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PROTOKÓŁ Nr 4/2019 

 posiedzenia Komisji Turystyki i Sportu 

Rady Powiatu Nowosądeckiego 

w dniu 10 października 2019 r. 

 

 

Realizowany porządek posiedzenia:   

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.  

2. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji 

4. Podsumowanie zawodów sportowych organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek 

Sportowy Powiatu Nowosądeckiego w Piwnicznej-Zdroju w 2019 roku.. 

5. Ustalenie terminu wspólnego wyjazdowego posiedzenia Komisji Turystyki i Sportu oraz 

Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego na „Obiekty sportowe będące 

w zasobach Powiatu Nowosądeckiego”. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1. 

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich 

przybyłych. 

W posiedzeniu bierze udział siedmiu Członków Komisji  oraz zaproszeni goście: 

 

 

Antoni Koszyk  - Wicestarosta Nowosądecki, 

Edward Ciągło  - Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego, 

Bożena Mynarek  - Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, 

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

Wojciech Mróz  - Trener Klubu Sportowego UKS Jelna, 

Ryszard Małek  - Członek Zarządu Klubu Sportowego UKS Jelna. 

 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski przedstawił porządek posiedzenia. 

Z uwagi na obecność gości reprezentujących UKS Jelna zaproponował przesunięcie pkt. 5 tj. 

Sprawy bieżące i wolne wnioski tuż po otwarciu posiedzenia i przyjęciu porządku obrad. 

Stanowiłby pkt. 2 porządku obrad, a kolejne punkty zmieniłyby odpowiednio numerację. 

 

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski poddał pod głosowanie porządek obrad  

z uwzględnieniem zmiany. 

 

Porządek posiedzenia wraz ze zmianą został przyjęty jednogłośnie. 
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Ad. 2 

 

Trener Klubu Sportowego UKS Jelna Wojciech Mróz poinformował, iż Klub promuje 

Sądecczyznę od ponad 10 lat. Jednocześnie podkreślił, iż jest dumny z piłkarek i cieszy się, że klub 

robi ciągle widoczny postęp. Aktualnie jest 150 piłkarek, które cały czas wygrywają, rozwijają się, 

ponieważ mają wspólną pasję i masę ambicji. Obecnie jest utworzonych 7 drużyn w różnych 

kategoriach wiekowych, 3 z nich grają na szczeblu centralnym. Ponadto jest 12 reprezentantek 

Województwa Małopolskiego. To olbrzymi sukces. UKS Jelna nie pobiera opłat za członkostwo od 

zawodniczek. 

 

Członek Zarządu Klubu Sportowego UKS Jelna Ryszard Małek dodał, iż najlepszą formą 

promocji jest sport. W związku z powyższym zachęcił do współpracy władze powiatu .  

 

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski podkreślił, iż docenia pracę na rzecz Klubu UKS 

Jelna. Wspiera takie działania i inicjatywy. Docenia też trud i wysiłek zawodniczek, które 

zdobywają cały czas medale.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji Marcin Bulanda poinformował, iż ewenementem jest ogromna 

ilość lajków dla Klubu UKS Jelna na jednym z najbardziej popularnych portali społecznościowych. 

Facebookowych fanów z pewnością przysporzyły ciągłe sukcesy zawodniczek. 

 

Członek Komisji Wiktor Durlak podobnie jak przedmówca docenia działania zarówno władz jak 

 i Członków Klubu UKS Jelna. Uważa , ze jest to doskonała forma promocji powiatu. W związku  

z powyższym zaproponował zakup strojów dla reprezentantek na szczeblu centralnym. 

 

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski w pełni popiera propozycję zakupu strojów dla 

reprezentantek UKS Jelna. Jednocześnie poinformował, aby Zarząd Klubu Sportowego UKS Jelna 

zwrócił się z powyższym wnioskiem pisemnie do Zarządu Powiatu Nowosądeckiego. 

