkółki: bibułkarstwa, plastyczne, haftu i tańca ludowego oraz po jednej
szkółce: rysunku na szkle, rzeźby, ,malarstwa, śpiewu regionalnego i piosenki.
Przy Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Starym Sączu prowadzona będzie nadal
“Fonoteka Regionalna Ziemi Sądeckiej”. Realizacja tego zadania pozwala na trwały zapis
elektroniczny dorobku i dziedzictwa regionalnego (muzyka, śpiew, obrzęd) kapel, zespołów
regionalnych prezentujących folklor sądecki. Jednostka ta będzie prowadziła również obsługę
imprez artystycznych na terenie Powiatu (obsługa akustyczna, wynajem sprzętu nagłaśniającego).
Wydatki w wysokości 318.000 zł przeznaczone zostaną na finansowanie zadań z zakresu
Powiatowej Biblioteki Publicznej, wynikających z porozumienia zawartego w 1999 roku 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).
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 oraz 10.000 zł na przygotowanie i opracowanie
Programu Ochrony Zabytków dla Powiatu Nowosądeckiego
Ponadto pozostałe wydatki bieżące w tym dziale w wysokości 13.000 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 (dotacje udzielane organizacjom pozarządowym w trybie art. 221 ustawy o finansach
publicznych).
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały budżetowej Powiatu
Nowosądeckiego na 2019 r., w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Wynik głosowania: 7 -za, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.
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Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Przy obecnych 7 radnych: Wynik głosowania: za - 7, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0.
Opinia Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady Powiatu Nowosądeckiego do projektu
uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2019 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 jednogłośnie zaopiniowany.
Przy obecnych 7 radnych: Wynik głosowania: za – 7, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0.
Ad. 5.
Przewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Krzysztof Bodziony przedstawił
propozycje planu pracy Komisji na 2019 rok.
Przewodnicząca Komisji poddała wypracowany plan pracy pod głosowanie.
Plan pracy Komisji na 2019 rok został jednogłośnie przyjęty.
Dokument stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 6/7.
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
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