
  1                                                                                                                                                   

  

PROTOKÓŁ Nr 1/2020 

 posiedzenia Komisji Turystyki i Sportu 

Rady Powiatu Nowosądeckiego 

w dniu 9 stycznia  2020 r. 

 

 

 

Realizowany porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.  

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

3. Omówienie noworocznego turnieju w piłce siatkowej mężczyzn. 

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

5. Zamknięcie posiedzenia. 

 
 

 

Ad. 1 

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich 

przybyłych. 

W posiedzeniu biorą udział Członkowie Komisji  oraz zaproszeni goście: 

 

 

Marek Kwiatkowski  -  Starosta Nowosądecki, 

Antoni Koszyk  - Wicestarosta Nowosądecki, 

Roman Potoniec                   -           Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego, 

Bożena Mynarek  -  Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, 

Justyna Tokarczyk   Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji  

     Pozarządowych. 

 

 

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 z ostatniego posiedzenie Komisji. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany. 

 

Ad. 3 

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski przedstawił koncepcję organizacji noworocznego 

turnieju w piłce siatkowej mężczyzn. Poinformował, iż impreza odbędzie się 1 lutego br. w hali 

sportowej przy gimnazjum w Rytrze pod honorowym patronatem Starosty Nowosądeckiego oraz 

Wójta Gminy Rytro. Organizatorem będzie  Komisja Turystyki i Sportu Rady Powiatu 

Nowosądeckiego i Gmina Rytro. Celem turnieju jest popularyzacja piłki siatkowej wśród 
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Samorządowców Powiatu Nowosądeckiego. W zawodach mogą wziąć udział samorządy terenu 

powiatu nowosądeckiego oraz służby mundurowe (Policja, Straż Graniczna, Straż Pożarna). 

Drużyna może liczyć maksymalnie 12 osób, w tym opiekun i trener, ponadto w trakcie 

rozgrywanego meczu na boisku musi grać jedna zawodniczka. 6. Organizator zapewnia 

uczestnikom turnieju bufet (kawa, herbata, woda mineralna, kanapki) oraz między godziną 13 – 14 

obiad dla uczestników i zaproszonych gości. Inicjator zawodów przewiduje nagrody dla 

uczestników turnieju. Zbiórka uczestników turnieju o godz. 9:00, losowanie grup turnieju godz. 

9:15, uroczyste otwarcie turnieju o godz. 9:30. Przewidywany czas zakończenie turnieju to godz. 

16:00 – 16:30. 

 

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski skierował prośbę do władz powiatu  

o zabezpieczenie opieki medycznej oraz wysłanie powiadomień o turnieju do zainteresowanych, 

pozostałe elementy imprezy takie jak puchary, dyplomy i posiłki leżą po stronie Komisji. Podkreślił 

zawsze duże od lat zainteresowanie turniejem. 

 

Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski skierował zapytanie dlaczego nowa piękna 

powiatowa  hala sportowa nie jest miejscem tych rozgrywek? 

 

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski odpowiedział, że w hali w Starym Sączu też będą 

przeprowadzone zawody, a hala sportowa jest udostępniona za darmo na zasadach jak powiatowa 

hala.  

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec stwierdził, iż turnieje 

powiatowe powinny być organizowane w naszych halach sportowych, zaznaczył że puchary 

również powinny być w gestii powiatu i być przez niego finansowane. Tym bardziej że są środki na 

takie cele. 

 

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski odpowiedział, iż turniej jest noworoczny nie 

samorządowy i już ma sponsorów na puchary. 

 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Bożena Mynarek poinformowała, iż Starostwo 

Powiatowe wypracowało już grafik zawodów sportowych na ten rok: będzie 5 zawodów, w tym 

pierwsze od tego roku zawody pływackie. Natomiast piłka siatkowa przewidziana jest na m-c luty. 

 

Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski podkreślił, że chce popularyzować sport, dlatego w 

tym roku zainicjuje zawody pływackie na otwartej przestrzeni na jeziorze Rożnowskim we 

współpracy z WOPR-em skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec zaproponował odwrócenie ról 

tak, aby to pracownicy Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu zorganizowali ten turniej a Komisja 

Turystyki i Sportu będzie zaproszona.  

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski zapewnił, że chce zrobić ten turniej i zrobi go 

dobrze. 

Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski poinformował o złych doświadczeniach przy 

organizacji powiatowego turnieju przez podmiot z zewnątrz podczas ostatniego turnieju piłki 

nożnej w Starym Sączu. 

Członek Komisji Tadeusz Zaremba poinformował, iż komisji nie organizowała tego turnieju, co 

więcej nawet o nim nie wiedziała. 

Członek Zarządu Powiatu Marian Dobosz poinformował, iż podczas dyskusji wypracowała się 
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koncepcja organizacji turniejów w różnych gminach. Jeśli z inicjatywy Przewodniczącego Komisji 

Stanisława Sułkowskiego padł wybór na Rytro to jest ok. W tej sytuacji można zawrzeć jakiś 

kompromis. 

Członek Komisji Tadeusz Zaremba stwierdził, iż skoro jest wybranych 5 imprez powiatowych 

sportowych to jest zgoda na to, a pozostałe imprezy będą dodatkowymi ze wsparciem powiatu 

nowosądeckiego jak ta zaproponowana przez Przewodniczącego Komisji. 

 

 

Ad. 5. 

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski podziękował wszystkim przybyłym za udział  

i zamknął posiedzenie.  

 
 

                             Przewodniczący  

Komisji Turystyki i Sportu RPN 

 
 

          Stanisław SUŁKOWSKI 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół sporządziła: Anna Brach 

 


