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PROTOKÓŁ Nr 5/2020 

 posiedzenia on-line Komisji Turystyki i Sportu 

Rady Powiatu Nowosądeckiego 

w dniu 23 listopada 2020 r. 

 

 

 

Realizowany porządek posiedzenia: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyrażenia zgody 

na przystąpienie Powiatu Nowosądeckiego w charakterze Partnera do współpracy z Fundacją 

„Po Zdrowie Do Natury”, mającej na celu budowanie i umacnianie marki lokalnej „Miodny 

Szlak” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania deklaracji współpracy Partnerstwa 

„Miodny Szlak”. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie Programu 

Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021. 

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 1 

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich. 

W posiedzeniu biorą udział Członkowie Komisji  oraz zaproszeni goście: 

 

 

 
Bożena Mynarek  -  Zastępca Dyrektora 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 nr 4/2020  z dnia 23 października 2020 r. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany. 
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Ad. 3 

Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Justyna Tokarczyk  
przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

Powiatu Nowosądeckiego w charakterze Partnera do współpracy z Fundacją „Po Zdrowie Do Natury”, 

mającej na celu budowanie i umacnianie marki lokalnej „Miodny Szlak” oraz upoważnienia Zarządu 

Powiatu do podpisania deklaracji współpracy Partnerstwa „Miodny Szlak”. 

 

 

Marka lokalna „Miodny Szlak” jest narzędziem promocji Regionu, poprzez prezentację wysokiej 

jakości produktów, usług i inicjatyw związanych z tem regionem, oferowanych i realizowanych 

przez twórców, usługodawców, instytucje i podmioty ekonomii społecznej obszaru Regionu 

Sądeckiego. Budowana jest w oparciu o lokalne zasoby oraz bogate dziedzictwo kulturowo-

historyczne Regionu. 

 

Marka lokalna „Miodny Szlak” powstała z inicjatywy Fundacji Po Zdrowie do Natury w 

odpowiedzi na potrzeby mieszkańców, podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych i 

instytucji wspierających zrównoważony rozwój Regionu Sądeckiego. Fundacji Po Zdrowie do 

Natury wspólnie z lokalnymi partnerami stworzyła grupę inicjatywną Marki, którzy 2019 -2020 w 

efekcie licznych spotkań i dyskusji powołali do życia „Miodny Szlak”. 

 

 

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski poinformował, iż chciałby coś więcej dowiedzieć 

się na temat Fundacji. 

 

Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Justyna Tokarczyk  
odpowiedziała, iż Fundacja zarejestrowana jest w Kamiannej. 

 

Członek Komisji Paweł Łabuda zapytał czy partnerstwo będzie się wiązało z  wnoszeniem środków 

finansowych. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Marcin Bulanda poinformował, iż uczestniczył w spotkaniu ok. 3 miesięcy 

temu. Wówczas wiele samorządów deklarowało chęć przystąpienia do omawianego projektu. W związku 

 z powyższym zapytał czy są już chętni do współpracy. 
 

Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Justyna Tokarczyk  
odpowiedział, iż partnerstwo  nie będzie się wiązało z wnoszeniem wkładu finansowego. Jeśli zaistniałaby 

potrzeba wsparcia środkami pieniężnymi to napewno trzeba byłoby to poddać pod obrady Rady Powiatu 

Nowosądeckiego. 

 

W dalszej części poinformowała, iż nie uczestniczyła w spotkaniu. Wie, że większość samorządów czeka na 

stanowisko powiatu w tej sprawie. (chodzi o samorządy gminne uczestniczące w spotkaniu). 

 

Członek Komisji Tadeusz Zaremba nadmienił, iż w jego odczuciu współpraca ta będzie się w 

przyszłości wiązała z finansowaniem 

 

 

Członek Komisji Franciszek Kantor  uważa, że omawiana Fundacja powinna najpierw wykazać 

się konkretnymi działaniami. Dopiero wówczas można byłoby włączyć się do partnerstwa. 
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Członek Komisji Piotr Ogorzałek wyraził podobną opinie do przedmówcy. 

 

 

Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Justyna Tokarczyk  

poinformowała, iż można byłoby zaprosić przedstawicieli Fundacji, którzy tworzyli „Miodny 

Szlak” 

 

Członek Komisji Tadeusz Zaremba chciałby wiedzieć czy działania konkretne Fundacji będą 

miały przedłożenie na poszczególne regiony Powiatu Nowosądeckiego. 

 

 

Członkowie Komisji Turystyki i Sportu RPN wstrzymali zaopinowanie omawianego projektu 

uchwały. Zaproponowali spotkanie z przedstawicielami Fundacji na kolejne posiedzenie, aby 

wówczas podjąć decyzję w przedmiotowej sprawie. 

 

 

Ad. 4. 

Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Justyna Tokarczyk  

przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie Programu Współpracy Powiatu 

Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021. 

 

 

Poinformowała, iż wysokość środków finansowych jakie planuje się przeznaczyć na  realizację 

Programu, w części dotyczącej wykonania priorytetowych zadań publicznych planowanych do 

realizacji w ramach współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi w 2021 r. wynosi 603 120 

zł, z czego 318 120 zł przeznaczone będzie na nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie oraz edukację prawną. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację 

zadań publicznych w trybie art. 19 a ustawy stanowi najwyżej 20 % dotacji planowanych w roku 

2021 na realizację zadań publicznych przez organizacje. 
 

 

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu 

Nowosądeckiego w sprawie Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami 

Pozarządowymi na rok 2021. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała i jednogłośnie przyjęła projekt uchwały. 
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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 


