
PROTOKÓŁ Nr 10/2013
 posiedzenia Komisji Turystyki i Sportu

Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 28 listopada 2013 r.

Realizowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia
2. Przyjęcie  protokołów  poprzednich  posiedzeń  Komisji  Turystyki  i  Sportu  Rady Powiatu 

Nowosądeckiego.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie Programu 

Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 1

Wiceprzewodnicząca Komisji Agata Król-Mirek  otworzyła posiedzenie i przywitał wszystkich 
przybyłych.
W posiedzeniu biorą udział Członkowie Komisji  oraz zaproszeni goście:

Anna Brach – Dyrektor Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych,
Teresa Rogowska – Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,
Andrzej Zarych – Dyrektor Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Wiceprzewodnicząca  Komisji  Agata  Król-Mirek przedstawiła  porządek  obrad  do  którego 
wprowadziła :
Przyjęcie zaległego protokołu nr 7/2013 z dnia 27 września ze  wspólnego posiedzenia Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu RMNS oraz Komisji Turystyki i Sportu RPN br.

Punkty te zostały umieszczone w  porządku obrad w punktach 5 i 6. 

Wiceprzewodnicząca  Komisji  Agata  Król-Mirek przedstawiła  i  poddała  pod  głosowanie 
porządek posiedzenia wraz z wprowadzeniem zmiany.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 2
Wiceprzewodnicząca Komisji Agata Król-Mirek poddała pod głosowanie zaległy protokół nr 
7/2013  z  dnia  27  września  ze  wspólnego  posiedzenia  Komisji  Edukacji,  Kultury  i  Sportu 
RMNS oraz Komisji Turystyki i Sportu RPN br.
Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany.

Wiceprzewodnicząca Komisji Agata Król-Mirek  poddał pod głosowanie protokół nr 9/2013  
z dnia 30 października br.
Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany.
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Ad. 3 

Dyrektor   Powiatowego  Centrum  Wspierania  Organizacji  Pozarządowych  Anna  Brach 
przedstawiła  projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie Programu Współpracy 
Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014.

Dyrektor  Powiatowego  Centrum  Wspierania  Organizacji  Pozarządowych  Anna  Brach 
poinformowała, iż kwota przyznawana w ramach Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego 
z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok została zwiększona do kwoty 245 000 zł.

Dyrektor  Powiatowego  Centrum  Wspierania  Organizacji  Pozarządowych  Anna  Brach 
podkreśliła,  iż  każde  z  zadań  priorytetowych  będzie  szczegółowo  rozpisane  w  regulaminie 
określającym  tryb  postępowania  o  udzielenie  dotacji  związanych  z  wykonywaniem  zadań 
określonych  ustawą  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.,  o  działalności  pożytku  publicznego  
i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

Program  precyzuje  zasady  współpracy  pomiędzy  Powiatem  Nowosądeckim  a  organizacjami 
pozarządowymi w 2014 roku określając m. in. cel, zakres i formy współpracy zgodnie z art. 5a ust. 
4  uchwały  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku  o  działalności  pożytku  publicznego  i  wolontariacie. 
Władze  powiatu  wyrażają  przekonanie,  iż  zaproponowane,  różnorodne  formy  współpracy 
przyczyniają się do zwiększenia skuteczności działań organizacji ukierunkowanych na realizację 
cennych lokalnych przedsięwzięć. 

Społeczna  aktywność  lokalnych  inicjatyw  obywatelskich  przyczynia  się  do  pełniejszego 
zaspokojenia  potrzeb  wspólnoty,  stąd  koniecznym  jest  zwiększenie  bezpośredniego  udziału 
mieszkańców w tworzeniu i realizacji lokalnej polityki społecznej.
 

1. Wysokość  środków finansowych jakie  planuje  się  przeznaczyć  na  realizację  Programu,  
w  części  dotyczącej  wykonania  priorytetowych  działań  publicznych  planowanych  do 
realizacji w ramach współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi w 2014 r. wynosi 
220 000 złotych.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w trybie 
art. 19a ustawy stanowi najwyżej 20% dotacji planowanych w roku 2014 na realizację zadań 
publicznych przez organizacje, o których mowa w niniejszym Programie. 

Inspektor Wydziału Edukacji,  Kultury i  Sportu Teresa Rogowska  zgłosiła uwagę dotyczącą 
zapisu czy organizacje pozarządowe mogą aplikować do konkursu o realizację jednego zadania  
w ramach danego priorytetu.

