
PROTOKÓŁ Nr 1/2014
posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury 

Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 20 lutego 2014 r.

Realizowany porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie  protokołów poprzednich  posiedzeń Komisji  Kultury  i  Ochrony Dóbr

Kultury Rady Powiatu Nowosądeckiego Nr 9 z 12 grudnia br., oraz Nr 10 z 18
grudnia br. 

3. Informacja nt. rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych,
wspieranych  z  budżetu  Powiatu  Nowosądeckiego  w  roku  2014  w  zakresie
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

4. Sprawozdanie z wykonania zadań powiatu nowosądeckiego z zakresu ochrony
zabytków i opieki nad zabytkami za 2013 rok.

5. Opiniowanie  wniosków w  sprawie  przyznania  dotacji  celowych  na  prace
konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytkach
wpisanych  do  rejestru  zabytków  położonych  na  obszarze  Powiatu
Nowosądeckiego. 

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 1.
Przewodniczący Komisji  otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich przybyłych. 
W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji oraz zaproszeni goście:

Anna BRACH - dyrektor PCWOP,
Małgorzata SKWARKA     - inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu,
Stanisław WANATOWICZ - członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego, 
Zbigniew CZEPELAK  - dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Stanisław Węglarz przedstawił porządek posiedzenia 
i poddał go pod głosowanie.

Porządek posiedzenia został jednogłośnie przyjęty.

Ad. 2.
Przewodniczący  Komisji  poddał  pod  głosowanie  protokoły  posiedzenia  Komisji
Kultury i  Ochrony Dóbr Kultury RPN nr 9 z 12 grudnia 2013 r.,  oraz nr 10 z 18
grudnia br. 
Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie.
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Ad. 3.
Dyrektor Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Anna
Brach przedstawiła informację nt. rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań
publicznych, wspieranych z budżetu Powiatu Nowosądeckiego w roku 2014 w zakre-
sie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
W ramach zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert w dziedzinie kul-
tury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 r. przyznano dotację dla 26 podmio-
tów z 42 składających wnioski. Kwotę dotacji w wysokości 60 000 zł., przyznano na-
stępującym oferentom:

Sądeckie Towarzystwo Muzyczne w Nowym Sączu na zadanie Edukacja Muzyczna
Dzieci i Młodzieży w Społecznych Ogniskach Muzycznych - 3000 zł.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej w Łącku na zadanie „Almanach Łącki” 
- 3000 zł.

Stowarzyszenie Wolontariat Św. Ojca Pio na zadanie Świętojańskie Dni Młodych 
- 3500 zł.

Stowarzyszenie Regionalne „KOWALNIA” w Stróżach na zadanie organizacja imprez
kulturalnych, religijnych, prowadzenie zajęć tańca ludowego, muzyki i śpiewu związa-
nego z Pogórzem okolic Stróż i Grybowa - 2500 zł.

Towarzystwo Miłośników Starego Sącza na zadanie przewodnik po Muzeum Regio-
nalnym - 1500 zł.

Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Nowym Sączu na zadanie „Koleją
na majówkę - 3000 zł.

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Stadła na zadanie „My są baby jakich 
mało” - 3000 zł.

Stowarzyszenie Sportowo – Kulturalne „MICHALCZOWA” na zadanie udział grupy
regionalnej z Michalczowej w Międzynarodowym Spotkaniu Folklorystycznym 
w Chorwacji - 2500 zł.

Stowarzyszenie Amatorski Ruch Artystyczny Ziemi Łąckiej na zadanie „Święto Owo-
cobrania” - 3000 zł.

Stowarzyszenie Kulturalne „Z tradycją w przyszłość” w Kamionce Wielkiej na zadanie
wyjazd Zespołu Regionalnego „Mszalniczanie” do Serbii - 2500 zł.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej Muszyna na zadanie Polsko – Słowacka
Majówka Ekumeniczna - 1500 zł.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej Muszyna na zadanie Polsko-Słowackie
Dni Kultury Chrześcijańskiej - 1500 zł.

Stowarzyszenie "Lipniczanie" z Lipnicy – na zadanie  poznaj kulturę Sądeckiego Re-
gionu  - 2000 zł.
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Stowarzyszenie Animatorów Kultury w Nowym Sączu na zadanie XV Jesienny Festi-
wal Teatralny - 5000 zł.

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Nowy Sącz na zadanie Almanach Są-
decki 86/87 i 88/89 - 3000 zł.

Starosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Tradycji „Malowana Skrzynia” w
Starym Sączu na zadanie udział  zespołu „Starosądeczanie”  w Międzynarodowym
Festiwalu Folkloru w Bułgarii - 1500 zł.

Parafia Prawosławna pw. Św. Włodzimierza w Krynicy – Zdroju na zadanie III Festi -
wal Chórów Cerkiewnych - 3000 zł.

Krynickie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „MODERATO” – Krynica-Zdrój
na zadanie VIII Małopolskie Spotkania Taneczne - 3000 zł.

Stowarzyszenie Lachów Podegrodzkich na zadanie wydawnictwo publikacji – Pieśni
ludowe z okolic Podegrodzia - 3000 zł.

Stowarzyszenie Lachów Podegrodzkich na zadanie wydanie publikacji – Zagroda La-
chowska - Kubalówka - 1000 zł.

