
PROTOKÓŁ Nr 6/2011
posiedzenia Komisji Turystyki i Sportu

Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 7 czerwca 2011 r.

Realizowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia 
stanowiska Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wezwania do podjęcia działań 
samorządów służących rozwojowi turystyki w powiecie nowosądeckim.
Przedstawienie pozytywnie rozpatrzonych wniosków organizacji pozarządowych 
o przyznanie dotacji z budżetu Powiatu Nowosądeckiego w 2011 roku w zakresie turystyki i 
sportu.
Omówienie kalendarza imprez sportowych w 2011 roku pod patronatem Starosty 
Nowosądeckiego Jana Golonki.
Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.

Przewodniczący Komisji Turystyki i Sportu Marian Kuczaj otworzył posiedzenie

 i przywitał wszystkich przybyłych.

W posiedzeniu wzięli udział wszyscy Członkowie Komisji oraz :
Teresa Rogowska – Inspektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu,
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.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2
Przewodniczący Komisji Turystyki i Sportu Marian Kuczaj poddał pod glosowanie 

protokół nr 5/2011 z dnia 7 kwietnia br.

Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany.

Ad. 3



Dyrektor Kancelarii Powiatu Andrzej Zarych przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu 

Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie 

wezwania  do  podjęcia  działań  samorządów  służących  rozwojowi  turystyki  w  powiecie 

nowosądeckim.

Projekt został utworzony w oparciu o wniosek Komisji Turystyki i Sportu sformułowany  

na ostatnim posiedzeniu w dniu 7 kwietnia br.

Przewodniczący Komisji  Marian Kuczaj  poddał  pod głosowanie projekt  uchwały Rady 

Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Nowosądeckiego  

w  sprawie  wezwania  do  podjęcia  działań  samorządów  służących  rozwojowi  turystyki  

w powiecie nowosądeckim.

Projekt  uchwały  został  jednogłośnie  pozytywnie  zaopiniowany.  Stanowi  załącznik  

do protokołu.

Ad. 4

Dyrektor  Wydziału  Kancelarii  Powiatu  Andrzej  Zarych  przedstawił  informacje  

nt. pozytywnie rozpatrzonych wniosków pozarządowych o przyznanie dotacji 

z budżetu Powiatu Nowosądeckiego w 2011 roku w zakresie turystyki. Podkreślił, 
iż w dziedzinie turystyki wspierane były zadania w zakresie:

 Promocji atrakcji turystycznych powiatu( wydawnictwa – foldery, kartki pocztowe, 

mapy, katalogi, albumy, filmy, materiały multimedialne).

Działań na rzecz informacji turystycznej w powiecie,
Wydarzeń promujących walory turystyczne Powiatu( study tour, konferencje, imprezy 
promujące powiat poza terenem regionu,
Promocji szlaków turystycznych( tematycznych, pieszych, konnych, rowerowych, 
narciarskich itp.) na Sądecczyźnie.

Kwota przeznaczona na wsparcie realizacji zadań w zakresie turystyki wynosił w 2011 roku 

60 000 tyś. zł. W tym w trybie otwartych konkursów ofert 48 000 tyś. zł., natomiast w trybie 

małych grantów 12 000 tyś. zł.

Dyrektor Wydziału Kancelarii Powiatu Andrzej Zarych poinformował, iż w 2011 roku 
w zakresie turystyki wpłynęło 21 wniosków, z czego 13 uzyskało dofinansowanie na łączną 
sumę 34 800 zł.
Lista organizacji pozarządowych i innych podmiotów, którym przyznano dotacje w 2011 roku 
w zakresie turystyki jest następująca:
- Sądecka Organizacja Turystyczna ( 2 dotacje)
- Towarzystwo Wierchomlańskie,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Krynicy,
- Towarzystwo Przyjaciół Żegiestowa,



- Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei,
- LGD „Korona Sądecka” Chełmiec,
- Towarzystwo Miłośników Piwnicznej,
- Polski Związek Esperantystów Zarząd Główny,
- Towarzystwo Rozwoju Piwnicznej,
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Sądeckiej”,
- Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich,
- Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne DOM.
Lista organizacji pozarządowych i innych podmiotów, którym przyznano dotację w 2011 roku 
w zakresie turystyki wraz z nazwą zadania oraz przyznana kwotą dotacji przez komisję 
oceniająca stanowi załącznik do protokołu.
W dalszej części Dyrektor Wydziału Kancelarii Powiatu Andrzej Zarych na prośbę 
Członków Komisji przedstawił listę wniosków, które zostały negatywnie ocenione przez 
komisję. Były różne powody, które spowodowały negatywną opinie komisji 
m.in.: chaotycznie opracowana oferta, brak podpisu, brak daty złożenia wniosku lub pieczęci 
organizatora, niezgodność z priorytetami, problemy z rozliczeniem wniosu w poprzednich 
latach. Lista odrzuconych wniosków przedstawia się następująco:
- Towarzystwo Wierchomlańskie (nazwa zadania: tablice informatyczne),
- Towarzystwo Miłośników Piwnicznej (nazwa zadania: Piwniczańskie lato dla ciała i ducha),
- Fundacja – Rewitalizacja Uzdrowiska Żegiestów Zdrój (nazwa zadania: wydanie albumu 
Żegiestów  - krótka historia Zdroju),
- Towarzystwo Rozwoju Piwnicznej (nazwa zadania: satyryczny plan Piwnicznej),
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej Muszyna (nazwa zadania: trasa turystyczna – 
studia trzech króli),
- Parafia Rzymsko Katolicka w Królowej Górnej (nazwa zadania: szlakiem architektury 
drewnianej – przystanek Królowa Górna),
- Fundacja Europa (nazwa zadania: Lachowskie Lato- impreza plenerowa),
- Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne DOM (nazwa zadania: wycieczki edukacyjne PN. 
poznajemy powiatową ojczyznę).

