
PROTOKÓŁ Nr 10/2011
 Z wyjazdowego posiedzenia Komisji Turystyki i Sportu

Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 24 listopada 2011 r.

Realizowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2.Zaopiniowanie  projektu  uchwały  budżetowej  Powiatu  Nowosądeckiego  na  2012  rok  

w zakresie obejmującym działania Komisji.

3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Nowosądeckiego.

4.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

5.Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.

Przewodniczący  Komisji  Turystyki  i  Sportu  Marian  Kuczaj otworzył  posiedzenie

 i przywitał wszystkich przybyłych.

W posiedzeniu wzięło udział pięciu Członków Komisji oraz :

Zbigniew Czepelak – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,

Jan Dziedzina – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego,

Andrzej Zarych – Dyrektor Kancelarii Powiatu,

Maria Jękot – Skarbnik Powiatu.

Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 2/3

Podczas  warsztatów strategiczno-budżetowych Skarbnik  Powiatu  –  Maria  Jękot  przedstawiła 

oraz omówiła projekt uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok 

Dyrektor Kancelarii Powiatu Andrzej Zarych poinformował, iż dotacje celowe na finansowanie 

lub  dofinansowanie  zadań  zleconych  z  zakresu  upowszechniania  turystyki  stowarzyszeniom 

prowadzącym działalność pożytku .

1)Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w kwocie 93.000 zł, w tym na: 

•promocję turystyczną Powiatu poprzez udział w międzynarodowych targach turystycznych,



•promocje obiektów posiadających Certyfikat Sądeckiej  Marki Turystycznej (  organizacja study 

tour dla mediów, opracowanie i wydanie plakatu i ulotek, emisja artykułów w prasie regionelnej i 

ogólnopolskiej)

•Emisję  artykułów  promocyjnych  nt.  atrakcji  turystycznych  Ziemi  Sądeckiej  

w prasie lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej,

•Składki  członkowskie  Powiatu  dla  organizacji  których  Powiat  jest  członkiem  

(tj. Małopolska Organizacja Turystyczna i Sądecka Organizacja Turystyczna).

2)Dotacje  celowe  na  finansowanie  lub  dofinansowanie  zadań  zleconych  z   zakresu 

upowszechniania   turystyki  stowarzyszeniom  prowadzącym działalność  pożytku  publicznego  – 

57.000 zł.

Dyrektor  Wydziału  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  Zbigniew  Czepelak  poinformował,  iż  

w Rozdziale 92605 planowane wydatki w wysokości 129.100 zł przeznaczone zostaną na realizację 

zadań Powiatu w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu wśród dzieci  

i młodzieży z terenu Powiatu. Zaplanowane środki w wysokości 51.000 zł, będą wydatkowane na 

zadania  związane  z  organizacją  współzawodnictwa  sportowego  dla  dzieci  

i  młodzieży  PN.  „Szkolne  Igrzyska  Sportowe”.  Zadanie  to  wykonywane  będzie  przez 

Międzyszkolny  Ośrodek  Sportowy  przy  Zespole  Szkół  i  Placówek  w  Piwnicznej  Zdroju.  

Na sfinansowanie zadań zleconych z tego zakresu podmiotom nienależącym do sektora finansów 

publicznych  oraz  pozostałym  jednostkom  zaliczanym  do  sektora  finansów  publicznych- 

wyodrębnia się kwotę w łącznej  wysokości 47.500 zł.  Pozostała  kwota 30.600 zł  przeznaczona 

zostanie  na  organizację  imprez  sportowych  na  terenie  Powiatu  Nowosądeckiego  oraz  na 

dofinansowanie  udziału  sportowców  reprezentujących  Powiat  w  regionalnych  

i międzynarodowych zawodach sportowych.

Przewodniczący Komisji  Marian Kuczaj  poddał pod głosowanie projekt  uchwały budżetowej 

Powiatu Nowosądeckiego na 2012 w zakresie obejmującym turystykę oraz sport. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Opinia Komisji Turystyki i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego do projektu uchwały budżetowej 

Powiatu Nowosądeckiego na 2012r. stanowi załącznik do protokołu.



Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Maria Jękot przedstawiła projekt  uchwały Rady Powiatu 

Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

Przewodniczący Komisji  Turystyki  i  Sportu Marian Kuczaj poddał  pod głosowanie projekt 

uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Nowosądeckiego.

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

Ad.4

Wiceprzewodnicząca  Komisji  Turystyki  i  Sportu  Agata  Król-Mirek  zapytała  o  zmiany 

personalne w Wydziale Kancelarii Powiatu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

Dyrektor  Kancelarii  Powiatu  Andrzej  Zarych  odpowiedział,  iż  dwie  osoby  z  Referatu  ds. 

Obsługi Rady i Zarządu Powiatu zostały przesuniętę na stanowiska merytoryczne. Jedna przeszła2-

letnim do  Wydziału  Geodezji  i  Budownictwa  do  Referatu  Nieruchomości,  natomiast  druga  do 

Zespołu ds. Zamówień Publicznych. W najbliższej przyszłości dwie osoby z Referatu ds. Promocji, 

Turystyki i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi będą pracowały w projekcie. W związku 

z  powyższym  ich  wynagrodzenie  będzie  wypłacane  z  Powiatowego  Centrum  Funduszy 

Europejskich.

Ad. 5

Przewodniczący Komisji Turystyki i Sportu Marian Kuczaj podziękował wszystkim przybyłym 

za udział i zamknął posiedzenie. 

Przewodniczący Komisji

                                                                       Turystyki i Sportu RPN

                                                                    Marian KUCZAJ

 Protokół sporządziła: Anna Hardy-Repetowska
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