Członek Komisji Antoni Poręba uważa, iż takie ograniczenie jest niekonieczne. W jego odczuciu 
jest to ograniczenie swobody składania wniosków.

Członek Komisji Marian Ryba podzielił zdanie przedmówcy.

Wiceprzewodnicząca Komisji Agata Król-Mirek poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady 
Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  Programu  Współpracy  Powiatu  Nowosądeckiego  
z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014.

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.
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Ad.4
Wiceprzewodnicząca  Komisji  Agata  Król-Mirek  rozdała   Członkom  Komisji  informację  na 
temat  imprez  sportowych  zorganizowanych  przez  Międzyszkolny  Ośrodek  Sportowy  Powiatu 
Nowosądeckiego 2012/2013 dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów.

Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Wiceprzewodnicząca Komisji  Agata Król-Mirek  zasygnalizowała , iż Międzyszkolny Ośrodek 
Sportu  w  Piwnicznej  organizuje  mnóstwo  imprez  bez  zaplecza  sportowego.  W  związku  
z  powyższym  zdaniem  Pani  Agaty  Król-Mirek  należałoby  się  zastanowić  nad  przeniesieniem 
siedziby z Piwnicznej do np. jakiejś szkoły. 

Wywiązała się dyskusja.

Członek Komisji Antoni Poręba  nadmienił, iż mimo trudności Międzyszkolny Ośrodek Sportu  
w Piwnicznej działa prężnie od strony administracyjnej i organizacyjnej. Zdaniem Radnego sukcesy 
sportowe od lat rodziły się w problemach i trudnościach. Dobre wyniki sportowe często nie idą w 
parze ze wspaniale wyposażonymi halami sportowymi czy boiskami.  Podstawą jest  wzbudzanie 
zapału do treningu wśród zawodników i wyrabianie przez nich kondycji. Pan Antoni Poręba jest 
pełen podziwu dla zaangażowania Pana Mariana Kuczaja w skuteczne zachęcanie młodzieży do 
rywalizacji sportowej.

Członek Komisji Stanisław Mrzygłód uważa, iż dobrze jest, by imprezy sportowe nie odbywały 
się w jednej szkole, lecz w różnych miejscach.  Jego zdaniem jest to kształcące dla młodzieży.

Komisja  Turystyki  i  Sportu  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego zgłosiła  wniosek  do  Zarządu 
Powiatu Nowosądeckiego o  zwiększenie środków na zakup 2 kompletów Nr-ów startowych 
(kamizelki) na organizację imprez sportowych organizowanych w Powiecie Nowosądeckim 
przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piwnicznej.
Powyższy  wniosek  został  przyjęty  przez  Komisję  i  skierowany  do  Zarządu  Powiatu 
Nowosądeckiego. Stanowi załącznik do protokołu.

Dyrektor Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Andrzej Zarych poinformował, 
iż od kilku tygodni  jest testowana aplikacja SĄDECKIE 4U, którą można bezpłatnie pobrać na 
smartfona.  SĄDECKIE  4U  to  bezpłatna  aplikacja  turystyczna  pełniąca  rolę  informatora 
turystycznego, a także organizatora czasu wolnego. Dzięki niej zwiedzanie Sądecczyzny będzie nie 
tylko  łatwiejsze,  ale  i  efektywniejsze.  W  aplikacji  znajdują  się  informacje  o  sądeckiej  bazie 
noclegowej,  gastronomicznej,  atrakcjach  turystycznych,  zabytkach  i  większych  imprezach 
kulturalnych  na  ziemi  sądeckiej.  Bazy  są  na  bieżąco  aktualizowane.  Aplikacja  działa  na 
smartfonach i tabletach z systemem android - do pobrania ze sklepu GooglePlay.

Przewodniczący Komisji Marian Kuczaj poinformował o kolejnym posiedzeniu komisji w dniu
 6  grudnia  br.,  która  poświęcona  będzie  omówieniu  spraw  związanych  z  budżetem  Powiatu 
Nowosądeckiego na kolejny rok, a także wypracowaniu planu pracy komisji na rok 2014. 
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Ad. 5

Wiceprzewodnicząca Komisji Agata Król-Mirek  podziękowała wszystkim przybyłym za udział 
i zamknęła posiedzenie. 

  Wiceprzewodnicząca 
Komisji Turystyki i Sportu RPN

 wz

Agata KRÓL-MIREK

  Protokół sporządziła: Anna Hardy-Repetowska
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