
PROTOKÓŁ Nr 11/2011
 posiedzenia Komisji Turystyki i Sportu

Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 9 grudnia 2011 r.

Realizowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.

3.Zaopiniowanie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  Programu 

Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012.

4.Zaopiniowanie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  regulaminu 

określającego  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.

5.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie   przyjęcia Strategii 

Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego na lata 2011-2020.

6.Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

7.Zamknięcie obrad. 

Ad. 1.

Przewodniczący Komisji Turystyki i Sportu Marian Kuczaj   otworzył posiedzenie i przywitał 

wszystkich przybyłych.

W posiedzeniu wzięli udział Członkowie Komisji oraz :

Monika Bochenek – Dyrektor Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich,

Jan Dziedzina – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego,

Andrzej Zarych – Dyrektor Kancelarii Powiatu.

Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący  Komisji  Turystyki  i  Sportu  Marian  Kuczaj  przedstawił  i  poddał  pod 

głosowanie porządek posiedzenia obrad.

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.



Ad. 2

Przewodniczący Komisji Turystyki i Sportu Marian Kuczaj   poddał pod głosowanie protokół 

nr 9 z dnia 14 listopada 2011 roku.

Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany.

Przewodniczący Komisji Turystyki i Sportu Marian Kuczaj   poddał pod głosowanie protokół 

nr 10 z dnia 24 listopada 2011 roku.

Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany.

Ad. 3

Dyrektor  Kancelarii  Powiatu  Andrzej  Zarych  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Nowosądeckiego  w  sprawie  Programu  Współpracy  Powiatu  Nowosądeckiego  z  Organizacjami 

Pozarządowymi  na  rok  2012.  Program  został  opracowany  w  celu  sprecyzowania  zakresu 

współdziałania  i  określania  jego  reguł.  W programie  proponowany  jest  szeroki  zakres  zadań 

merytorycznych dla współpracy.

Powiat Nowosądecki, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym i postulatom organizacji 

pozarządowych wprowadza dwie formy przekazywania formalnego zadań do wykonania: dotacje 

na  realizację  zleconego  zadania  oraz  dotacje  na  wsparcie  realizacji  zadań  przez  organizacje 

pozarządowe.  Procedura  prowadząca  w  obu  przypadkach  do  wyłonienia  partnera  ma  formę 

otwartego, powszechnie dostępnego konkursu i charakter przedmiotowy, nie podmiotowy. Oznacza 

to, że współpracą objęte jest zadanie (projekt) a nie instytucja (organizacja pozarządowa).

Z uwagi na ustawowy wymóg rzetelnego gospodarowania środkami publicznymi,  w procedurze 

kwalifikacyjnej wymagane są informacje potwierdzające kompetencje i wiarygodność organizacji 

pozarządowej.

Przewodniczący Komisji Marian Kuczaj poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu 

Nowosądeckiego  w  sprawie  Programu  Współpracy  Powiatu  Nowosądeckiego  z  Organizacjami 

Pozarządowymi na rok 2012. 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 4

Dyrektor  Kancelarii  Powiatu  Andrzej  Zarych  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Nowosądeckiego  w  sprawie  regulaminu  określającego  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.  Dyrektor poinformował zebranych, iż po podjęciu w/w uchwały przez Radę 

Powiatu Nowosądeckiego rozpoczną prace komisje konkursowe do opiniowania ofert w otwartych 

konkursach na zadania publiczne Powiatu Nowosądeckiego. Regulamin reguluje tryb pracy komisji 

konkursowych powoływanych przez Zarząd Powiatu do rozstrzygania konkursów ofert oraz określa 

zasady przeprowadzenia procedury konkursowej. Konkursy ogłaszane będą w oparciu o zadania 

priorytetowe przyjęte przez Radę Powiatu w "Programie Współpracy Powiatu Nowosądeckiego  

z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012.

Dyrektor  Kancelarii  Powiatu  Andrzej  Zarych zwrócił  się  z  prośbą  do  Członków  Komisji  

o  zgłaszanie  się  do  prac  w  poszczególnych  komisjach  konkursowych  do  oceny  wniosków 

składanych w otwartym konkursie  ofert  realizowanych w trybie  ustawy o działalności  pożytku 

publicznego i o wolontariacie w roku 2011.

