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 `               PROTOKÓŁ Nr 1/2021 

posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury 

Rady Powiatu Nowosądeckiego 

w dniu 5 lutego 2021 r. 

 

 

Realizowany porządek posiedzenia:   

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.  

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

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

i opieki nad zabytkami za 2020 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 10 członków Komisji. 

Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał. 

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczą również: 

Marek KWIATKOWSKI – Starosta 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. 

 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Bodziony poddał pod głosowanie protokół posiedzenia 

Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN nr 8 z 22 grudnia 2020 r. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany.  
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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 2020 rok. 

 

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

Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 14 lutego 2020 r., 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. 

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

 

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 2020 rok. 

 

Sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

Ad. 4 

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

12 wniosków dotyczących przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie 

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

Powiatu Nowosądeckiego w 2021 roku.  

 

Komisja ma do rozdysponowania 120 000 zł., na powyższy cel., czyli o 40 000 więcej w stosunku 

do roku ubiegłego.  

 

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: 

 

 Parafia Rzymsko -Katolicka pw. Narodzenia NMP w Jazowsku - odsłonięcie                                   

i zabezpieczenie nawarstwień malarskich na ścianach i sklepieniu prezbiterium kościoła 

– (II etap)  kwota 12.000 zł.; 

 Parafia Rzymsko -Katolicka pw. Narodzenia NMP w Krużlowej Wyżnej – prace 

konserwatorskie przy renesanwoym epitafium Ks. Benedykta Ścibora – kwota 5.000 zł; 
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 Parafia Rzymsko -Katolicka pw. Narodzenia NMP w Krużlowej Wyżnej – prace 

konserwatorskie we wnętrzu kalipicy bocznej w zabytkowym kościele pw. Narodzenia NMP 

w Krużlowej– kwota 12.000 zł; 

 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. MB Nieustającej Pomocy w Krynicy-Zdrój – polany – 

cerkiew pw. Św. Michała Archanioła z 1820 r. ratunkowe prace konserwatorskie przy 

polichromii ścian i stropu w nawie 1820 r. – III etap – kwota 10 000 zł. 

 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Anny w Żegiestowie - remont dachu Kościoła - kwota 

10.000 zł.; 

 Parafia Rzymsko - Katolicka  pw. Św. Marcina w Mogilnie  - wymiana deskowania elewacji 

wschodniej drewnianej świątyni zabytkowej pw. Św. Marcina Bpa w Mogilnie– kwota 

10.000 zł.; 

 Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Bartłomieja w Zbyszycach – odkrycie i konserwacja 

malowideł ściennych z XVII w. kontynuacja prac– kwota 10.000 zł.; 

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

malowideł ściennych w transepcie kościoła pw. Wszystkich Świętych – kwota 7.000 zł.; 

 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w 

Wielogłowach –konserwacja ołtarza lewego – mensa ołtarza wraz ze schodami, data 

powstania zabytku 1648 r.– kwota 20.000 zł.; 

 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Łącku – rzeźba przedstawiająca 

„Serce Pana Jezusa” z wnęki znad głównego wejścia do kościoła parafialnego – kwota 

10 000 zł. 

 Uzdrowisko Krynica – Żegiestów S.A. w Krynicy Zdroju – remont dachu obiektu Starych 

Łazienek Mineralnych w Krynicy Zdroju – kwota 12.000 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. 

 

 

Wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane: 

Wynik głosowania: za: 10,  

przeciw: 0,  

wstrzymujących się: 0. 
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Ad. 5 

Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski poinformował, iż w LO im. Marii Skłodowskiej – Curie w 

Starym Sączu powstaje Akademia Talentów Powiatu Nowosądeckiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt. 

Projekt jest adresowany do wszystkich tegorocznych absolwentów szkół podstawowych, a z budżetu 

Powiatu będzie finansowane sześć dodatkowych godzin treningów siatkarskich tygodniowo. Starosta 

wspomniał także o chęci wyremontowania internatu w Nawojowej, tak aby od września tego roku mógł 

przyjąć uczniów. 

Członek Komisji Stanisław Dąbrowski zwrócił uwagę, aby podejmować decyzje roztropnie i nie 

przeinwestować na szkołach.  

Członek Komisji Piotr Ogorzałek zwrócił się z prośbą o zorganizowanie posiedzenia wyjazdowego 

dotyczącego zapoznania się z postępem prac wykonanych przez parafie i instytucje aplikujące po środki w 

ramach dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego.  

Wniosek został przyjęty. 

Wiceprzewodnicząca Komisji Anna Radzik podziękowała za przydzielone środki na Parafię w 

Krużlowej.  

Członek Komisji Marta Adamczyk zwróciła uwagę, iż Uzdrowisko Krynica-Żegiestów dysponuje dużą 

salą widowiskową w Pijalni, którą chętnie udostępni na występu zespołów gmin Powiatu 

Nowosądeckiego, zaznaczając, iż w czasach pandemii gdy liczba osób na występach jest mocno 

ograniczona, Pijalnia pomimo obostrzeń może przyjąć 300 osób.  

 

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 Walczak    


