
PROTOKÓŁ Nr 5/2018
 posiedzenia Komisji Turystyki i Sportu

Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 14 grudnia 2018 r.

Realizowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Turystyki i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego.
3. Zaopiniowanie  projektu  Uchwały  Budżetowej  Powiatu  Nowosądeckiego  na  2019  rok  w  zakresie

obejmującym działanie Komisji.
4. Zaopiniowanie  projektu  uchwały Rady Powiatu  Nowosądeckiego w sprawie  przyjęcia    Wieloletniej

Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego w zakresie obejmującym działanie Komisji.
5. Wypracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Turystyki i  Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego na

2019 rok.
6. Omówienie organizacji zawodów kulinarnych "Dzikie smaki Sądecczyzny".
7. Wstępne omówienie przygotowania Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej organizowanego z okazji

Dnia Dziecka przy udziale partnerów samorządowych powiatu nowosądeckiego. 
8. Omówienie  organizacji  zawodów  sportowych  i  rekreacyjnych  z  udziałem  samorządowców  Powiatu

Nowosądeckiego w roku 2019.
9. Przedstawienie kalendarza imprez sportowych organizowanych przez MOS w Piwnicznej Zdroju.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11. 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
Małgorzata Bochenek - Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego
Artur Rola - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,
Andrzej Zarych - Dyrektor Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z 

   Zagranicą.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W  związku  z  nieobecnością  Pani  Urszuli  Janusz  –  dyrektora  Zespołu  Szkół  i  Placówek  w
Piwnicznej-Zdroju,  Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski zaproponował zdjęcie pkt 9
i przeniesienie go na następne posiedzenie komisji. Przewodniczący Komisji przedstawił  i poddał
go pod głosowanie nowy porządek posiedzenia.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 2
Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski  zgłosił kandydaturę Pana  Marcina Bulandę na
stanowisko Wiceprzewodniczącego Komisji.

Pan Marcin Bulanda wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący  Komisji  poddał  pod  głosowanie  kandydaturę  Pana Marcin  Bulandy na
stanowisko Wiceprzewodniczącego Komisji Turystyki i Sportu RPN.
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Za kandydaturą było 7 członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się –1. 

Wiceprzewodniczącym Komisji Turystyki i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego został  Pan
Marcin Bulanda.

Ad 3

Skarbnik  Powiatu  Małgorzata  Bochenek przedstawiła  oraz  omówiła  projekt  uchwały
budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok w zakresie działania Komisji.

W dziale   630-Turystyka  planowane  wydatki  bieżące na  zadania  z  zakresu  upowszechniania
turystyki wynoszą 123.000 zł  i stanowią  0,08 % wydatków ogółem, obejmują głównie:
 promocję turystyczną Powiatu poprzez udział  w międzynarodowych targach turystycznych i

innych wydarzeniach wystawienniczych (w Katowicach lub Chorzowie,  Łodzi,  Warszawie i
Lublinie),  organizację  i  udział  w  wydarzeniach  prezentujących  atrakcje  turystyczne  Ziemi
Sądeckiej  (rajd  rowerowy  z  Krynicy  Morskiej  do  Krynicy  Zdrój  współorganizowany  z
Krynicką Organizacją Turystyczną) oraz organizację wystaw i ekspozycji na temat walorów
turystycznych Sądecczyzny - 70.000 zł,

 emisję  artykułów  i  audycji  promocyjnych  nt.  atrakcji  turystycznych  Ziemi  Sądeckiej  w
mediach oraz innych wydawnictwach – 3.000 zł,

 opłatę składek członkowskich dla organizacji, których Powiat jest członkiem (tj. Małopolskiej
Organizacji Turystycznej i Sądeckiej Organizacji Turystycznej) – 10.000 zł,