Podobnie jak w poprzednim roku zostanie powołanych 5 osobnych komisji  dla poszczególnych 

obszarów współpracy zadań publicznych, czyli:

−kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

−kultury fizycznej i sportu, 

−turystyki,

−ochrony i promocji zdrowia,

−edukacji ekologicznej.

Członkowie komisji  muszą jednak pamiętać,  iż  zgodnie z  wymogami ustawowymi, organizacje 

pozarządowe, do których należą bądź instytucje, w których pracują, nie mogą ubiegać się o dotacje 

w  konkursie,  w  którym  będą  dokonywać  oceny  ich  przedstawiciele.  Ogłoszenie  

o otwartych konkursach ofert na zadania publiczne Powiatu na 2012 rok będzie umieszczone na 

stronie  internetowej,  Biuletynie  Informacji  Publicznej  oraz  na  tablicy  ogłoszeń  Starostwa 

Powiatowego niezwłocznie po uchwaleniu budżetu przez Radę Powiatu Nowosądeckiego.

Przewodniczący  Komisji  Marian  Kuczaj  oraz  Członek  Komisji  Stanisław  Mrzygłód 

poinformowali, iż zapisali się do komisji rozpatrujących wnioski w zakresie edukacji ekologicznej. 

Wiceprzewodnicząca  Komisji  Agata  Król-Mirek zadeklarowała  chęć  pracy  w  komisji 

rozpatrującej wnioski w zakresie turystyki.

Przewodniczący Komisji Marian Kuczaj poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu 

Nowosądeckiego  w  sprawie regulaminu  określającego  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.

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

  

Ad. 5

Dyrektor  Powiatowego  Centrum  Funduszy  Europejskich  Monika  Bochenek  przedstawiła 

projekt  uchwały  Rady Powiatu  Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Strategii  Rozwoju Powiatu 

Nowosądeckiego na lata 2011-2020.

Dyrektor Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich Monika Bochenek poinformowała, iż 

podstawą do opracowania Aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego do 2020 roku 

była ocena, sporządzona przez Zarząd Powiatu, odnośnie zrealizowanych do tej pory celów i zadań 

oraz uwarunkowań prawnych powiatu, związanych z nowym okresem programowania na lata 2007-

2013.  Ponadto nastąpiły  daleko idące  zmiany,  powodujące,  że  obowiązujące zapisy w Strategii 

uległy przedawnieniu i  straciły na ważności.  W związku z  powyższym istnieje  konieczność jej 

modyfikacji.  Pani  Monika  Bochenek  podkreśliła,  iż  zmiany  wprowadzone  do  startegii  są 

projektowane z myślą o przyszłym rozwoju Powiatu Nowosądeckiego. Niniejszy dokument jest 

pierwszą  wersją  projektu  Strategii  Rozwoju  Powiatu  Nowosądeckiego  na  lata  2011-2020, 

stanowiącej aktualizację strategii rozwoju powiatu przyjętej na lata 2007-2013.

Członek Komisji Antoni Poręba zapytał dlaczego nowa strategia jest opracowywana na lata 2011-

2020, skoro poprzednia była na lata 2007-2013. W związku z powyższym nie rozumie dlaczego lata 

2011-2013 są uwzględnione w obydwóch dokumentach. Ponadto Radny zapytał dlaczego strategia 

opiera się na danych z 2009 roku. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich  Monika Bochenek  odpowiedziała,

 iż  Województwo  Małopolskie  w  tej  chwili  zmienia  źródło  finansowania.  Województwo 

Małopolskie  dostało  dodatkowe środki  w ramach finansowania  MRPO.  Strategia  opiera  się  na 

danych z Głównego Urzędu Statystycznego. Ważne jest, aby cele i zadania ujęte w strategii rozwoju 

Powiatu Nowosądeckiego były zbieżne z założeniami Strategii Województwa Małopolskiego, gdyż 

będzie to miało istotne znaczenie w pozyskiwaniu środków unijnych. Celem strategii jest wskazanie 

misji,  wizji  oraz  celów  strategicznych  wraz  z  celami  operacyjnymi  planowanymi  zadaniami  

i ewentualnie projektami, których realizacja w określonym horyzoncie czasowym przyczyni się do 

wielokierunkowego rozwoju powiatu.

Przewodniczący Komisji Marian Kuczaj poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu 

Nowosądeckiego  w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego na lata 2011-2020.



Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6

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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