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PROTOKÓŁ Nr 5/2019 

 z wyjazdowego wspólnego posiedzenia 

 Komisji Turystyki i Sportu oraz Komisji Statutowej 

Rady Powiatu Nowosądeckiego 

w dniu 18 października 2019 r. 

 

 

Realizowany porządek posiedzenia:   

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.  

2. Zapoznanie 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. 

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

4. Zamknięcie posiedzenia. 
 

 

 

Ad. 1/2 

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich 

przybyłych. 

W posiedzeniu bierze udział 9 Członków wspólnej Komisji Turystyki i Sportu oraz Komisji 

Statutowej  oraz zaproszeni goście: 

 

 

Antoni Koszyk  - Wicestarosta Nowosądecki, 

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

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

Krzysztof Szewczyk  - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej  

      Curie w Starym Sączu, 

Grzegorz Skalski   - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Prof. 

Józefa Tischnera w Starym Sączu 

Izabela Łabuś - Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie, 

Andrzej Gancarz - Przewodniczący Komisji Edukacji RPN. 

 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski poddał pod głosowanie porządek obrad . 

 

 

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

Członkowie wspólnej Komisji Turystyki i Sportu oraz Komisji Statutowej Rady Powiatu 

Nowosądeckiego rozpoczęli swoją wizytę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Prof. 

Józefa  Tischnera w Starym Sączu.  Po przywitaniu przez Dyrektora szkoły Grzegorza Skalskiego 
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wszyscy usiedli w jednej z sal, w której zaczęto dyskusje.  

 

Przewodniczący Komisji Statutowej Tadeusz Zaremba zwrócił się z zapytaniem do Pana 

Grzegorza Skalskiego czy naniósł zmiany w Statucie szkoły uwzględniające 5-letni system 

kształcenia w technikach oraz 4-letnie nauczanie w liceach? 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu 

Grzegorz Skalski odpowiedział, że jeszcze nie są naniesione zmiany związane  

z przekształceniami. 

 

 

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

iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo 

oświatowe kończy się okres wprowadzania zmian strukturalnych w tych typach szkół, w których 

realizuje się obowiązek szkolny, a kontynuowane są zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnym 

czy ponadpodstawowym. Z dniem 31 sierpnia 2019 roku działalność zakończyły gimnazja,  

a w dniu 1 września 2019 roku dotychczasowe trzyletnie licea ogólnokształcące i czteroletnie 

technika staną się odpowiednio czteroletnimi liceami ogólnokształcącymi lub pięcioletnimi 

technikami. Zgodnie z ww. ustawą, konsekwencją opisanych zmian organizacyjno-strukturalnych 

jest podjęcie tzw. Uchwał deklatoryjnych. Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego 

powinny do 30 listopada 2019 r. podjąć uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 

gimnazjów, przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego  

w czteroletnie liceum ogólnokształcące oraz przekształcenia dotychczasowego czteroletniego 

technikum w pięcioletnie technikum. Pani Bożena Mynarek poinformowała, iż są przygotowane 

projekty uchwał na najbliższą Sesję Rady Powiatu Nowosądeckiego, gdzie zostanie podjęta decyzja 

dotycząca przekształceń szkół.  Dlatego też nie zasadne jest, by przed podjęciem tych uchwał, już 

nanosić zmiany w Statutach. 

 

Przewodniczący Komisji Statutowej Tadeusz Zaremba zapytał, czy w związku z tymi 

projektami uchwał, Sesja nie powinna się odbyć wcześniej? 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Bożena Mynarek odpowiedziała, iż 

rok 2019 w oświacie przynosi kolejne przekształcenia szkół i placówek oświatowych.   