 druk katalogu ofert turystycznych/noclegowych i mapy turystycznej, kalendarzy ukazujących
atrakcyjność turystyczną regionu oraz folderów - 40.000 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna planuje się wydatki w łącznej kwocie  4.620.272  zł, co stanowi
3,18 % wydatków ogółem Powiatu. Wydatki planowane w zakresie kultury fizycznej w wysokości
206.700 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań Powiatu z zakresu rozwoju i upowszechniania
kultury fizycznej oraz sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu.
Zaplanowane środki w wysokości  95.300 zł będą realizowane przez Zespół Szkół i Placówek w
Piwnicznej  Zdroju na  zadania  związane  z  organizacją  przez  Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach „Szkolnych Igrzysk Sportowych”.
Pozostała kwota 111.400 zł przeznaczona zostanie dla stowarzyszeń i organizacji sportowych na:
organizację imprez sportowych  na terenie Powiatu,  dofinansowanie udziału dzieci  i  młodzieży
reprezentującej  nasz  Powiat  w  regionalnych,  ogólnopolskich  i  międzynarodowych  zawodach
sportowych oraz na wypłatę nagród i  wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe w dziedzinie
kultury fizycznej i sportu.
W rozdziale Obiekty sportowe planuje się wydatki majątkowe w łącznej kwocie   4.413.572 zł  z
przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:
 „Rozbudowa  istniejącego  budynku  Liceum  Ogólnokształcącego  w  Starym  Sączu  o  halę

sportową” w kwocie 4.363.572 zł, gdzie zakłada się dofinansowanie do zadania z Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 2.111.169 zł.

 „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa Sali Gimnastycznej przy
Zespole Szkół im. W.Orkana w Marcinkowicach” w  kwocie 50.000 zł.

Członek Komisji Wiktor Durlak zapytał czy kwota przeznaczona na organizację zawodów przez
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy jest mniejsza niż w tamtym roku?

Małgorzata Bochenek Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że kwota zaplanowana na w/w cel w
zeszłym roku wynosiła 90.300 zł.
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Przewodniczący  Komisji  Stanisław  Sułkowski  podkreślił,  że  MOS  w  Piwnicznej-Zdroju
organizuje zawody sportowe w bardzo wielu dyscyplinach (od szachów po sporty indywidualne i
zespołowe).  W  jednym  miesiącu  odbywają  się  nawet  4  różne  zawody  sportowe.  Najwięcej
rozgrywek odbywa się na hali sportowej w Łącku. 
Pan Sułkowski podziękował Zarządowi za docenienie pracy Komisji Turystyki i Sportu. Zaznaczył
jednocześnie,  że  Polski  Ośrodek  Sportowy  zleca  Międzyszkolnemu  Ośrodkowi  Sportowemu
w Piwnicznej-Zdroju organizacje kilku zawodów na szczeblu wyższym niż powiatowy. W tym roku
szkolnym jest to 5 zawodów wojewódzkich oraz 6 zawodów rejonowych. Jest to wyraz  docenienia
pracy  placówki,  ale  jednocześnie  wiąże  się  z  wyższymi  nakładami  finansowymi  (konieczność
zapewnienia wyżywienia dla zawodników oraz pucharów).

Członek Komisji Wiktor Durlak,  zapytał na jakim etapie są pracę przygotowawcze związane z
rozbudową  budynku LO w Starym Sączu o halę sportową?.

Skarbnik  Powiatu  Pani  Małgorzata  Bochenek  odpowiedziała,  że  inwestycja  jest  w  trakcie
realizacji, wniosek  został złożony parę miesięcy temu i nadal nie ma decyzji z Ministerstwa.

Członek Komisji  Piotr Ogorzałek zapytał  z kolei  w jaki sposób wspierane są stowarzyszenia
sportowe działające na terenie powiatu? 

Skarbnik Powiatu Pani Małgorzata Bochenek odpowiedziała, że utrzymanie klubów sportowych
i  stowarzyszeń  to  zadanie  gminne,  Powiat  natomiast  wspiera  je  dotując  organizowane  turnieje
i zawody sportowe. Kwota przeznaczona na ten cel, jest podobna do zeszłorocznej.

