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PROTOKÓŁ Nr 8/2020 

posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury  

Rady Powiatu Nowosądeckiego 

w dniu 22 grudnia 2020 r. 

 

 

Realizowany porządek posiedzenia:   

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.  

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany 

Uchwały Nr 187/XVI/20 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 listopada 2020 r.  

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 przyjęcia 

"Programu Opieki nad Zabytkami  Powiatu Nowosądeckiego na lata 2021-2024". 

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: 

 

Agnieszka Tyrpak –Wyrazik – Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu, 

 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Bodziony przedstawił porządek posiedzenia i poddała 

go pod głosowanie. 

 

Porządek posiedzenia został jednogłośnie przyjęty. 

 

Ad. 2. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Bodziony poddał pod głosowanie protokół posiedzenia 

Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN nr 7 z 8 grudnia 2020 r. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany.  

 

Ad. 3. 

Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Agnieszka Tyrpak–Wyrazik 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 187/XVI/20 Rady Powiatu 

Nowosądeckiego z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych  

do rejestru zabytków, położonych na obszarze powiatu nowosądeckiego. 

 

Niniejsza uchwała Rady Powiatu Nowosądeckiego doprecyzowuje zapisy w załączniku nr 

4 (wzór umowy) do Uchwały Nr 187/XVI/20  Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 

27 listopada 2020 r. 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 w wymienionych  paragrafach, polegają na wykreśleniu zapisu 
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dotyczącego „odsetek bankowych”. Zgodnie z art. 251 i 252 ustawy o finansach publicznych, 

nie przewiduje się zwrotu odsetek bankowych od przyznanej dotacji, gdyż odsetki nie są 

udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Bodziony poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady 

Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 187/XVI/20 Rady Powiatu 

Nowosądeckiego z dnia 27 listopada 2020 r. 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. 

Ad 4. 

Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Agnieszka Tyrpak–Wyrazik 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami  Powiatu 

Nowosądeckiego na lata 2021-2024". 

 

Powiatowy program opieki nad zabytkami zawiera opis stanu rozpoznania zasobów 

dziedzictwa kulturowego, kierunki i propozycje działań opieki nad zabytkami. Program 

stanowi również punkt wyjścia do stworzenia możliwości współpracy między Radą Powiatu 

Nowosądeckiego oraz właścicielami zabytków, w celu jak największej dbałości o dziedzictwo 

kulturowe. Z realizacji  Programu Starosta Nowosądecki sporządza co 2 lata sprawozdanie, 

które przedstawia Radzie Powiatu Nowosądeckiego (art.87 ust.5 ustawy). Program opieki nad 

zabytkami, przyjmuje uchwałą Rada Powiatu, po uzyskaniu pozytywnej opinii 

wojewódzkiego konserwatora zabytków (art. 87 ust.3 ustawy) i podlega on ogłoszeniu  

w wojewódzkim dzienniku urzędowym (art. 87 ust. 4 ustawy). 

 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Bodziony poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady 

Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami  Powiatu 

Nowosądeckiego na lata 2021-2024". 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała i jednogłośnie przyjęła projekt uchwały. 

 

Ad 5/6. 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Bodziony podziękował zebranym za przybycie                    

i zamknął posiedzenie. 

 

 

                                 

                                   Przewodniczący Komisji 

                         Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN 

      

                                                   Krzysztof Bodziony 

 
 

 

 

 
Protokołowała: Anna Walczak 


