PROTOKÓŁ Nr 1/2022
on-line posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury
Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 7 lutego 2022 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 2021 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 obecnych w trybie on line radnych.

W posiedzeniu biorą udział Członkowie Komisji w liczbie 11 członków Komisji.
Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał.
W posiedzeniu Komisji uczestniczą również:
Bożena MYNAREK – Dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu,
Antoni Koszyk – Wicestarosta Nowosądecki,
Marek Kwiatkowski – Starosta Nowosądecki,

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Krzysztof Bodziony przedstawił
porządek posiedzenia i poddała go pod głosowanie.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 2
Przewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Krzysztof Bodziony poddał pod
głosowanie protokół posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN
nr 7 z 10 grudnia 2021 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 2021 rok.
Pani Dyrektor poinformowała, iż zgodnie z protokołem z posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony
Dóbr Kultury Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 5 lutego 2021 r., wpłynęło 12 wniosków,
wszystkie wnioski spełniały kryteria formalne. Komisja dokonała podziału środków, przyznając
11 dotacji oraz nie udzieliła 1 dotacji. Rada Powiatu Nowosądeckiego, Uchwałą 204/XVIII/21
z dnia 19 lutego 2021 r., przyznała dotację według propozycji przedstawionej przez Komisję
Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady Powiatu Nowosądeckiego.
Na realizację zadań powiatu z zakresu ochrony zabytków w 2021 roku wydatkowano kwotę
120.000 zł. 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 2021 rok.
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.
Ad. 4.
Dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Bożena Mynarek poinformowała, iż wpłynęło
13 wniosków dotyczących przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze
Powiatu Nowosądeckiego w 2022 roku.
Komisja ma do rozdysponowania 150 000 zł., na powyższy cel., czyli o 30 000 więcej w stosunku
do roku ubiegłego.
Członek Komisji Zofia Nika dopytała czy jest możliwość otrzymania dotacji na opracowanie
dokumentacji. W odpowiedzi Dyrektor Bożena Mynarek poinformowała, iż regulamin dopuszcza
taką sytuację.
Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski zabrał głos w kwestii przyznawanych dotacji. Środki
powiatu zdaniem Starosty nie powinny być łączone z potężnymi dotacjami, gdzie skala udziału
powiatu nie będzie widoczna. Rozsądnym rozwiązaniem byłoby dotowanie m.in. konserwacji
rzeźb, malowideł, mających status zabytku, które można byłoby opatrzyć tabliczką informacyjną, iż
fundatorem dotacji jest Powiat Nowosądecki. Propozycja wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
rozdysponowania podziału dotacji jest rozsądna.
Członek Komisji Tadeusz Zaremba wyraził odmienne zdanie, ponieważ obdarowana instytucja
często czyta od kogo dostała wsparcie na wykonanie danego zadania. Zdaniem Pana Radnego
lepiej jest starać się o fundusze do kilku instytucji i otrzymać wsparcie, bo jest to oznaka
przedsiębiorczości i nie powinno eliminować się parafii szukających środków.
Członek Komisji Marta Adamczyk przychyliła się do zdania przedmówcy, ponieważ przy potężnych
kosztach inwestycji szuka się źródeł finansowania w różnych instytucjach.
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Wiceprzewodnicząca Komisji Anna Radzik przyznała, iż przejrzała sprawozdania z przyznanych
dotacji od 2018 roku, i złożyła propozycję, aby uszczuplić wysokość dotacji przyznanych parafią,
które do tej pory całą wnioskowaną wysokość dotacji otrzymywały jak np. Wielogłowy. Ponadto
parafie, które otrzymały całą wnioskowaną kwotę dotacji też powinny mieć trochę dotację
uszczuplona na korzyść innych np. na Krużlową Wyżną.
W odpowiedzi członek Komisji Maria Szarota, wyjaśniła, iż parafia Wielogłowy przeprowadza
milionowe inwestycje, a wnioskowane kwoty dotacji stanowią jedynie wycinek.