Dyrektor Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Andrzej Zarych dodał, że tzw.
konkursy  ofert  trwają  przez  cały  rok,  zaś  ich  głównym  celem  jest  wspieranie  konkretnych
przedsięwzięć,  proponowanych  przez  organizacje  pozarządowe,  popartych  złożonym  wcześniej
wnioskiem.

Przewodniczący  Komisji  Stanisław  Sułkowski  wspomniał  dodatkowo,  że  do  tej  pory  kwota
przyznawana dla  jednego  stowarzyszenia  na  organizację  wydarzenia  zamykała  się  w granicach
2 500 zł - 3 000 zł.

Wobec  braku  dalszych  pytań,  Przewodniczący  Komisji  Stanisław  Sułkowski poddał  pod
głosowanie  projekt  uchwały  budżetowej  Powiatu  Nowosądeckiego  na  2019  w  zakresie
obejmującym turystykę oraz sport tj. w dziale 630 – Turystyka oraz dziale 926 Kultura Fizyczna
i sport wraz z opinią do budżetu. 

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany. 
Opinia Komisji Turystyki i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego do projektu uchwały budżetowej
Powiatu Nowosądeckiego na 2019 r. stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 4
Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji Turystyki i Sportu Stanisław Sułkowski  poddał pod
głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.
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Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany. 

Ad 5
Przewodniczący Komisji Turystyki i Sportu Stanisław Sułkowski przedstawił propozycje planu 
pracy Komisji na 2019 rok.

Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji poddał wypracowany plan pracy pod głosowanie.

Plan pracy Komisji na 2019 rok został jednogłośnie przyjęty.

Dokument stanowi załącznik do protokołu.

Ad 6 i 7

Przewodniczący  Komisji  Stanisław  Sułkowski  przedstawił  krótko  konkurs  kulinarny  „Dzikie
Smaki  Sądecczyzny”,  w  którym  uczniowie  powiatowych  szkół  ponadpodstawowych
i  ponadgimnazjalnych  przygotowują  potrawy  w  dziczyzny  (w  2016  roku  podstawowym
składnikiem było mięso bażanta, zaś w 2017 roku z dzika. W 2018 roku, w związku z wyborami
samorządowymi, konkurs nie odbył się.  Dodał, że inicjatorem oraz współorganizatorem „Dzikich
smaków” jest Polski Związek Łowiecki, który dostarcza mięso. Pan Sułkowski wspomniał również,
że dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół  w Muszynie,  ubiegłoroczni  gospodarze konkursu oraz
dotychczasowi sponsorzy wyrazili chęć pomocy przy organizacji III edycji konkursu.

Następnie  Członek  Komisji,  a  zarazem  Członek  Zarządu Okręgowego  Polskiego  Związku
Łowieckiego  w  Nowym  Sączu,  Tadeusz  Zaremba, zwrócił  uwagę  na  duże  zainteresowanie
konkursem. Podkreślił również, że PZŁ w Nowym Sączu, jako inicjator omawianego wydarzenia,
uważa,  że  wartym zastanowienia  jest  pomysł  wydania  książki  kulinarnej,  zawierającej  w sobie
przepisy na potrawy wykonane przez uczniów-uczestników w poprzednich edycjach. Pan Zaremba
poinformował,  że  tematami  przewodnimi  tegorocznego  konkursu  będzie  „jeleń  i  jagody”,  zaś
najbardziej odpowiednim terminem przełom października i listopada br.  Poinformował, że PZŁ w
Nowym ze swojej strony przeznacza na organizację konkursu od 10 000 zł do 12 000 zł.

Przewodniczący  Komisji  Stanisław  Sułkowski  wspomniał  również  o  organizowanych  co  rok
zawodach w strzelectwie sportowym dla szkół powiatowych, które odbywają się na strzelnicy w
Tyliczu. Cieszą się one bardzo dużą popularnością wśród uczniów, a wobec zainteresowania ze
strony Miasta Nowego Sącza warto byłoby rozszerzyć zasięg tego wydarzenia. Nadmienił, że te
zawody także współorganizowane są przez PZŁ oddział w Nowym Sączu. 

