
PROTOKÓŁ Nr 10/2012
wyjazdowego posiedzenia Komisji Turystyki i Sportu

Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 26 listopada 2012 r.

Realizowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
2.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
3.Zaopiniowanie  projektu  uchwały  budżetowej  Powiatu  Nowosądeckiego  na  2013  rok  w  zakresie 
obejmującym działania Komisji.
4.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.
5.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.

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

Zbigniew Czepelak – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,
Anna Brach – Dyrektor Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych,
Stanisław Tokarczyk – Dyrektor Wydziału Finansowego,
Andrzej Zarych – Dyrektor Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą.
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 9/2012 z dnia 22 listopada br.
Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany.

Ad. 3

Dyrektor Wydziału Finansowego Stanisław Tokarczyk przedstawił oraz omówił projekt uchwały 
budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok .
Dyrektor Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą  Andrzej Zarych poinformował, 
iż  planowane  wydatki  bieżące  na  zadania  w  zakresie  upowszechniania  turystyki  w  wysokości 
12.000 zł przeznaczone zostaną na;
1.Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w kwocie 98.000 zł, w tym na;
promocję turystyczną Powiatu poprzez udział w międzynarodowych targach turystycznych,
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promocję  obiektów posiadających Certyfikat  Sadeckiej  Marki  Turystycznej  (organizacja  study 
tour  dla  mediów  i  biur  turystycznych,  emisję  artykułów  w  prasie  i  innych  wydawnictwach, 
opracowanie i wydanie ulotek oraz plakatów),
emisję artykułów promocyjnych nt. atrakcji turystycznych Ziemi Sądeckiej w prasie oraz innych 
wydawnictwach,
opłatę  składek  członkowskich  dla  organizacji,  których  Powiat  jest  członkiem  
(tj. Małopolskiej Organizacji Turystycznej i Sądeckiej Organizacji Turystycznej).

        2.   Dotacje  celowe  na  finansowanie  lub  dofinansowanie  zadań  zleconych  z  zakresu 
upowszechniania turystyki organizacjom pozarządowym  - 22.000 zł.

Dyrektor  Wydziału  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  Zbigniew  Czepelak poinformował,  
iż planowane wydatki w dziale 926 w wysokości  139.100 zł  przeznaczone zostaną na realizację 
zadań Powiatu z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu wśród dzieci  
i młodzieży z terenu Powiatu. Zaplanowane środki w wysokości 58.500 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  wyodrębnia  się  kwotę  w  łącznej 
wysokości 47.500 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 33.100 zł. Przeznaczone zostaną na organizację 
imprez  sportowych  na  terenie  Powiatu   Nowosądeckiego  oraz  na  dofinansowanie  udziału 
sportowców  reprezentujących  na  Powiat  w  regionalnych,  ogólnopolskich  i  międzynarodowych 
zawodach sportowych.

Członek Komisji Antoni Poręba zgłosił   wniosek o dokonanie wyceny nieruchomości Liceum 
Ogólnokształcącego  w  Grybowie  pod  kątem  wykazania  do  sprzedaży.  Po  dokonaniu  wyceny 
należałoby ująć to zadanie w Wieloletniej Prognozie  Finansowej Powiatu Nowosądeckiego na lata 
2013-2021.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.
Wniosek został jednogłośnie przyjęty. Stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji  Marian Kuczaj poddał pod głosowanie projekt  uchwały budżetowej 
Powiatu Nowosądeckiego na 2013 w zakresie obejmującym turystykę oraz sport tj. w dziale 630 – 
Turystyka oraz dziale 926 Kultura Fizyczna i sport wraz z opinią do budżetu .

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Opinia Komisji Turystyki i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego do projektu uchwały budżetowej 
Powiatu Nowosądeckiego na 2013 r. stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 4

Dyrektor Wydziału  Finansowego Stanisław Tokarczyk przedstawił  projekt  uchwały  uchwały 
Rady Powiatu Nowosądeckiego.  Wieloletnia  Prognoza Finansowa została  włączona do systemu 
finansów publicznych z przekonaniem, że będzie to narządzie zapewniające racjonalne planowanie 
zadań i długu w sektorze finansów publicznych w kilkuletniej perspektywie. Z założenia ma to być 
dokument  strategiczny  i  priorytetowy,  jeśli  chodzi  o  kreowanie  kierunków  rozwoju  Jednostek 
samorządu  terytorialnego,  poprzez  długoplanowe  ujęcie  potrzeb  i  możliwości  samorządów. 
Wieloletnią  Prognozę  Finansową  należy  opracowywać  co  roku  z  uwzględnieniem  czasokresu 
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realizowanych  przedsięwzięć.  Jeśli  zadania  ujęte  w  planie  wieloletnim  wykraczają  poza  okres 
czterech lat  budżetowych,  dokument  ten  trzeba  opracować na  taki  okres,  na  jaki  przewidziano 
realizację zadań.

Przewodniczący Komisji 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 5
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Zbigniew Czepelak poinformował, iż  6 grudnia 
br. odbędzie się uroczystość wręczania nagród i wyróżnień Starosty Nowosądeckiego za wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie kultury, kultury fizycznej i sportu.

Ad. 6

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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