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PROTOKÓŁ Nr 2/2020 

 posiedzenia Komisji Turystyki i Sportu 

Rady Powiatu Nowosądeckiego 

w dniu 23 czerwca 2020 r. 

 

 

 

Realizowany porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.  

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

3. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego  

z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2019”. 

4. Podsumowanie kalendarza imprez sportowych organizowanych przez MOS                         

 w Piwnicznej Zdroju w pierwszym półroczu roku szkolnego 2019/2020.  

5. Informacja na temat przygotowań bazy turystycznej podczas pandemii COVID-19 na terenie 

Powiatu Nowosądeckiego. 

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

7. Zamknięcie posiedzenia. 
 

 

Ad. 1 

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich 

przybyłych. 

W posiedzeniu biorą udział Członkowie Komisji  oraz zaproszeni goście: 

 

 

Antoni Koszyk  - Wicestarosta Nowosądecki, 

Edward Ciągło  - Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego, 

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

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 posiedzenia Komisji. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany. 
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Ad. 3 

Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Justyna Tokarczyk 

przedstawiła sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego  

z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2019”. 

 

Członek Komisji Tadeusz Zaremba zapytał o konkretne kwoty w ramach dotacji celowych dla 

podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego czy wodnego w 2019 roku. 

 

Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Justyna Tokarczyk 
odpowiedziała, iż przygotuje szczegółową informację na temat współpracy i dofinansowania zadań 

realizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu powiatu nowosądeckiego. 

 

Członek Komisji Tadeusz Zaremba uważa, iż powinno się kłaść większy nacisk, by promować 

możliwość dofinansowania zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert  pn. „Eko 

Sądeckie”. W ubiegłym roku wpłynęło tylko 7 wniosków w ramach tego działania, z czego jedynie 

2 zostały pozytywnie rozpatrzone. 

 

Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Justyna Tokarczyk 

poinformowała, iż nie wszystkie organizacje uprawnione są do tego, by ubiegać się o te środki. 

Wynika to z tego, że nie mają w Statucie swojej organizacji wpisanych pewnych zadań w działania. 

Dlatego też część wniosków jest odrzucana na etapie formalnym. 

 

Członek Komisji Tadeusz Zaremba uważa, że można byłoby zastanowić się nad formą promocji 

mając oczywiście na uwadze to jak dynamicznie zmieniają się czasy. 

 

Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Justyna Tokarczyk 

odpowiedziała, iż informacja o konkursach są odpowiednio wcześnie wysyłane do organizacji 

pozarządowych, umieszczane na facebooku, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego  

w Nowym Sączu. Ponadto zawsze powiadomieni są również lokalni dziennikarze. 

 

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski zapytał czy pozostały środki na stowarzyszenia 

sportowe. 

 

Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Justyna Tokarczyk 

poinformowała, iż rozdysponowano 30 700 zł. Pozostało 17 000 zł. Szereg organizacji w związku  

z COVID-19 zawiesiło realizację zadań. W związku z nadzwyczajną sytuacją oraz ustawą został 

przedłużony okres składania sprawozdań przez organizacje pozarządowe. 

 

Komisja przyjęła powyższe sprawozdanie. 

 

Ad.4 

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju Urszula Janusz podsumowała 

międzyszkolne zawody sportowe organizowane przez MOS w Piwnicznej – Zdroju w roku 

szkolnym 2019/2020. Na wstępie poinformowała, iż odbyło się 35v imprez sportowych dla szkół 

podstawowych i średnich, w tym 33 Mistrzostw Powiatu Nowosądeckiego, 1 Mistrzostw Rejonu  

i 1 Mistrzostw Małopolski. Od dnia 12 marca 2020 roku wszystkie zawody sportowe organizowane 
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przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Nowosądeckiego w ramach współzawodnictwa 

sportowego szkół zostały zawieszone w związku ze stanem epidemii w Polsce. Nie zrealizowano 31 

imprez sportowych zaplanowanych w kalendarzu zawodów na rok szkolny 2019/2020.  

W zawodach wzięło udział 3263 dziewcząt i chłopców startując w indywidualnych i drużynowych 

dyscyplinach sportowych. 

 

 

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski podziękował Pani Dyrektor, pracownikom MOS       

w Piwnicznej, Zarządowi i Radnym Powiatu Nowosądeckiego za udział w zawodach oraz  pomoc 

w ich organizacji. Cieszyły się dużą popularnością, stały na wysokim poziomie sportowym  

i organizacyjnym. Młodzież szkolna wykazywała się wielką ambicją i zaangażowaniem, aby 

osiągnąć jak najlepsze wyniki sportowe dla swoich szkół. Zawody te miały zagwarantowane 

profesjonalne zabezpieczenie medyczne. 