Stowarzyszenie Lachów Sądeckich na zadanie przegląd gawędziarzy ludowych re-
gionu Lachów Sądeckich „Lachowskie Godonie” - 2000 zł.

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Mochnaczce Wyżnej na zadanie odtwa-
rzanie tradycji  rękodzieła i  obrzędów różnych grup regionalnych na terenie gminy
Krynica – Zdrój - 2000 zł.

Stowarzyszenie „Wczoraj, dziś, jutro” w Gródku n/Dunajcem na zadanie wydanie ga-
zetki o tematyce kulturalnej na przykładzie wiejskiej gminy Gródek n/Dunajcem 
- 2000 zł.

Stowarzyszenie Miłośników Rytra na zadanie „Spotkanie z kulturą w gminie Rytro” 
- 500 zł.

Stowarzyszenie Miłośników Historii w Łabowej na zadanie II Międzyszkolny Konkurs
Piosenki Żołnierskiej - 500 zł.

Ochotnicza Straż Pożarna w Niskowej na zadanie  „Konkurs tradycyjnego pieczywa
wiejskiego” - 1000 zł.

Komisja przyjęła informację.
Materiał stanowi załącznik do protokołu.

Protokół Nr 1/2014 20 lutego 2014 r. 3



Ad. 4.
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury Sportu Zbigniew Czepelak przedstawił spra-
wozdanie z wykonania zadań powiatu z zakresu ochrony zabytków i opieki nad za-
bytkami w 2013 roku.

Zgodnie z uchwałą nr 371/XXXIX/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r.,  Rady Powiatu
Nowosądeckiego  dotacja  na  prace  konserwatorskie  i  remontowe  nie  mogą  być
większe  niż  100%  nakładów  poniesionych  na  wykonanie  prac  przy  obiektach
zabytkowych.
Zgodnie z uchwałą Nr 276/XXIII/13 z dnia 21 marca 2013 r., Rada Powiatu Nowosą-
deckiego przyznała dotację na realizację zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami w 2013 r., w kwocie 65 000 zł. Kwota ta w całości została rozdyspo-
nowana pomiędzy wnioskodawcami, którzy udział wzięli w konkursie ofert na realiza-
cję zadań w tym zakresie.

Przewodniczący Komisji poddał sprawozdanie pod głosowanie.
Sprawozdanie zostało przyjęte. 
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5.
Małgorzata Skwarka inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu poinformo-
wała, iż wpłynęło 8  wniosków dotyczących przyznania dotacji  celowych na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego.  
Komisja miała do rozdysponowania 70 000 zł., na powyższy cel. W wyniku dyskusji –
w której udział wzięli przewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN
Stanisław Węglarz, oraz członkowie Komisji: Adam Mazur, Agata Król-Mirek, Krzysz-
tof Bodziony, Ryszard Poradowski, a także zaproszeni goście – Komisja zapropono-
wała rozdział środków na poniższe zadania w następujących kwotach:

1. Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Narodzenia NMP w Krużlowej Wyżnej m.in.
na instalację sygnalizacji ppż. i monitoring oraz impregnację pokrycia dacho-
wego z gontu, deskowanie ścian kościoła i wieży – 10 000 zł.,

2. Parafia Rzymsko – Katolicka pw. NMP w Chomranicach m.in. na konserwację
ołtarza głównego z cudownym obrazem Matki Bożej z dzieciątkiem – 8 000 zł.,

3. Parafia Rzymsko – Katolicka pw. św. Elżbiety w Starym Sączu m.in.  na prace
konserwatorskie przy późnorenesansowej chrzcielnicy – 8 000 zł.,

4. Parafia Rzymsko - Katolicka pw. św. Marcina BPA w Mogilnie m.in. na montaż
instalacji sygnalizacji pożarowej – 8 000 zł.,

5. Parafia Rzymsko - Katolicka pw. św. Anny w Żegiestowie m.in.  na izolację
przeciwwilgociową fundamentów, drenaż wewnątrz kościoła – etap II – 10 000
zł.,

6. Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Nawiedzenia NMP w Nawojowej m.in. na re-
mont więźby dachowej i wymianę pokrycia dachowego – 10 000 zł.,

7. Urząd Gminy w Rytrze m.in. na badania archeologiczno-architektoniczne i pra-
ce konserwatorskie na terenie ruin zamku – 8 000 zł.,

8. Parafia Rzymsko - Katolicka pw. św. Bartłomieja w Zbyszycach m.in. na od-
krycie i konserwację techniczno – estetyczną malowideł ściennych południo-
wej nawy kościoła – 8 000 zł.,

Przewodniczący Komisji  poddał  pod głosowanie  propozycję  podziału  dotacji  celo-
wych na prace konserwatorskie,  restauratorskie lub roboty budowlane przy zabyt-
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kach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Nowosądec-
kiego.
Zostały one pozytywnie zaopiniowane. 
Wynik głosowania:     za - 5, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0.

Ad 6/7.
Przewodniczący  Komisji  Kultury  i  Ochrony  Dóbr  Kultury  Stanisław  Węglarz
podziękował zebranym za przybycie i zamknął posiedzenie.

                                Przewodniczący Komisji
Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN

     
                                         dr hab.  Stanisław Węglarz

Protokołowała: Anna Walczak
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