Od 1 września br. licea i technika działają już odpowiednio na nowych zasadach.  Teraz trzeba 

jedynie dostosować się do obowiązujących przepisów ustawy. Nawet gdyby Sesja była około 15 

listopada br. to wszystko jest zgodne z narzuconymi terminami, ponieważ na przekształcenia,  

o których była mowa wcześniej jest czas końca listopada br. Konsekwencją tych zmian jest 

konieczność dostosowania statutów do nowych rozwiązań prawnych. Na to jak podkreśla Pani 

Bożena Mynarek też będzie odpowiedni czas. Oznacza to, że rady pedagogiczne w poszczególnych 

szkołach będą musiały przygotowywać projekt statutu szkoły wraz ze zmianami i przedłoży je do 

uchwalenia radzie szkoły lub placówki. 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Bożena Mynarek poruszyła też 

kwestię zmiany nazewnictwa szkół, tych w których do tej pory funkcjonowały gimnazja.  Są to  

4 szkoły w Powiecie Nowosądeckim. tj. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II  

w Krynicy Zdroju, Zespół Szkół Ponadgimnzajalnych im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym 

Sączu,Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej oraz Zespół Szkół 

Ponadgimnzjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Tęgoborzy. Najprostszym 

rozwiązaniem jest zamiana nazwy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych na Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych. Tym samym w języku potocznym uczniów przyjęty skrót ZSP niezmieniłby 

się i nadal obowiązywał. 
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Przewodniczący Komisji Statutowej Tadeusz Zaremba zastanawia się czy nazwa szkoły nie jest 

zbyt długa. Biorąc pod uwagę konieczność zmian szkół, w związku z reformą szkolnictwa 

ponadgimnazjalnego można przy tej okazji podkreślić regionalny charakter prowadzonych przez 

samorząd Powiatu Nowosądeckiego szkół. Nowa nazwa ułatwiłaby identyfikację Zespołu  

i wchodzących w jego skład szkół z regionem oraz organem prowadzącym, jakim jest samorząd 

Powiatu Nowosądeckiego. Pan Tadeusz Zaremba uważa, że nazwa szkoły mogłaby być doskonałym 

elementem promocji Powiatu Nowosądeckiego. 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Bożena Mynarek poinformowała, iż 

nazwa własna zespołu nie jest sugerowana przepisami prawa. Z punktu widzenia ucznia czy rodzica 

zmiana nazwy może budzić niepokój. Głownie chodzi o to, by nie doszło niepotrzebnie do jakiegoś 

zdezorientowania przy najbliższej rekrutacji. Warto tez się zastanowić czy zmiana nie wpłynie na 

odbiór wizerunku szkoły z taką tradycją. 

 

Członek Komisji Franciszek Kantor uważa, że w nazwie szkoły można byłoby ująć kierunek 

kształcenia. Jednocześnie zapytał o to jaki zawód można zdobyć? 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu 

Grzegorz Skalski poinformował, iż uczniowie mają możliwość kształcenia się w 7 zawodach: 

Technik leśnik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej, technik 

informatyk, technik ekonomista, technik mechanik oraz technik urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej. 

 

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

iż każdy z uczniów kończąc szkołę na świadectwie ma wypisany typ ukończonego kierunku np. 

technik leśnik przy Zespole Szkół….. Wracając jeszcze do Statutów to kazda szkoła przynajmniej  

2 razy w roku powinna dokonać przeglądu i bieżącej aktualizacji tego co się zmienia.  

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu 

Grzegorz Skalski dodał, iż nie ma takiego roku, żeby nie było żadnych zmian, które należałoby 

uwzględnić w statucie szkoły. 

 

Przewodniczący Komisji Turystyki i Sportu Stanisław Sułkowski zapytał czy w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu obowiązuje regulamin 

wynajmu infrastruktury sportowej? 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu 

Grzegorz Skalski odpowiedział, iż jak najbardziej regulamin taki obowiązuje. Stawki ustala 

komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. Z wynajmu korzystają lokalne drużyny amatorskie oraz 

niepubliczna szkoła podstawowa. 

 

Przewodniczący Komisji Turystyki i Sportu Stanisław Sułkowski zapytał czy są zróżnicowane 

stawki? 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu 

Grzegorz Skalski odpowiedział, iż obowiązuje jedna stawka dla wszystkich. 

