
PROTOKÓŁ Nr 2/2013
 posiedzenia Komisji Turystyki i Sportu

Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 13 lutego 2013 r.

Realizowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
2.Przyjęcie  protokołu  poprzedniego  posiedzenia  Komisji  Turystyki  i  Sportu  Rady  Powiatu 
Nowosądeckiego.
3.Przygotowanie  do  udziału  w  konferencji  organizowanej  przez  Małopolskie  Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu.
4.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 1
Przewodniczący  Komisji  Marian  Kuczaj  otworzył  posiedzenie  i  przywitał  wszystkich 
przybyłych.
W posiedzeniu biorą udział Członkowie Komisji  oraz zaproszeni goście:

Zbigniew Czepelak – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący  Komisji  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 głosowanie protokół 
nr 1/2013  z dnia 10 stycznia br.
Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany.

Ad. 3

Dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu Cezary Burtak 
zarekomendował konferencję organizowaną 20 lutego br.  w MCDN ODN w Nowym Sączu pt. 
„Budowanie lokalnych koalicji na rzecz aktywności fizycznej oraz propagowania turystyki wśród 
dzieci i młodzieży”. Na wstępie Pan Cezary Burtak podkreślił, iż konferencja nie dobyłaby się bez 
współorganizatora, którym jest Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.   Całość konferencji będzie 
miała  charakter  forum.  W spotkaniu  weźmie  m.in.  udział.  Dyrektor  Biura  Promocji,  Turystyki
 i Współpracy z Zagranicą Andrzej Zarych, Przewodniczący Komisji Turystyki i Sportu Marian 
Kuczaj,  Dyrektor  Powiatowego  Centrum Funduszy  Europejskich  Monika  Bochenek.   Dyrektor 
Cezary Burtak podkreślił,  iż są 2 główne cele konferencji  tj.  pokazanie jakie możliwości może 
otrzymać nauczyciel od strony samorządu oraz ożywienie kierunków turystycznych na uczelniach.

Protokół Nr 2/2013 13 lutego  2013 r.                                                                                                                                                   1 



Przewodniczący Komisji Marian Kuczaj podkreślił, iż turystyka i sport tworzą unikalne szanse 
dla  rozwoju  gospodarczego  Sądecczyzny.  Ich  rozwój  stanowi  kluczową  dziedzinę  gospodarki 
regionu. Sądecczyzna spełnia prawie wszystkie wymagania turystów, choćby dlatego że można tu 
znaleźć  góry,  jeziora,  najnowocześniejszą  infrastrukturę  sportową  i  szereg  słynnych  kurortów. 
Przewodniczący  podkreślił,  jak  ważna  jest  promocja  regionu,  co  skutkuje  tworzeniem  nowym 
miejsc  pracy.  Ściągnięcie  turystów  na  Ziemię  Sądecką  powoduje  pozostawienie  przez  nich 
pieniędzy i podniesienie poziomu życia mieszkańców naszego regionu.

Członek Komisji Stanisław Mrzygłód  zapytał jaki jest koszt studiów podyplomowych oraz do 
kogo skierowana jest oferta.

Dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu Cezary Burtak 
odpowiedział, iż oferta skierowana do nauczycieli wychowania fizycznego wszystkich typów szkół 
i  placówek  oświatowych,  nauczycieli  innych  przedmiotów  zajmujących  się  propagowaniem 
turystyki,  wychowawców  klas,  przedstawicieli  uczelni  wyższych,  przedstawicieli  branży 
turystycznej,  przedstawicieli  samorządu.  Jeśli  chodzi  o  cenę  szkolenia  Dyrektor  Cezary  Burtak 
poinformował, iż jest ona podobna to tej, która była oferowana w Suchej Beskidzkiej.

Członek Komisji Stanisław Mrzygłód  nadmienił, iż często nauczyciele wychowania fizycznego 
są opiekunami wycieczek. Gdyby mieli uprawnienia to byłaby to czysta oszczędność związana  
z organizacja wyjazdu.

