PROTOKÓŁ Nr 6/2020
posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury
Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 25 listopada 2020 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 projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na
obszarze powiatu nowosądeckiego.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie Programu
Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.
Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich.
W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Komisji oraz zaproszeni goście:
Antoni Koszyk – Wicestarosta Nowosądecki,
Bożena Mynarek – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,
Justyna Tokarczyk – Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Wiceprzewodnicząca Komisji Anna Radzik przedstawiła porządek posiedzenia i poddała
go pod głosowanie.
Porządek posiedzenia został jednogłośnie przyjęty.

Ad. 2.
Wiceprzewodnicząca Komisji Anna Radzik poddała pod głosowanie protokół posiedzenia
Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN nr 5 z 23 października 2020 r.
Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany.
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Ad. 3.
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Bożena Mynarek przedstawiła projekt
uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu nowosądeckiego.
Wprowadzone zmiany wynikają z doświadczeń realizacji dotychczasowych zasad,
monitoringu, wnoszonych uwag i zastrzeżeń beneficjantów konkursu, realizujących
i rozliczających zadania. Nowe regulacje mają na celu wprowadzenie w życie instrumentu
prawidłowego i efektywnego wspierania inicjatyw na rzecz ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami.
Niniejszy projekt uchwały został przekazany do zaopiniowania przez Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów i Ministrowi Rolnictwa i Leśnictwa. Uchwała doprecowywuje
formę składania wniosków o dotację i listę obowiązkowych załączników składanych wraz
z wnioskiem.
Członek Komisji Tadeusz Zaremba odniósł się do zapisu w § 4 , iż przy udzielaniu dotacji
respektuje się zasady: otwartości, konkurencji, jawności, przejrzystości i apolityczności.
Zastanawia się w dalszej części czy użycie słowa „apolityczność” jest właściwe. Uważa, że
przy innych regulaminach nie pojawia się to sformułowanie.
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Bożena Mynarek uważa, że dobór tych
słów z użyciem sformułowania „apolityczność” nie powinien być usuwany, ponieważ w daje
jasny obraz zasa udzielania dotacji, o których mowa w projekcie przedstawianej uchwały.
Członek Komisji Piotr Ogorzałek zapytał o przyczynę zmiany tej uchwały, czy sposób
przyznawania się zmienił porównując do poprzednich lat.
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Bożena Mynarek wyjaśniła, iż ostanio
uchwała Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu nowosądeckiego była podjęta w 2006
roku tj. 14 lat temu. Istniała potrzeba dostosowania do obowiązujących przepisów prawa oraz
uwzględnienia wniosku Komisji z 14 lutego br., aby dotacja mogła być udzielona
w wysokości do 75 % nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku”.
Członek Komisji Tadeusz Zaremba zapytał, czy inne zasady w omawianym regulaminie nie
uległy zmianie.
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Bożena Mynarek odpowiedziała, iż tylko
zapis dot. zwrotu dotacji został usunięty.
Wiceprzewodnicząca Komisji Anna Radzik poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady
Powiatu Nowosądeckiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków położonych na obszarze powiatu nowosądeckiego.
Komisja pozytywnie zaopiniowała i jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
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Ad. 4.
Dyrektor Wydziału Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Justyna
Tokarczyk przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie
Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok
2021. Poinformowała, iż wysokość środków finansowych jakie planuje się przeznaczyć na
realizację Programu, w części dotyczącej wykonania priorytetowych zadań publicznych
planowanych do realizacji w ramach współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi w
2021 r. wynosi 603 120 zł, z czego 318 120 zł przeznaczone będzie na nieodpłatną pomoc
prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukację prawną. Wysokość środków
finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w trybie art. 19 a ustawy
stanowi najwyżej 20 % dotacji planowanych w roku 2021 na realizację zadań publicznych
przez organizacje.

Wiceprzewodnicząca Komisji Anna Radzik poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady
Powiatu Nowosądeckiego w sprawie Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego
z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021.

Komisja pozytywnie zaopiniowała i jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
Ad 5/6.
Wiceprzewodnicząca Komisji Anna Radzik podziękowała zebranym za przybycie
i zamknęła posiedzenie.

Wiceprzewodnicząca Komisji
Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN
Anna RADZIK

Protokołowała: Anna Hardy-Repetowska
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