  

Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Marian Dobosz uważa, że oferta wynajmu  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu jest 
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konkurencyjna. Oczywiście trzeba też zabrać pod uwagę stan sali , oferowany sprzęt itp.  

Jeżeli chodzi o kwestie regulaminów wynajmu hal/sal sportowych to jak najbardziej każdy  

z dyrektorów ma takie procedury spisane. Trzeba też pamiętać o tym, że wszystkie te koszty są 

wykazane w budżecie. Na zakończenie Pan Marian Dobosz odniósł się do dyskusji związanej  

z nazwą szkoły. Uważa, że wkładanie konkretnego zawodu do nazwy nie jest najlepszym 

pomysłem, ponieważ może być rok gdzie nie będzie zapotrzebowania na dany zawód. 

Podsumowywując swoją wypowiedź twierdzi, iż można byłoby rozważyć zorganizowanie 

wspólnego posiedzenia Komisji Statutowej, Komisji Edukacji RPN z udziałem zainteresowanych 

dyrektorów szkół, by wspólnie zastanowić się co do zmiany nazewnictwa jednostek oświatowych, 

w których przestały działać gimnazja. 

 

Członek Komisji Paweł Łabuda zaproponował, aby wysłać pismo do dyrektorów szkół z prośbą  

o przedyskutowanie z gronem pedagogów oraz uczniami zmiany nazw w swoich placówkach. 

 

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

iż w najbliższym czasie skieruje pismo do dyrektorów szkół celem rozeznania nazewnictwa  

w swoich szkołach. 

 

Po dyskusji Członkowie wspólnej Komisji Turystyki i Sportu oraz Komisji Statutowej zostali 

oprowadzeni po obiektach sportowych będących w ofercie szkoły.   

 

Po obejrzeniu uznano, iż w projekcie budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok należy ująć: 

 

- poszerzenie boiska sportowego po obrębie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Prof. 

Józefa Tischnera w Starym Sączu, 

- budowę nowej hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Prof. Józefa 

Tischnera w Starym Sączu, 

- ułożenie kostki przed wejściem przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Prof. Józefa 

Tischnera w Starym Sączu. 

 

Następnie Członkowie wspólnej Komisji Turystyki i Sportu oraz Komisji Statutowej Rady 

Powiatu Nowosądeckiego przejechali do zabytkowego budynku ZSP w Starym Sączu, który 

mieści się przy ul. Batorego. 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu 

Grzegorz Skalski oprowadzając po budynku poinformował o pracach remontowych, które zostały 

wykonane. Oprócz naprawy i konserwacji sprzętu przeprowadzono remont sali gimnastycznej, 

szatni oraz zaplecza Sali gimnastycznej i korytarza. Odnowiono również osiem sal lekcyjnych. Było 

to możliwe dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Kilka miesięcy 

wcześniej w budynku tym wykonano również prace w ramach termomodernizacji:  wymieniono 

stolarkę, ocieplono strop, jest nowa kotłownia gazowa oraz instalacja centralnego ogrzewania. 

Oczywiście gdyby tylko była taka możliwość dach budynku i elewacja wymagają odrestaurowania. 

Będzie to zapewne trudne m.in. na wytyczne konserwatora zabytków. 

 

Na zakończenie Członkowie wspólnej Komisji Turystyki i Sportu oraz Komisji Statutowej 

Rady Powiatu Nowosądeckiego zobaczyli ostatni z trzech budynków będących w zasobach ZSP  

w Starym Sączu przy ul. Krakowskiej. W tym budynku udało się wyremontować i doposażyć 

niektóre pomieszczenia, co w zdecydowany sposób wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa i komfort 

pracy. 
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Członkowie wspólnej Komisji Turystyki i Sportu oraz Komisji Statutowej Rady Powiatu 

Nowosądeckiego podziękowali Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Prof. 

