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PROTOKÓŁ Nr 3/2021 

on line  posiedzenia Komisji Turystyki i Sportu 

Rady Powiatu Nowosądeckiego 

w dniu 8 czerwca 2021 r. 

 

 

 

Realizowany porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.  
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

3. Podsumowanie kalendarza imprez sportowych organizowanych przez MOS  w Piwnicznej Zdroju 
w pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/2021.  

4. Przedstawienie porządku zawodów sportowych organizowanych przez MOS w Piwnicznej Zdroju 
w sezonie - „jesień 2021”.  

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
6. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

 

Ad. 1 

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich 

przybyłych. 

W posiedzeniu biorą udział Członkowie Komisji  w liczbie 7 osób oraz zaproszeni goście: 

 

Antoni Koszyk  -  Wicestarosta Nowosądecki; 

Bożena Mynarek   - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. 

 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski przedstawił i poddał pod głosowanie porządek 

posiedzenia. 

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji Turystyki i Sportu Stanisław Sułkowski  poddał pod głosowanie 

protokół nr 2/2021  z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany. 

 

Ad. 3 

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski przedstawił informację na temat podsumowania 

kalendarza imprez sportowych organizowanych przez MOS w Piwnicznej Zdroju w pierwszym 

półroczu roku szkolnego 2020/2021. 

 

Przewodniczący Komisji zakomunikował, iż w związku z pandemią, przez 1, 5 roku nie odbyły się 

żadne zawody sportowe.  

Natomiast w zeszły weekend odbyły się pierwsze po tak długiej przerwie zawody na stadionie w 

Brzeznej.  
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Przewodniczący Komisji podziękował Wójtowi Podegrodzia i Dyrekcji za możliwość 

zorganizowania zawodów na ternie Gminy.  

 

W dalszej części wypowiedzi Przewodniczący Komisji wyjaśnił, iż ze względu na zaostrzone 

wymogi sanitarne, zawody piłkarskie nie mogą być organizowane na boiskach wielofunkcyjnych, 

tylko na typowych boiskach piłkarskich.  

 

Przewodniczący Komisji zgłosił propozycję, by dokonać zmian w regulaminie, i w przypadku gdy w 

zawodach nie ma zgłoszonych więcej jak dwie drużyny, i grają one od razu ze sobą finał, by była 

możliwość przyznania drużynom pucharu.  

 

Członek Komisji Paweł Łabuda wyraził chęć oddania swoich obiektów na realizację zawodów 

sportowych. Oznajmił, iż 15 czerwca odbędą się XX mistrzostwa gminy Chełmiec.  

Zwrócił się także z zapytaniem, czy w miesiącu październiku, listopadzie można byłoby 

zorganizować Powiatowe Mistrzostwa Pływackie.  

 

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski, zwrócił się z pytaniem do członka Komisji Piotra 

Ogorzałka o możliwość zorganizowania nie odpłatnie zawodów w gminie Korzenna.   

 

Członek Komisji Tadeusz Zaremba przyznał, iż dobrze byłoby mieć alternatywę w przypadku 

kolejnej fali epidemii, i nie rezygnować z kalendarza zawodów, lecz podzielić je na kilka hal 

sportowych, przy udziale mniejszej liczby osób.  

 

Przewodniczący Komisji w kwestii przyspieszenia zawodów uznał, iż nie jest to możliwe ze 

względu na odbywane kwalifikacje, które realizowane są przez samorządy. Realnie pierwsze 

zawody sportowe mogą rozpoczynać się pod koniec września.  

 

Komisja przyjęła informację. 

 

Ad. 4. 

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski przedstawił informację na temat porządku 

zawodów sportowych organizowanych przez MOS w Piwnicznej Zdroju w sezonie - „jesień 2021”. 

 

W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju i odmrożenie poszczególnych 

gałęzi gospodarki Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie wznowił System 

Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży w Małopolsce.  

 

Zaplanowano zrealizowanie częściowo zawodów sportowych. Został uruchomiony system SRS, 

aby szkoły mogły zgłaszać chęć startu w poszczególnych kategoriach wiekowych i dyscyplinach 

sportowych.  

 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Nowosądeckiego przeprowadzi 3 zawody sportowe:  

07.06.2021r. /poniedziałek/– piłka nożna dziewcząt – Igrzyska dzieci - „Orlik” Brzezna (zawody 

powiatowe); 
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11.06.2021r./piątek/ - piłka nożna chłopcy – Igrzyska młodzieży – „Orlik” Brzezna; (zawody 

rejonowe). 

  

14.06.2021r. /poniedziałek/ - piłka nożna chłopcy – Igrzyska dzieci „Orlik” Brzezna (zawody 

rejonowe). 

  

W związku z sytuacją pandemiczną zawody odbywać będą się na zewnątrz, na boiskach z 

zachowaniem reżimu sanitarnego.  

Kalendarz zawodów sportowych na rok szkolny 2021/2022 ustalony będzie w miesiącu sierpniu 

2021r., po publikacji kalendarza zawodów organizowanych przez MSZS w Krakowie. 

 

Komisja przyjęła informację. 

 

Ad. 5/6 

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski podziękował wszystkim przybyłym za udział  

i zamknął posiedzenie.  

 

 

              Przewodniczący  

Komisji Turystyki i Sportu RPN 

 

 

                   Stanisław SUŁKOWSKI 

 

 

 

 

 

   

 

 
Protokół sporządziła: Anna Walczak 


