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PROTOKÓŁ Nr 1/2019 

 posiedzenia Komisji Turystyki i Sportu 

Rady Powiatu Nowosądeckiego 

w dniu 5 lutego 2019 r. 

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.  

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

3. Przedstawienie kalendarza imprez sportowych organizowanych przez MOS w Piwnicznej 

Zdroju w drugim półroczu roku szkolnego 2018/2019. 

4. Omówienie organizacji zawodów samorządowych w piłce siatkowej i piłce nożnej 

mężczyzn. 

5. Informacja nt. organizacji Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej z okazji Dnia Dziecka 

w Muszynie.  

6. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na budowę lub modernizację bazy sportowej w 

Powiecie Nowosądeckim. 

7. Ustalenie terminu wyjazdowego posiedzenia Komisji. 

8. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

9. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 1 

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich 

przybyłych. 

W posiedzeniu biorą udział wszyscy Członkowie Komisji  oraz zaproszeni goście: 

 

Antoni Koszyk  - Wicestarosta Nowosądecki 

Artur Rola   - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, 

Andrzej Zarych  - Dyrektor Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z   

       Zagranicą. 

Urszula Janusz  - Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej-Zdroju 

 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski poinformował Członków Komisji                                  

o wprowadzeniu do porządku obrad dwóch dodatkowych punktów: „Zaopiniowanie projektu 

uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany przedstawiciela Powiatu 

Nowosądeckiego do Stowarzyszenia„Sądecka Organizacja Turystyczna” oraz „Informacja nt.  

targów turystycznych, w których bierze udział Powiat Nowosądecki”.  

Przewodniczący Komisji przedstawił i poddał pod głosowanie nowy porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.  

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

3. Przedstawienie kalendarza imprez sportowych organizowanych przez MOS w Piwnicznej 

Zdroju w drugim półroczu roku szkolnego 2018/2019. 

4. Omówienie organizacji zawodów samorządowych w piłce siatkowej i piłce nożnej 

mężczyzn. 

5. Informacja nt. organizacji Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej z okazji Dnia Dziecka 

w Muszynie.  

6. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na budowę lub modernizację bazy sportowej w 

Powiecie Nowosądeckim. 
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7. Ustalenie terminu wyjazdowego posiedzenia Komisji. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany 

przedstawiciela Powiatu Nowosądeckiego do Stowarzyszenia„Sądecka Organizacja 

Turystyczna”. 

9. „Informacja nt.  targów turystycznych, w których bierze udział Powiat Nowosądecki”. 

10. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

11. Zamknięcie posiedzenia. 

Zmieniony porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski  poddał pod głosowanie protokół nr 5/2018                     

z poprzedniego posiedzenia Komisji 

Protokół został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 3 

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej-Zdroju Urszula Janusz poinformowała 

Członków Komisji, że Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piwnicznej-Zdroju w roku szkolny 

2018/2019  zaplanował 70 zawodów sportowych, głównie o zasięgu powiatowym, w ok. 

dwudziestu dyscyplinach sportowych, odbywających się na boiskach hal sportowych (jesień, zima) 

oraz stadionach lekkoatletycznych (wiosna-lato). Do tej pory zrealizowano 32 zawody. Pani 

Dyrektor zaznaczyła, że spośród ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych szkół powiatowych 

najbardziej aktywne są: Zespół Szkół w Łącku, Zespół Szkół w Krynicy-Zdroju oraz Zespół Szkół 

w Marcinkowicach. Dodała również, iż zawody finansowane są z budżetu Międzyszkolnego 

Ośrodka Sportowego. W trakcie rozgrywek sportowych zapewniana jest także opieka medyczna 

(placówka podpisała umowę z ratownikiem medycznym na kwotę 190 zł za obsługę pojedynczych 

zawodów, obowiązującą do czerwca br.). 

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski podkreślił, że w związku z większą, niż w 

ubiegłym roku, ilością zawodów rejonowych i wojewódzkich, w budżecie placówki brakuje ok.              

4 000 zł na zakup pucharów. Zwrócił się z prośbą do Wicestarosty Nowosądeckiego Pana 

Antoniego Koszyka o zwiększenie budżetu MOS w Piwnicznej-Zdrój na organizację zawodów 

powiatowych. 

Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk przekazał aby, Pani  Dyrektor Urszula Janusz 

wystąpiła z wnioskiem do Zarządu Powiatu Nowosądeckiego o dodatkowe środki finansowe na 

zawody powiatowe. 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Artur Rola wyjaśnił ponadto, że Powiat 

Nowosądecki może finansować jedynie zawody powiatowe. Organizacja zawodów rejonowych                  

i wojewódzkich jest zlecana Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportowemu w Piwnicznej-Zdroju przez 

Małopolski  Szkolny Związek Sportowy w Krakowie i to po stornie wojewódzkiego ośrodka leży 

przekazywanie środków na ten cel. Jedyną możliwą formą pomocy finansowej przy organizacji 

zawodów rejonowych i wojewódzkich przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu jest 

dofinansowanie w ramach tzw. „małego grantu”, pod warunkiem, że udział w zawodach biorą 

uczniowie z co najmniej dwóch gmin Powiatu Nowosądeckiego.  