Członek Komisji  Tadeusz Zaremba  dodał,  że  Związek finansuje m.  in.  amunicję  oraz opiekę
instruktorów nad uczestnikami.  Jest to kwota ok. 10 000 zł. 

Wicestarosta  Nowosądecki  Antoni  Koszyk poinformował,  że  Zarząd  Powiatu  popiera
kontynuację dotychczasowych konkursów i zawodów sportowych.

Wszyscy Członkowie  komisji  jednogłośnie  podjęli  decyzję  o  kontynuowaniu  konkursu  „Dzikie
Smaki Sądecczyzny” oraz zawodów strzeleckich w Tyliczu.

Ad 8

W kolejnym punkcie Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski  poinformował Członków
Komisji  o  planowanych  zawodach  sportowych  z  udziałem  samorządowców  powiatu
nowosądeckiego  oraz  służb  mundurowych  Sądecczyzny.  Są  to  zawody:  w  piłce  siatkowej
mężczyzn, (w styczniu ), w piłce siatkowej kobiet (przełom stycznia i lutego), w piłce nożnej kobiet
(w  marcu)  oraz  Samorządowa  Spartakiada  Lekkoatletyczna.  Najbliższe  zawody,  czyli  w  piłce
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siatkowej mężczyzn mają odbyć się 12 stycznia (Członkowie Komisji jednogłośnie zaakceptowali
proponowany termin). Poszczególne drużyny powinny liczyć 10 zawodników, w tym 1 kobieta. 

Członek Komisji Tadeusz Zaremba zaproponował, aby konkurs „Dzikie smaki Sądecczyzny oraz
zawody  strzeleckie  włączyć  do  punktacji  generalnej  w  podsumowaniu  współzawodnictwa
sportowego uczniów. W 

Ad 9

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski dokonał prezentacji Międzynarodowego Turnieju
Piłkarskiego z okazji Dnia Dziecka, który od 2016 roku odbywa się na stadionie MKS Poprad-
Muszyna  w  miesiącu  czerwcu.  W zawodach  biorą  udział  10  osobowe  drużyny  z  partnerskich
powiatów  z  Polski,  Serbii,  Rumuni  i  Słowacji.  Młodzi  uczestnicy  wraz  z  opiekunami  mają
zapewniony nocleg w internatach w Starym Sączu i Nawojowej.

Dyrektor Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Andrzej Zarych dodał, że wraz
z dziećmi na turniej przyjeżdżają rodzice, którzy sami opłacają noclegi w internatach, jednakże za
niższą, niż tradycyjnie kwotę. Nadmienił również, że oprócz noclegów Starostwo zapewnia opiekę
nad  drużynami  oraz  tłumacza,  którym  jest  pracownik  starostwa.  Na  omawiane  wydarzenie  w
budżecie Powiatu zaplanowano kwotę ok. 30 000 zł.

Członkowie  Komisji  pozytywnie  zaopiniowali  organizację  Międzynarodowego  Turnieju
Piłkarskiego z okazji Dnia Dziecka.

Ad. 10
Wiceprzewodniczący  Komisji  Marcin  Bulanda  zaprezentował  filmik  Ministerstwa  Obrony
Narodowej promujący nowy program pn „Strzelnica w powiecie”. Ogłoszony konkurs ofert ma na
celu  dofinansowanie  budowy  lub  remontu  strzelnic,  które  będą  umożliwiały  prowadzenie
zorganizowanego szkolenia strzeleckiego.

Wobec  braku  dalszych  wniosków,  Przewodniczący  Komisji  Stanisław  Sułkowski  podziękował
wszystkim przybyłym za udział i zamknął posiedzenie. 

  Przewodniczący 
Komisji Turystyki i Sportu RPN

          Stanisław SUŁKOWSKI

  Protokół sporządziła: Małgorzata Horowska
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