Członek Komisji Stanisław Dąbrowski przyznał, iż propozycje przedstawione przez Wydział są
rozsądne. Warto jednak analizować udział własny danej instytucji w stosunku do wysokości
pozyskanej dotacji i kosztu inwestycji.
Członek Komisji Marta Adamczyk przychyliła się do zdania przedmówców, ponieważ przy
potężnych kosztach inwestycji szuka się źródeł finansowania w różnych instytucjach. Warto
również, zwrócić uwagę na udział własny.
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:
1. Parafia Rzymsko -Katolicka pw. Św. Anny w Żegiestowie - Izolacja przeciwwilgociowa
i odwodnienie fundamentów Kościoła w Żegiestowie kwota 15.000 zł.;
2. Parafia Rzymsko -Katolicka pw. Św. Anny w Żegiestowie – Modernizacja ogrzewania
i rozbiórka kotłowni Kościół w Zubrzyku – nie przyznano dotacji;
3. Parafia Rzymsko -Katolicka pw. Narodzenia NMP w Krużlowej Wyżnej – Konserwacja
ołtarza z obrazem Św. Antoniego oraz prace konserwatorskie w zakrystii – kwota 10.000 zł;
4. Parafia Rzymsko -Katolicka pw. MB Nieustającej Pomocy Krynica-Zdrój Berest 22 – polany
– Polany - cerkiew pw. Św. Michała Archanioła z 1820 r. ratunkowe prace konserwatorskie
przy polichromii ścian i stropu w nawie 1820 r- IV etap – kwota 16.000 zł.
5. Parafia Rzymsko -Katolicka pw. Św. Marcina w Mogilnie - Konserwacja techniczna
i estetyczna polichromii podbicia chóru w kościele pw. Św. Marcina Bpa w Mogilnie - kwota
11.100 zł.;
6. Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wielogłowach
- Konserwacja obrazu głównego przedstawiającego „Pieta” wraz z obrazami ze skrzydeł
bocznych z ołtarza lewego z 1648r. w kościele w Wielogłowach – kwota 18.900 zł.;
7. Parafia Rzymsko -Katolicka pw. Imienia Maryi Panny w Ptaszkowej – Konserwacja
malowideł na ścianie zachodniej i północnej transeptu kościoła pw. Wszystkich Świętych
w Ptaszkowej – kwota 10.000 zł.;
8. Parafia Rzymsko -Katolicka pw. Św. Bartłomieja w Zbyszycach – Konserwacja malowideł
ściennych XVII w. na ścianach zachodniej i północnej nawy kościoła p.w. Św. Bartłomieja
Ap. ( w Zbyszycach - zakończenie prac – kwota 12.000 zł.;
9. Uzdrowisko Krynica - Żegiestów S.A. w Krynicy Zdroju – Remont dachu obiektu Starych
Łazienek Mineralnych w Krynicy Zdroju - etap II – nie przyznano dotacji;
10. Burmistrz Gminy Stary Sącz – Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza w Kaplicy
pw. N.M.P. Wspomożenia Wiernych w Starym Sączu - w Cyganowicach – kwota 20.000 zł.;
11. Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela w Łącku – Badania konserwatorskie
określające stan zachowania i zakres występowania spodnich warstw malarskich wraz
z przygotowaniem programu prac konserwatorskich dla kaplicy pw. Matki Bożej w kościele
parafialnym w Łącko – kwota 15.000 zł.;
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12. Parafia Rzymskokatolicka św. Józefa Oblubieńca NMP w Muszynie – Remont dzwonnicy
i kaplicy przy Kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP – kwota 20.000 zł.;
13. Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP w Lipnicy Wielkiej – Opracowanie
dokumentacji technicznej do konserwacji witraży w zabytkowym kościele pw. Najświętszej
Marii Panny w Lipnicy Wielkiej – kwota 2.000 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, w głosowaniu brało udział 9 radnych.
Wynik głosowania: za: 8,
przeciw: 1,
wstrzymujących się: 0.
Ad. 5/6.
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
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