Następnie Inspektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Teresa Rogowska ła informacje 

nt.  pozytywnie  rozpatrzonych  wniosków  pozarządowych  o  przyznanie  dotacji  z  budżetu 

Powiatu  Nowosądeckiego  w  2011  roku  w  zakresie  kultury  fizycznej  

i sportu. Podkreśliła, iż wspierane były zadania w zakresie:

 Uczestnictwa  w  regionalnych,  ogólnopolskich  i  międzynarodowych  imprezach 

sportowych,

Przedsięwzięć dotyczących upowszechniania sportu poprzez organizację imprez sportowych 
o charakterze masowym.
Inspektor  Wydziału  Edukacji  Kultury  i  Sportu  Teresa  Rogowska  poinformowała,  

iż  w  2011  roku  w  zakresie  kultury  fizycznej  i  sportu  wpłynęło  41  wniosków,  z  czego  

24  uzyskało dofinansowanie na łączną sumę 40 000 zł.

Lista organizacji pozarządowych i innych podmiotów, którym przyznano dotacje w 2011 roku 
w zakresie kultury fizycznej i sportu jest następująca:
- Okręgowy Związek Piłki Nożnej (2 pozytywnie rozpatrzone wnioski),
- Nowosądecki Terenowy Związek Piłki Siatkowej,
- Ludowy Klub Sportowy „Gród” w Podegrodziu,



- Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół Zawodowych i Technikum Leśnym 
w Starym Sączu,
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „JAS-POL” w Krynicy-Zdroju,
- Ludowy Klub Sportowy „Grybovia”,
-Uczniowski Klub Sportowy „GEM” w Krynicy-Zdroju,
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Poprad Muszyna (2 pozytywnie rozpatrzone 
wnioski),
- Stowarzyszenie KORZENIE w Korzennej,
- Stowarzyszenie Sport Dzieci i Młodzieży „SOKÓŁ” w Muszynie,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze O/BESKID Nowy Sącz,
- Stowarzyszenie Kolarstwa Górskiego MTB „FUN RIDE TEAM” Brzezna,
-Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych –Sokół Grybów,
- Stowarzyszenie VISEGRAD MARATON Rytro,
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy WIETRZNICE w Nabrzeży,
- Uczniowski Klub Sportowy BOCIEK (2 pozytywnie rozpatrzone wnioski),
- Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich w Łącku,
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Poprad” w Starym Sączu,
- Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia” w Nowym Sączu,
Ponadto na prośbę Członków Komisji zostały przedstawione wnioski organizacji 
pozarządowych oraz innych podmiotów, które nie uzyskały odpowiedniej ilości punktów, 
by uzyskać dotacje. Lista w/w wniosków stanowi załącznik do protokołu. Lista organizacji 
pozarządowych i innych podmiotów, którym przyznano dotację w 2011 roku w zakresie 
kultury fizycznej i sportu wraz z nazwą zadania oraz przyznaną kwotą dotacji przez komisję 
oceniająca również stanowi załącznik do protokołu.

Członek  Komisji  Marian  Ryba  zapytał,  dlaczego  KS  „ZUBER”  z  Krynicy  Zdroju  

nie uzyskali dotacji na zorganizowanie Jubileuszu 20-lecia.

Inspektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu  Teresa Rogowska odpowiedziała, 
że komisja oceniająca przyznając punkty w poszczególnych kategoriach wysoko oceniała 
zawody, rozgrywki na poziomie wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim. Nisko punktowane 
były imprezy sportowe o zasięgu lokalnym.

Członek Komisji Marian Ryba uważa, że wśród pozytywnie rozpatrzonych wniosków 
w zakresie kultury fizycznej i sportu są takie, które mają zasięg lokalny. Pomimo tego 
uzyskały dotacje. Klub Sportowy „Zuber” nie jest w stanie sam udźwignąć kosztów 
związanych z przygotowaniem uroczystości jubileuszowej, która zaplanowana jest 
na 16 lipca br.
Przewodniczący Komisji Turystyki i Sportu Marian Kuczaj zaproponował, by KS 
”ZUBER” złożył wniosek w trybie pozakonkursowym, gdyż jest przeznaczona pula pieniędzy 
na udzielanie dotacji w trybie pozakonkursowym.  Zobowiązał się przygotować wniosek, 
który osobiście podpisze wraz z Radnymi z Krynicy-Zdoju tj.: Panią Agatą Król-Mirek 
oraz Panem Marianem Rybą.

Członek Komisji Stanisław Mrzygłód poinformował, iż uczestniczył w imprezie sportowej 
w Klęczanach o Puchar Ziemi Sądeckiej. Rozmawiał osobiście z Prezesem Klubu Panem 
Wczesnym, który bardzo był wdzięczny za wsparcie finansowe. Pan Stanisław Mrzygłód 
podkreślił, iż w przyszłym roku będzie wnioskował o zwiększenie kwot na wspieranie tego 
rodzaju inicjatywy sportowe organizowane przez kluby sportowe.



Ad. 3.

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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