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PROTOKÓŁ Nr 3/2020 

 posiedzenia Komisji Turystyki i Sportu 

Rady Powiatu Nowosądeckiego 

w dniu 23 września 2020 r. 

 

 

 

Realizowany porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.  

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 

233/XIX/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 października 2012 r.  

w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej 

i sportu. 

4. Przedstawienie porządku zawodów sportowych organizowanych przez MOS w Piwnicznej Zdroju 

w sezonie - „jesień 2020”.  

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  oraz zaproszeni goście: 

 

 

Antoni Koszyk  - - Wicestarosta Nowosądecki, 

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, 

Ewa Zielińska   - Radna Powiatu Nowosądeckiego 

 

 

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 Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

Nowosądeckiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 233/XIX/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego                  

z dnia 26 października 2012 r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia            

w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. 

 

Zgodnie z art. 31 ust. 1,2 i 3 oraz art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku Dz. U. z 2010 r 

poz. 1131 zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 

międzynarodowym lub krajowym, trenerom oraz innym osobom wyróżniającym się w działalności 

sportowej mogą być przyznawane wyróżnienia i nagrody ze środków budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego. Komisja Turystyki i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego wielokrotnie wnioskowała o 

zwiększenie kwoty nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe. Biorąc pod uwagę fakt, ze wysokość 

nagrody została ustalona w 2012 roku celowym wydaje się podniesienie jej wysokości. 

 

 

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady 

Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 233/XIX/12 Rady Powiatu 

Nowosądeckiego  z dnia 26 października 2012 r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień za wybitne 

osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. 

 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad.4 

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju Urszula Janusz przedstawiła 

informację dotyczącą porządku zawodów sportowych organizowanych przez MOS w Piwnicznej Zdroju 

w okresie wrzesień – grudzień 2020 r. 

 

 

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski nadmienił, iż to jest trudny czas związany                     

z organizacja zawodów. Pomija oczywiście czas kwarantanny, który trwał kilkanaście tygodni. 

Wówczas nie można było organizować żadnych rozgrywek sportowych. Nadal jest trudno ze 

względu na konieczność zachowania wszelkich form bezpieczeństwa. Pan Stanisław Sułkowski 

poinformował o zasadach obowiązujących podczas zawodów organizowanych w ramach 

współzawodnictwa sportowego szkół.  Podkreślił, iż największym sprzymierzeńcem w walce              

z wirusem COVID-19 jest, poza odpornością organizmu, przestrzeganie zasad higieny i zasady 

dystansu społecznego. Zalecenia zostały opracowane w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia dzieci  

i młodzieży, a także osób dorosłych podczas pobytu na zawodach i uwzględniają aktualne zalecenia 

Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Rozwoju, Ministra Edukacji 

Narodowej i Ministra Sportu. 

 

Członek Komisji Paweł Łabuda zasugerował, iż można byłoby się zastanowić czy nie 

wprowadzić tenisa ziemnego do harmonogramu porządku zawodów sportowych. 
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Na zakończenie wypowiedzi Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski  zwrócił się                      

z zapytaniem czy w tym okresie, gdzie zużycie środków do dezynfekcji jest bardzo duże można 

byłoby liczyć na wsparcie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. 

 

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

dysponentem budżetu w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju jest dyrektor, który ze 

swoich środków powinien zabezpieczyć pewną kwotę na zakup środków do dezynfekcji. 

Należałoby spisywać umowę z daną szkołą, w której jasno sformułowane byłyby zasady 

uwzględniające również kwestię zakupu środków do dezynfekcji. 

 

 

Członek Komisji Paweł Łabuda zasugerował czy dobrym rozwiązaniem mogłoby być wysłanie 

do dyrektorów szkół zapytania ile wynosi stawka godzinowa za wynajem hali sportowej. 

Oczywiście dyrektorzy powinni w podanej kwocie uwzględnić również zakup środków do 

dezynfekcji, o których była mowa. 

 

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

iż możliwość organizacji zawodów sportowych powiązana jest z koniecznością stosowania nowych 

wytycznych zapewniających bezpieczeństwo dzieciom oraz pracownikom.  Ministerstwo Zdrowia 

mając to na uwadze podjęło działania zapewniające dostarczenie środków do dezynfekcji. Jak 

podkreśliła Pani dyrektor Urszula Janusz też z takiego wniosku skorzystała i czeka na dostawę. 

 

 

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

 

 

 

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 Hardy-Repetowska 

 
 