Dyrektor  Wydziału  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  Zbigniew  Czepelak  poinformował,  iż 
planowana konferencja jest m.in. elementem przywracania turystyki pieszej do szkół. Dawniej było 
więcej  form  aktywnego  wypoczynku  m.in.  organizacja  rajdów.  Ciekawość  świata  powinna  się 
zaczynać od najbliższego otoczenia.

Członek Komisji Antoni Poręba  poinformował, iż inicjatywa takiego spotkania jest szczytna,  
z tym że dziwi się że ten projekt już trwa.
 
Dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu Cezary Burtak 
odpowiedział, iż jest to pierwsze forum dotyczące turystyki.

Członek  Komisji  Antoni  Poręba  nie  ukrywał  zadowolenia  z  organizacji  takiego  spotkania,  
w którym wezmą udział  pasjonaci turystyki, społecznicy lokalni,  młodzież, samorządowcy oraz 
ludzie z branży turystycznej. Pan Antoni Poręba zaznaczył, iż będzie to okazja, by poruszyć ważne 
kwestie, które maja wpływ na przepływ turystów na Sądecczyźnie. Chodzi o problem związany  
z trudnymi i czasochłonnymi połączeniami na Ziemię Sądecką. Zdaniem Radnego jest to poważna 
przyczyna rezygnacji niektórych grup społecznych do nas np. ludzi związanych z biznesem podczas 
Forum  Ekonomicznego.  Pan  Antoni  Poręba  uznał,  iż  temat  komunikacji  powinien  być 
wkomponowany w tematykę konferencji.

Przewodniczący  Komisji  Marian  Kuczaj  poinformował,  iż  Członkowie  komisji  Turystyki  
i  Sportu  reprezentują  różne  środowiska  i  zainteresowania   m.in.  sportowe,  turystyczne, 
samorządowe. W związku z powyższym bliskie są im tematy związane z turystyką i sportem. Pan 
Marian  Kuczaj  jeszcze  raz  podziękował  Dyrektorowi  Cezaremu  Burtakowi  za  zaproszenie. 
Jednocześnie zobowiązał się przesłać główne tematy wystąpienia do Dyrektora Cezarego Burtaka 
do 19.02 br.
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Członek  Komisji  Antoni  Koszyk  w  swojej  wypowiedzi  podkreślił,  iż  jest  zadowolony  
z zaangażowania w projekt nie tylko wf-ów lecz różnych środowisk.

Członek Komisji Marian Ryba odpowiedział, iż jest przewodnikiem beskidzkim II stopnia. Teren 
działalności ludzi zajmujących się tą profesją jest obszerny. Pan Marian Ryba nie do końca zgadza 
się ze stwierdzeniem, iż nauczyciele wychowania fizycznego często jako opiekunowie wycieczek są 
ich przewodnikami. Zdaniem radnego bardzo często organizatorzy wycieczek korzystają z usług 
przewodników,  którzy  mają  olbrzymią  wiedzę  i  wiedzą  jak  zaszczepić  miłość  dzieci  do  gór  
i przyrody. Pan Marian Kuczaj jak najbardziej popiera inicjatywę zwołania konferencji.

Dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu Cezary Burtak 
podziękował  wszystkim  za  włączenie  się  w  inicjatywę  organizacji  konferencji  i  jeszcze  raz 
serdecznie zaprosił do wzięcia w niej udziału.

Ad 4
Przewodniczący Komisji Marian Kuczaj  poinformował, iż 14 lutego br.  w Łącku odbędą się 
Powiatowe Mistrzostwa w Piłce Siatkowej Szkół Ponadgimnazjalnych. Łącznie w imprezie weźmie 
udział 9 zespołów. 

Dyrektor  Wydziału  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  Zbigniew  Czepelak poinformował,  
iż wpłynęło ok. 50 wniosków organizacji pozarządowych o przyznanie dotacji z budżetu Powiatu 
Nowosądeckiego w 2013 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Ad. 5

Przewodniczący  Komisji  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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