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 `               PROTOKÓŁ Nr 3/2019 

posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury 

Rady Powiatu Nowosądeckiego 

w dniu 29 marca 2019 r. 

 

 

Realizowany porządek posiedzenia:   

 

 Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.  

 Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady 

Powiatu Nowosądeckiego. 

 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. 

 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 9 Członków Komisji. 

Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał. 

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczą również: 

Roman POTONIEC  – Przewodniczący Rady 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.  
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Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Bodziony poddał pod głosowanie protokół posiedzenia 

Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN nr 2 z 6 marca 2019 r. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany.  

 

Ad. 3. 

Dyrektora Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Artur Rola  przypomniał, że 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. Jeden wniosek został odrzucony a na pozostałe została 

rozdysponowana kwota 72 000,00 zł. 

 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Bodziony poddał pod głosowanie 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. 

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 

Wynik głosowania: za: 9,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących się: 0. 

 

Ad. 4  

Członek komisji Marta Adamczyk  zaproponowała, żeby zastanowić się nad zorganizowaniem 

przeglądów dla zespołów regionalnych z terenu powiatu. Wspomniała, że taki pokaz można by było 

zrobić na terenie Krynicy.   

 

Dyrektora Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Artur Rola powiedział, ze jest pomysł 

zorganizowania razem ze Słowakami festiwalu, podczas którego byłaby możliwość przedstawienia 

naszej i ich prezentacji oraz że mogłyby na nim wystąpić Koła Gospodyń Wiejskich. Festiwal byłby 

zorganizowany na terenie Starej Lubowni oraz na terenie Powiatu Nowosądeckiego. Jednak 
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wszystko jest dopiero na etapie rozmów i taki projekt mógłby był opracowany dopiero początkiem 

przyszłego roku.  

 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Bodziony dodał, że można zastanowić się nad wysłaniem 

regulaminu i zorientować się czy są chętne zespoły do wzięcia udziału w takich przeglądach.  

 

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 


