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 `               PROTOKÓŁ Nr 5/2019 

wyjazdowego posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury 

Rady Powiatu Nowosądeckiego 

w dniu 4 grudnia 2019 r. 

 

 

Realizowany porządek posiedzenia:   

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.  

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

3. Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok, 

w zakresie obejmującym działanie Komisji. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia   

Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 9 członków Komisji. 

Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał. 

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczą również: 

Małgorzata BOCHENEK – Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego, 

Bożena MYNAREK – Dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu, 

Anna RADZIK – Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego. 

 

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 4 z 29 października 2019 r. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany.  
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Ad. 3/4. 

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła projekt uchwały 

budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego. 

 

Wysokość prognozowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok wynosi 

162.645.433 zł, a planowanych wydatków 175.867.006 zł. 

 

Planowany wynik finansowy na 2020 rok tj. różnica między dochodami a wydatkami jest ujemny 

 i wynosi 13.221.573 zł, co oznacza, że budżet Powiatu będzie deficytowy. 

 

W porównaniu do Uchwały Budżetowej Powiatu na 2019 rok prognozowane dochody są wyższe  

o 10,9 %, tj. o 15.998.988 zł. 

 

Pani Skarbnik omówiła dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 

 

Na realizację zadań Powiatu w zakresie upowszechniania kultury oraz w ramach sprawowania 

mecenatu nad kulturą planuje się kwotę 825.000 zł, co stanowi 0,47 % wydatków ogółem. 

 

Zadania powiatu z zakresu kultury będą realizowane przy współpracy z Powiatowym 

Młodzieżowym Domem Kultury w Starym Sączu, Powiatową i Miejsko-Gminną Biblioteką 

Publiczną w Starym Sączu, UM Stary Sącz (z którym zostało podpisane porozumienie w sprawie 

prowadzenia zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej), samorządowymi jednostkami 

kultury (ośrodki, domy i centra kultury, biblioteki publiczne i szkoły), stowarzyszeniami  

i organizacjami zajmującymi się upowszechnianiem kultury, związkami i kościołami 

wyznaniowymi. 

 

Powiat będzie współorganizatorem zadań mających na celu zaspokojenie potrzeb kulturalnych  

i artystycznych mieszkańców Sądecczyzny oraz promocję twórczości zespołów amatorskiego ruchu 

artystycznego, na co zaplanowano kwotę 189.000 zł. 

 

Planowane środki w wysokości 214.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu 

edukacji i oświaty kulturalnej oraz ochronę dorobku regionalnego. 

 

Wydatki w wysokości 322.000 zł przeznaczone zostaną na finansowanie zadań z zakresu 

Powiatowej Biblioteki Publicznej, wynikających z porozumienia zawartego w 1999 roku pomiędzy 

Zarządem Powiatu a Miastem i Gminą Stary Sącz. 

 

Wydatki zaplanowane w wysokości 100.000 zł na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami 

przeznaczone zostaną na: dotacje celowe (przydzielane w ramach konkursu ofert) na prace 

konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach (wpisanych do 

rejestru zabytków) położonych na terenie Powiatu w wysokości 80.000 zł oraz na przygotowanie  

i opracowanie Programu Ochrony Zabytków dla Powiatu Nowosądeckiego - 20.000 zł. 

 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały budżetowej Powiatu 

Nowosądeckiego na 2020 r., w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 
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Wynik głosowania: 9 -za, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.  

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.  

Przy obecnych 9 radnych: Wynik głosowania: za - 9, przeciw - 0,  wstrzymujących się - 0. 

 

Opinia Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady Powiatu Nowosądeckiego do projektu 

uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2020 r., stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego  

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.  

Projekt uchwały został pozytywnie jednogłośnie zaopiniowany.  

Przy obecnych 9 radnych: Wynik głosowania: za – 9, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0. 

 

Ad. 5. 

Przewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Krzysztof Bodziony poinformował, iż 

wpłynęło pismo z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w którym informują, iż  

w ramach budżetu na 2019 rok udzielono Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej 

Różańcowej i św. Jana Kantego w Przydonicy dotacji w wysokości 30 000 zł, przeznaczonej 

na pokrycie kosztów zadania pn. Przydonica, kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej i św. Jana 

Kantego: konserwacja krucyfiksu, odsłonięcie pierwotnej, kamiennej podłogi. 

 

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 Hardy-Repetowska    