 

Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk zaznaczył, iż władze Powiatu Nowosądeckiego 

wspierają inicjatywy zawodników czy też osób zajmujących się propagowaniem sportu na 

Sądecczyźnie. Każdego roku są przyznawane nagrody Starosty Nowosądeckiego za wybitne 

osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. W bieżącym roku termin zgłaszania kandydatów 

do nagrody już minął był do 30 września br.  Ponadto Zarząd Powiatu Nowosądeckiego kierując się 

intencją wspierania zadań promujących markę terytorialną SĄDECKIE, budujących jej pozytywny 

wizerunek wśród mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego poprzez wspieranie wydarzeń 

sportowych i promujących aktywny tryb życia, a także sport dzieci młodzieży ogłasza co roku 

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. „Sportowe SĄDECKIE”. Jest określona 

pula pieniędzy na te zadania na dany rok.  W związku z powyższym Wicestarosta Nowosądecki 

Antoni Koszyk zaproponował, aby Zarząd UKS Jelna monitorował w/w propozycje i z nich 

korzystał. 

 

 

Ad. 3 

 

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski  poddał pod głosowanie protokół nr 3/2019  

z 18 lipca 2019 roku . 

Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany 
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Ad. 4 

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

podsumowania zawodów sportowych organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 

Powiatu Nowosądeckiego w Piwnicznej-Zdroju. W pierwszym półroczu br. odbyło się 21 zawodów 

sportowych . W miesiącach ciepłych od maja do października przyjęto regułę organizowania 

rozgrywek na świeżym powietrzu na zewnątrz. Natomiast w pozostałych miesiącach odbywają się 

turnieje sportowe w budynkach wewnątrz. Niewątpliwie pogoda weryfikuje organizację tego 

rodzaju imprez . Pani Urszula Janusz podkreśliła, iż po raz pierwszy Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Nowym Sączu przedłożył cennik za wynajem boiska sportowego na potrzeby 

zorganizowania zawodów sportowych w unihokeja. W bieżącym roku koszt 1 h to 120 zł.  Przy 

organizowaniu jednej imprezy trwającej średnio ok. 6 h koszt wynajmu jest wysoki.  Wariantem 

zastępczym jest wynajem sali w Szkole Podstawowej Nr 1 w Piwnicznej Zdroju, gdzie koszt jest o 

połowę mniejszy. Być może najbliższe zawody sportowe w listopadzie tam zostaną zorganizowane. 

Ponadto w lutym 2020. po raz pierwszy odbędą się zawody pływackie. Jeżeli się to sprawdzi na 

pewno będą kontynuowane przy dużej życzliwości i wsparciu Członka Komisji Pawła Łabudy. 

 

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski  dodał, iż współpraca z władzami Miasta Nowego 

Sącza w zakresie organizacji zawodów sportowych jest trudna. Natomiast udało się kontakt  

z Klubem Sportowym „Helena”, gdzie nieodpłatnie udostępniają boisko sportowe przy ul. 

Starowiejskiej w Nowym Sączu.  

 

W dalszej części Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski zwrócił się z prośbą do 

uczestniczącego w posiedzeniu Wicestarosty Nowosądeckiego Antoniego Koszyka  

o zagwarantowanie w projekcie budżetu na 2020 rok środków na zakup band do unihokeja.  

Jednocześnie Pan Stanisław Sulkowski zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości zwiększenia 

środków na wyżywienie dla zawodników biorących udział w zawodach sportowych w Nawojowej. 

 

Na zakończenie Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski zasugerował, aby zwiększyć 

środki w budżecie powiatu na 2020 dla Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej-Zdroju  

w związku ze wzrostem ogólnym kosztów na rynku m.in. wzrost cen pucharów, medali dla 

zawodników. 
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Ad. 5.  

 

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski zaproponował wspólne wyjazdowe posiedzenie 

Komisji Turystyki i Sportu oraz Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego                               

18 października br.  Będzie to okazja do zapoznania się z obiektami sportowymi będącymi  

w zasobach Powiatu Nowosądeckiego w : 

 Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Prof. Józefa  Tischnera w Starym Sączu, 

 Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Starym Sączu, 

 Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju, 

 Ognisku Pracy Pozaszkolnej przy Powiatowym Zespole Szkół w Muszynie 

 

 

Członek Komisji Tadeusz Zaremba poprosił o zebranie procedur regulujących wynajem 

hal/obiektów sportowych w/w jednostek i umieszczenie ich na Portalu Radnego. 

 

 

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 Hardy-Repetowska 