Wobec wyczerpania dyskusji Przewodniczący Komisji przystąpił do realizacji kolejnego punktu 

posiedzenia. 

 

Ad. 4 

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski podziękował za pomoc w organizacji III. 

Samorządowego Turnieju Piłki Siatkowej Mężczyzn w Grybowie. Poinformował jednocześnie, że 

16 lutego w Rytrze odbędzie się  III Turniej Samorządowy w Piłce Siatkowej Kobiet, zaś 2 marca                            

w Piwnicznej-Zdroju IV Noworoczny Turniej Samorządowy w Halowej Piłce Nożnej Mężczyzn. 

Pan Przewodniczący zobligował Pana Artura Rolę do przekazania zaproszeń wszystkim członkom 
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Komisji Turystyki i Sportu. 

 

Ad.5 

Dyrektor Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Pan Andrzej Zarych 

poinformował członków Komisji, że w związku z przygotowaniami do Międzynarodowego 

Turnieju Piłki Nożnej w Muszynie (czas trwania od 30.05 do 1.06 2019 r.), zostały rozesłane 

zaproszenia do miast i powiatów, z którymi Powiat Nowosądecki podpisał umowy partnerskie. Na 

zgłoszenia Starostwo będzie oczekiwać do końca lutego. Środki finansowe na organizację tego 

wydarzenia są zaplanowane i zabezpieczone w budżecie Powiatu. 

 

Ad. 6.  

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski zwrócił uwagę na potrzebę rozbudowy bazy 

sportowej w powiecie nowosądeckim, a w szczególności modernizację budynku w Piwnicznej-

Zdroju, rozbudowę strzelnicy sportowej oraz budowę basenu. 

Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk poinformował członków Komisji, że trwają prace nad 

opracowaniem dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem pozwolenia na zadanie „Przebudowa                

i modernizacja budynku Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju”. Na to zadanie została  

zaplanowana kwota 100 000 zł, która w razie potrzeby będzie zwiększana o dodatkowe środki. 

Ponadto, trwa realizacja budowy hali sportowej przy LO w Starym Sączu, jednakże Ministerstwo 

Sportu nie rozpatrzyło jeszcze wniosku o dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Pan Wicestarosta 

przekazał również, iż Starostwo Powiatowe oczekuje na rozpoczęcie naboru w ramach programu 

„Małopolskie boiska”, który zakłada wymianę nawierzchni urazogennych. Odnosząc się do 

wypowiedzi Pana Sułkowskiego, Pan Wicestarosta odpowiedział, że budowa basenu w powiecie 

jest tematem do rozważenia przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego.  

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski,  zapytał, czy na basenie w Chełmcu odbywają się 

zawody sportowe? 

Członek Komisji Paweł Łabuda odpowiedział, że na pływalni w Chełmcu odbywają się zawody 

dla uczniów szkół, prowadzonych przez Gminę Chełmiec. Jednakże, po uzgodnieniu szczegółów              

z Wójtem Gminy Chełmiec, istnieje możliwość przeprowadzenia mistrzostw szkół podstawowych                  

i ponadpodstawowych o zasięgu powiatowym. 

 

Ad. 7 

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski poinformował, że termin wyjazdowej komisji 

zostanie ustalony na następnym posiedzeniu. 

 

Ad.8 

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu 

Nowosądeckiego w sprawie zmiany przedstawiciela Powiatu Nowosądeckiego do Stowarzyszenia 

„Sądecka Organizacja Turystyczna”. 

Projekt uchwały (bez imienia i nazwiska przedstawiciela) został pozytywnie zaopiniowany.  

Nazwisko przedstawiciela zostanie podane w późniejszym terminie. 

 

Ad. 9  

Dyrektor Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Andrzej Zarych poinformował 

Członków Komisji o targach turystycznych, w których weźmie udział Starostwo Powiatowe                     

w Nowym Sączu. Są to: 

• Targi w Łodzi w dniach 22-24 marca 

• Targi w Katowicach w dniach 29-31 marca 

• Targi w Szczecinie w dniach 10-11 maja 

• Targi w Lublinie – koniec maja 
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• Międzynarodowe Targi w Nadarzynie w dniach 18-20 października. 

Ad. 10 

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski na koniec posiedzenia zaprosił Członków Komisji 

na Mistrzostwa Powiatu Nowosądeckiego w Narciarstwie Alpejskim, które odbędą się w Centrum 

Narciarskim Master –ski w Tyliczu w dniu  27 lutego br. 

 

Wobec braku dalszych wniosków, Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski podziękował 

wszystkim przybyłym za udział i zamknął posiedzenie.  

 
 

  Przewodniczący  

Komisji Turystyki i Sportu RPN 
 

 

          Stanisław SUŁKOWSKI 
 

 

 

 

 
  Protokół sporządziła Małgorzata Horowska. 


