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PROTOKÓŁ Nr 3/2019 

 posiedzenia Komisji Turystyki i Sportu 

Rady Powiatu Nowosądeckiego 

w dniu 18 lipca 2019 r. 

 

 

Realizowany porządek posiedzenia:   

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.  

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji 

3. Podsumowanie zawodów sportowych organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek 

Sportowy Powiatu Nowosądeckiego w Piwnicznej-Zdroju. 

4. Przygotowanie do zawodów sportowych w sezonie 2019/2020. 

5. Ustalenie terminu wyjazdowej Komisji Turystyki i Sportu „Obiekty sportowe będące 

w zasobach 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 bierze udział pięciu Członków Komisji  oraz zaproszeni goście: 

 

Artur Rola   - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, 

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

 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski przedstawił porządek posiedzenia 

i poddał go pod głosowanie.  

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski  poddał pod głosowanie protokół z poprzedniego 

posiedzenia Komisji z jedną zmianą polegającą na wykreśleniu w pkt. 4 zdania „Przewodniczący 

Komisji Stanisław Sułkowski poinformował o zamiarze zorganizowania wyjazdów kilku grup 

dzieci i młodzieży na zawody sportowe”.  

Protokół z proponowaną zmianą został jednogłośnie przyjęty i podpisany.  

 

Ad. 3 

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

podsumowania zawodów sportowych organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 

Powiatu Nowosądeckiego w Piwnicznej-Zdroju. Poinformowała m.in. o wynikach igrzysk dzieci  

w szkołach podstawowych (rocznik 2006 i młodsi), igrzysk młodzieży szkolnej w szkołach 

podstawowych i gimnazjach oraz  licealiady młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (rocznik 1999 

 i młodsi). Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Nowosądeckiego w roku szkolnym 2018/19 

był organizatorem 69 imprez sportowych dla szkół podstawowych, gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych, w tym 57 Mistrzostw Powiatu, 7 Mistrzostw Rejonu  (zawody organizowane 
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dla mistrzów powiatów: limanowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego i miasta Nowy Sącz) i 5 

Mistrzostw Małopolski. 

 

W zawodach organizowanych przez MOS PN wzięło udział  6029  dziewcząt i chłopców, startując  

w indywidualnych i drużynowych dyscyplinach sportowych (uczniowie brali udział m. in. w grach 

zespołowych – halowej piłce nożnej, piłce nożnej na orlikach, siatkówce, siatkówce plażowej, piłce 

ręcznej, koszykówce, unihokeju, grali w: szachy, tenisa stołowego indywidualnego i drużynowego, 

rywalizowali w konkurencjach lekkoatletycznych – biegach krótkich i na długich dystansach, skoku 

w dal, skoku wzwyż, pchnięciu kulą, czwórboju lekkoatletycznym, brali udział w biegach 

przełajowych indywidualnych, drużynowych i sztafetowych, a także w narciarstwie alpejskim oraz 

strzelectwie).  

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

iż w br. szkolnym Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Nowosądeckiego zorganizował: 

- 24  zawody dla szkół podstawowych – Igrzyska Dzieci, 

- 24  zawody dla szkół podstawowych i gimnazjalnych – Igrzyska Młodzieży, 

- 25  zawodów dla szkół ponadgimnazjalnych – Licealiada. 

 

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

podsumowania stwierdziła, iż z uwagi na małe zainteresowanie oraz stosunkowo duże koszty jest 

wstępna decyzja rezygnacji z zawodów piłki plażowej oraz z zawodów strzeleckich. 

 

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski przyjął ze zrozumieniem informację o rezygnacji  

z zawodów strzeleckich tym bardziej, jak podkreślił, iż koła łowieckie nie są zainteresowane 

pomocą w tym obszarze.  

 

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski zaproponował, po zachęcie ze strony Członka 

Komisji Pawła Łabudy, organizację zawodów pływackich, na początek dla uczniów szkół średnich.  

 

Członek Komisji Paweł Łabuda zaproponował pomoc ze swojej strony w formie organizacji 

zawodów w Chełmcu, w tym również opracowanie regulaminu i innych dokumentów niezbędnych 

do przeprowadzenia zawodów. Jak podkreślił, warto włączyć też szkoły podstawowe w rozgrywki.  

 

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski zaproponował organizację spotkania na początku 

września br. celem ustalenia szczegółów związanych z niniejszymi zawodami. 

 

Członek Komisji Franciszek Kantor skierował zapytanie odnośnie dostępności basenów dla 

dzieci z terenu powiatu nowosądeckiego. 

 

Członkowie Komisji zapewnili o dużej dostępności dzieci do basenu na terenie powiatu. 

 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Artur Rola poinformował o realizowanym na 

terenie powiatu programie „Pływam”, który jest kontynuowany od 2007 r. 

 

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski wyartykułował pilną potrzebę remontu boiska dla 

uczniów przy Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej-Zdroju. Poinformował o niedużym koszcie 

przedsięwzięcia. Zaproponował rozważenie remontu w postaci realizacji jego pierwszego etapu 

jeszcze w tym roku. 
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Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski zwrócił się ponadto z prośbą do Zarządu Powiatu 

Nowosądeckiego o pomoc finansową z przeznaczeniem na zapewnienie pomocy medycznej dla 

imprez organizowanych przez Zespół Szkół i Placówek w Piwnicznej-Zdroju. Jak poinformował, 

środki skończyły się w czerwcu br. i nie są ujęte w żadnym budżecie, stąd pilna potrzeba pomocy  

w tym temacie. 

 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Artur Rola zgodził się z wcześniej wysuwanymi 

tezami, iż należy nieznacznie zmniejszyć ilość zawodów sportowych i skupić się wyłącznie na tych, 

na których nam najbardziej zależy. Najważniejsze są zawody powiatowe, natomiast brak jest 

podstaw prawnych do finansowania zawodów wojewódzkich.  

 

Członek Zarządu Marian Dobosz w temacie zawodów strzeleckich uznał, iż należy wycenić koszt 

imprezy i zastanowić się czy dla powiatu to będzie interesująca oferta. 

 

Członek Zarządu Marian Dobosz odniósł się do kwestii remontu stadionu przy Zespole Szkół  

i Placówek w Piwnicznej-Zdroju stwierdzając, iż trwają negocjacje w sprawie tej inwestycji. Jak 

poinformował, Kierownik Zespołu Zamówień Publicznych i Inwestycji Piotr Piechnik przedstawił 

w ostatnim czasie projekt dokumentacji w sprawie przebudowy budynku jednostki, w tym boiska 

sportowego na kwotę ok. 100 000 zł. 

 

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski zaproponował przyjęcie wariantu najtańszego ale 

do realizacji jeszcze w tym roku. 

 

Członkowie Komisji ustalili wizytę roboczą na stadionie przy Zespole Szkół i Placówek  

w Piwnicznej-Zdroju w składzie: Członek Zarządu Marian Dobosz, Kierownik Zespołu Zamówień 

Publicznych i Inwestycji Piotr Piechnik, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Artur Rola 

oraz  Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski. 

 

 

Ad. 5.  

 

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski zaproponował ustalenie terminu wyjazdowej 

Komisji Turystyki i Sportu „Obiekty sportowe będące w zasobach Powiatu Nowosądeckiego” na 

miesiąc październik br.  

 

 

Ad. 6. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski podziękował 

wszystkim przybyłym za udział i zamknął posiedzenie.  

 
 

 

Przewodniczący  

Komisji Turystyki i Sportu RPN 
 

 

          Stanisław SUŁKOWSKI 
 

 
Protokołowała: Anna Brach 