Józefa Tischnera w Starym Sączu Grzegorzowi Skalskiemu. Następnie przejechali do Liceum 

Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Starym Sączu, gdzie na miejscu przywitał 

wszystkich dyrektor jednostki Krzysztof Szewczyk. Na wstępie zaproponował oglądnięcie 

infrastruktury sportowej szkoły.  Wszyscy udali się do nowej hali sportowej.  Dla uczniów hala 

sportowa jest sporym udogodnieniem. Do tej pory lekcje wychowania fizycznego odbywały się na 

niewielkiej sali gimnastycznej lub na boisku na zewnątrz.  

 

 

Przewodniczący Komisji Turystyki i Sportu Stanisław Sułkowski zapytał o wymiary hali, 

ponieważ jest zainteresowany organizacją zawodów w unihokeja. 

 

 

 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Starym Sączu 

Krzysztof Szewczyk odpowiedział, iż obiekt ma wymiary 34*20 metrów  po lini i jest połączony 

ze szkołą specjalnym przejściem, dzięki czemu uczniowie dostaną się na halę bez konieczności 

wychodzenia z budynku. Następnie poinformował, iż udało się pozyskać sponsora, który ufundował 

wykładzinę na całą halę. Koszt jej to ok. 12 600 zł. Ponadto udało się zakupić z własnych środków 

budżetowych maszynę do czyszczenia celem utrzymania czystości hali przy jednoczesnym 

utrzymaniu gwarancji hali. Koszt takiej maszyny to ok. 12 000 zł. 

 

W dalszej części wszyscy udali się na boisko sportowe na zewnątrz ze sztuczną nawierzchnią.  

Po drodze zobaczyli starą halę sportową.  W jednym miejscu na boisku nawierzchnia była 

uszkodzona.  

 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Starym Sączu 

Krzysztof Szewczyk poinformował, iż w wyniku robót budowlanych przy budowie hali 

uszkodzono tę nawierzchnię.  Będą napewno rozmowy z wykonawcą o możliwości naprawy tego 

uszkodzonego miejsca. Następnie Pan Krzysztof Szewczyk zaproponował obejrzenie siłowni  

po czym wszyscy udali się do jednej z sal lekcyjnych, w której podjęto dyskusję. 

 

Przewodniczący Komisji Statutowej Tadeusz Zaremba zapytał czy jest regulamin wynajmu hali 

sportowej? 

 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Starym Sączu 

Krzysztof Szewczyk odpowiedział, iż jest taki dokument. Został przesłany do pracownika Biura 

Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Może też przynieść , ponieważ ma 

przygotowany komplet dokumentów. 

 

Przewodniczący Komisji Statutowej Tadeusz Zaremba odpowiedział, iż nie ma takiej potrzeby. 

Niemniej jednak chciałby zadać kilka pytań. 

 

Przewodniczący Komisji Statutowej Tadeusz Zaremba zapytał, gdzie trafiają dochody  

z wynajęcia obiektów sportowych czy też pomieszczeń szkolnych? 

 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Starym Sączu 

Krzysztof Szewczyk odpowiedział, iż dochody z wynajmu pomieszczeń są przekazywane do 

Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. 
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Przewodniczący Komisji Statutowej Tadeusz Zaremba zapytał, kto ustala stawkę? 

 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Starym Sączu 

Krzysztof Szewczyk wyjaśnił, iż mając trwały Zarząd ma prawo wynajmu pomieszczeń, natomiast 

o ustalenie stawki musi zwrócić się do organu prowadzącego. Na chwilę obecną nie ma jeszcze 

odpowiedzi. Z tego co wie, można się jej spodziewać w najbliższym tygodniu. W regulaminie nie 

ma ujętych kosztów wynajmu nowej hali. Pan Krzysztof Szewczyk dodał, iż 3-krotnie były 

wysyłane pisma do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, w których dyrekcja prosiła  

o ustalenie kwoty wynajmu. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Statutowej Tadeusz Zaremba zapytał czy jest już wynajmowana hala 

sportowa? 