 

Wobec braku uwag Członkowie Komisji przystąpili do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

 

 

Ad. 5 

Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Justyna Tokarczyk 

przedstawiła informację na temat przygotowań bazy turystycznej podczas pandemii COVID-19 na 

terenie Powiatu Nowosądeckiego. 

 

 

Przy tej okazji Pani Dyrektor poinformowała, iż 1 czerwca br. Powiat Nowosądecki ruszył  

z ogólnopolską kampanią Odkrywaj Sądeckie.  

W ramach prowadzonej przez Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Starostwa 

Powiatowego w Nowym Sączu kampanii marki  SĄDECKIE w 30 największych miastach                  

w Polsce na 175 bilbordach i city lightach można zobaczyć zdjęcia z najpiękniejszymi zakątkami 

Sądecczyzny. Według przygotowanego raportu, dziennie przekaz powinien dotrzeć nawet do  

1,5 miliona odbiorców! W obecnym czasie, ważne jest aby wzmocnić  naszą lokalną branżę 

turystyczną, która najbardziej ucierpiała w ostatnim czasie ze względu na wprowadzone 

ograniczenia. Aby ściągnąć turystów z całej Polski - kampania zostanie przeprowadzona  

w 30 największych miastach w Polsce  w tym  m.in. Warszawa, Szczecin, Łódź, Poznań, Katowice, 

Bytom, Kraków, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Wrocław, Lublin, Toruń.  

 

Wszystko po to, aby na Sądecczyznę przyjeżdżało coraz więcej osób. Termin rozpoczęcia kampanii 

nie został wybrany przypadkowo – po czasie epidemii i niemożności podróżowania, Ziemia 

Sądecka otwiera się dla turystów. Kampania ma być wsparciem dla hoteli, pensjonatów, osób 

prowadzących kwatery agroturystyczne, a także dla branży gastronomicznej i oferującej różne 

atrakcje. Chcemy przypomnieć Polakom, że nasz region jest bardzo atrakcyjny, przyjazny  

i smaczny, bogaty w wody mineralne, miody, zachwycający przyrodniczo i historycznie.  

 

Od 10 czerwca w związku z kampanią realizowana jest również  akcja „Złap % i Odkrywaj 

Sądeckie”. Oznacza to,  że na hasło Odkrywaj Sądeckie turysta otrzyma kilkuprocentową  zniżkę na 

pobyt lub skorzystanie z atrakcji.  Na stronie www.nowosadecki.pl została przygotowana specjalna 

baza obiektów i atrakcji znajdujących się na terenie Powiatu Nowosądeckiego, które wspierają  
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kampanię, włączyły się w akcję i proponują zniżki dla turystów. Taka informacja jest udostępniana 

i promowana zarówno na stronie www.nowosadecki.pl, a także na Facebooku i Instagramie. Co to 

oznacza? Przy rezerwacji pobytu w obiektach które przystąpiły do akcji,  na hasło kampanii  

#Odkrywaj Sądeckie turysta otrzyma kilkuprocentową  zniżkę na pobyt lub skorzystanie z atrakcji. 

Do akcji Powiatu Nowosądeckiego włączyło się obecnie 20 podmiotów, a lista cały czas się 

powiększa. 

 

 

Wobec braku uwag Członkowie Komisji przystąpili do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

 

 

Ad. 6 

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski  podziękował Zarządowi Powiatu 

Nowosądeckiego za przychylne działania, dzięki którym wybudowano boisko przy Domu Wczasów 

Dziecięcych w Piwnicznej-Zdroju. Rocznie przybywa do ośrodka kilka tysięcy dzieci i młodzieży,  

a szczególną popularnością cieszy się okres ferii i wakacji. 

 

W dalszej części Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski  zapytał czy jest kontynuowana 

współpraca  partnerska Powiatu Nowosądeckiego ze Starą Lubovnią. 

 

Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Justyna Tokarczyk 

odpowiedziała, że Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu realizuje projekt ze 

Starą Lubovnią. Przy tej okazji nadmieniła, iż Powiat Nowosądecki nie zrezygnował  

z żadnego partnerstwa zagranicznego. Jedynie zaistniała sytuacja związana z epidemią COVID-16 

spowodowała zawieszenie sytuacji do momentu opanowania sytuacji. 

 

Ad. 7. 

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski podziękował wszystkim przybyłym za udział  

i zamknął posiedzenie.  

 
 

                             Przewodniczący  

Komisji Turystyki i Sportu RPN 

 
 

          Stanisław SUŁKOWSKI 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół  sporządziła: Anna Hardy-Repetowska 

 
 


