PROTOKÓŁ Nr 11/2013
posiedzenia Komisji Turystyki i Sportu
Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 6 grudnia 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. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok
w zakresie obejmującym działania Komisji.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.
5. Wypracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Turystyki i Sportu Rady Powiatu
Nowosądeckiego na 2014 rok.
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Turystyki i Sportu Rady Powiatu
Nowosądeckiego za 2013 rok.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 1
Przewodniczący Komisji Marian Kuczaj otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich
przybyłych.
W posiedzeniu biorą udział Członkowie Komisji oraz zaproszeni goście:
Maria Jękot – Skarbnik Powiatu,
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 10/2013 z dnia 28 listopada br.
Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany.
Ad. 3
Skarbnik Powiatu Maria Jękot przedstawiła oraz omówiła projekt uchwały budżetowej Powiatu
Nowosądeckiego na 2014 rok. Pani Skarbnik poinformowała, iż planowane wydatki bieżące na
zadania w zakresie upowszechniania turystyki w wysokości 115.000 zł przeznaczone zostaną na;
1. Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w kwocie 100.000 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 - 21.000 zł, w tym 6.000 zł na
dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.
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 nadmienił, iż sytuacja się pogłębia jeśli chodzi o zadłużenie
Powiatu. Mówiąc o budżecie na rok 2014, trudno się odnieść do sytuacji w poszczególnych
działach . Pana Antoniego Porębę martwi ogólnie trudna sytuacja finansowa, w której znalazł się
Powiat Nowosądecki. W związku z powyższym Radny nie akceptuje budżetu w kontekście
przyszłego roku.
Przewodniczący Komisji Marian Kuczaj poddał pod głosowanie projekt uchwały budżetowej
Powiatu Nowosądeckiego na 2014 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.
Wynik głosowania: za - 5, przeciw - 1,
wstrzymujących się - 0.
Opinia Komisji Turystyki i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego do projektu uchwały budżetowej
Powiatu Nowosądeckiego na 2014 r. stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 4
Skarbnik Powiatu Maria Jękot przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.
W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2023 przyjęto wzrost prognozowanych kwot
dochodów i wydatków na lata 2015-2017 kierując się m.in. podstawowymi wskaźnikami
makroekonomicznymi do 2017 r., a począwszy od 2018 r. do 2023 r. przyjęto wzrost dochodów
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i wydatków średnio o 1 % rocznie (w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych) w stosunku
do roku poprzedniego. Największym przedsięwzięciem Powiatu ujętym w tej Prognozie jest
realizacja projektu w ramach MRPO pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza –
połączenie m. Brzezna z drogą krajową Nr 28” o wartości kosztorysowej ponad 47 mln zł.
Podpisane są umowy z Województwem Małopolskim o współpracy przy realizacji zadania, w tym
pomocy finansowej oraz z dwoma zainteresowanymi Gminami Powiatu. Zgodnie z wnioskiem
aplikacyjnym dl;a wym. projektu Powiat będzie ubiegał się o zaliczki na jego realizację.
Członek Komisji Antoni Poręba zwrócił uwagę na kwestię pozyskiwania środków z Unii
Europejskiej. Radny uważa, iż starania o pieniądze z zewnątrz wiążą się z koniecznością posiadania
tzw. wkładu własnego. Jego zdaniem nie należy o tym zapominać. Pan Antoni Poręba apeluje
jedynie o świadomość, którą w jego odczuciu musi mieć społeczeństwo. Ponadto uważa, iż cel jest
jednoznaczny tj. upadłość gmin i powiatów.
Przewodniczący Komisji Marian Kuczaj poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu
Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Wynik głosowania: za - 5, przeciw - 1,
wstrzymujących się - 0.
Ad. 5
Przewodniczący Komisji Marian Kuczaj przedstawił propozycje planu pracy Komisji na 2014
rok.
Przewodniczący Komisji poddał wypracowany plan pracy pod głosowanie.
Plan pracy Komisji na 2014 rok został jednogłośnie przyjęty.
Dokument stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 6
Przewodniczący Komisji Marian Kuczaj przedstawił sprawozdanie z realizacji planu pracy
Komisji w 2013 roku.
Przewodniczący Komisji poddał sprawozdanie pod głosowanie.
Sprawozdanie z pracy Komisji w 2013 roku zostało jednogłośnie przyjęte.
Dokument stanowi załącznik do protokołu.
Ad 7.
Radny Powiatu Antoni Poręba zwrócił uwagę, iż na Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego
w listopadzie Dyrektor Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
przedstawiała projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego
z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014. Pan Antoni Poręba wspomniał, iż do omawianego
projektu uchwały na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Uzdrowisk został zgłoszony wniosek. Pomimo
iż przed Sesją w/w wniosek został przedstawiony na Zarządzie, Radni nie otrzymali informacji
o tym, co zostało ustalone na posiedzeniu. W odczuciu Pana Antoniego Poręby jest to nietaktem,
gdyż na Zarządzie były ustalenia, o których Rada powinna być poinformowana. Radny zaapelował,
by taka sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.
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Ad.8
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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