 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Starym Sączu 

Krzysztof Szewczyk odpowiedział, iż od kilku dni jest udostępniana. Na koniec miesiąca 

wystawiany jest rachunek, natomiast zgodnie z regulaminem w sekretariacie szkoły jest 

prowadzony zeszyt zajęć zrealizowanych przez poszczególne grupy, na podstawie którego 

następuje naliczanie należności za wynajem. Wynajmujący, którzy już korzystają ze sali znają 

przybliżone koszty wynajmu i je akceptują. Dyrektor Krzysztof Szewczyk nadmienił, iż przed 

udostępnieniem hali wstępnie oszacował koszty wynajmu. 

 

Po zakończonej dyskusji Członkowie wspólnej Komisji Turystyki i Sportu oraz Komisji 

Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego podziękowali Dyrektorowi Liceum 

Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Starym Sączu Krzysztofowi Szewczykowi. 

Następnie przejechali do Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju. Radnych przywitała, Pani 

dyrektor placówki Urszula Janusz. Następnie oprowadziła po obiekcie. Zwrócono uwagę na stan 

boiska sportowego dla dzieci i młodzieży wypoczywających w Domu Wczasów Dziecięcych  

w Piwnicznej-Zdroju. 

 

Przewodniczący Komisji Turystyki i Sportu Stanisław Sułkowski zwrócił uwagę, iż ten ośrodek 

zarabia sam na siebie. Jeśli chodzi o budowę Orlika, ten pomysł zupełnie odpada ze względu na 

istniejący problem związany z wykupem gruntów. W tej sytuacji można byłoby wziąć pod uwagę 

wyremontowania boiska systemem gospodarczym (w tym: wymiana ogrodzenia, założenie nowych 

bramek, siedzisk na trybunach, nadsyp nawierzchni). 

 

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

tego boiska byłby niewątpliwie dużym udogodnieniem dla dzieci i młodzieży. 

 

 

Na zakończenie Członkowie wspólnej Komisji Turystyki i Sportu oraz Komisji Statutowej 

Rady Powiatu Nowosądeckiego przejechali do Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie.  Na 

miejscu zostali przywitani przez Dyrektora szkoły Panią Izabelę Łabuś oraz Przewodniczącego 

Komisji Edukacji RPN. Hala sportowa , z której korzystają uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół 

w Muszynie jest własnością Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Powiat Nowosądecki 

korzysta z niej bezpłatnie na podstawie odrębnego porozumienia. 

 

Do Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie dojechał Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk. 

Z uwagi na wypełnianie innych obowiązków wynikających z pełnienia funkcji nie mógł 

uczestniczyć od początku komisji. Korzystając z okazji wyjaśnił kwestię związaną z modernizacją 
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boiska sportowego przy Domu Wczasów Dziecięcych w Muszynie. Nadmienił, iż jest projekt 

budowy nowego skrzydła, który uwzględnia także boisko sportowe znajdujące się przy ośrodku. Są 

prowadzone rozmowy czy uda się wyłączyć i dokonać remontu boiska w przyszłym roku, natomiast 

dobudowę nowego skrzydła przy ośrodku w kolejnych latach. 

 

 

Jeśli chodzi o Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Muszynie to Pani Izabela Łabuś Dyrektor Zespołu 

Szkół w Muszynie zaplanowała w budżecie na 2020 rok środki na remont dachu placówki. 

 

 

Ad. 3 

 

 
Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski poddał pod głosowanie wniosek do Zarządu 

Powiatu Nowosądeckiego z prośbą o ujęcie w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok: 

- poszerzenie boiska sportowego po obrębie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Prof. 

Józefa Tischnera w Starym Sączu, 

- budowę nowej hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Prof. Józefa 

Tischnera w Starym Sączu, 

- ułożenie kostki przed wejściem przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Prof. Józefa 

Tischnera w Starym Sączu. 

 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.  

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Bożena Mynarek zwróciła się  

z prośbą do Przewodniczącego Komisji Turystyki i Sportu Stanisława Sułkowskiego  

o zaplanowanie następnego posiedzenia Komisji, na którym jednym z punktów byłoby 

zaopiniowanie wniosków o Nagrody Starosty Nowosądeckiego w dziedzinie kultury fizycznej  

i sportu.   

 

 

 

Ad. 4 

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 


