
PROTOKÓŁ Nr 1/2014
 posiedzenia Komisji Turystyki i Sportu

Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 20 lutego 2014 r.

Realizowany porządek posiedzenia:
  

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia
2. Przyjęcie  protokołu poprzedniego posiedzenia  Komisji  Turystyki  i  Sportu Rady Powiatu 

Nowosądeckiego.
3. Informacja o targach turystycznych, w których bierze udział Powiat Nowosądecki – podjęcie 

decyzji o udziale przedstawicieli komisji w targach
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 1

Wiceprzewodnicząca Komisji Agata Król-Mirek  otworzyła posiedzenie i przywitała wszystkich 
przybyłych.
W posiedzeniu biorą udział Członkowie Komisji  oraz zaproszeni goście:

Zbigniew Czepelak – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,
Andrzej Zarych – Dyrektor Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Wiceprzewodnicząca  Komisji  Agata  Król-Mirek przedstawiła  i  poddała  pod  głosowanie 
porządek posiedzenia.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 2
Wiceprzewodnicząca Komisji Agata Król-Mirek  poddała pod głosowanie protokół nr 11/2014 
z dnia 6 grudnia br.
Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany.

Ad. 3 

Dyrektor Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranica Andrzej Zarych poinformował, 
iż przez trzy dni (21 – 23 lutego 2014 r.) Sądecczyzna będzie się promować podczas Targów - 
Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR w Łodzi. Targi to bardzo dobra okazja do prezentacji 
walorów Ziemi Sądeckiej. W okresie zimowym firmy turystyczne tworzą swoje oferty na wiosnę
i lato, a osoby odwiedzające stoiska mogą zapoznać się z ofertami na letnie miesiące. Niektórzy 
rezerwują już wtedy miejsca w hotelach czy kwaterach agroturystycznych. 
Według danych GUS za 2012 rok, Powiat Nowosądecki był na wysokim, czwartym miejscu, jeśli 
chodzi o liczbę turystów korzystających z wypoczynku w Polsce.  Pan Andrzej Zarych nadmienił, iż 
podczas targów na stoisku SĄDECKIE nie zabraknie wód mineralnych z naszego regionu, jabłek
 i  wydawnictw mówiących o atrakcjach Sądecczyzny. Goście targów będą mogli  wziąć udział  
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w  konkursach,  w  których  do  wygrania  są  między  innymi  pobyty  w  hotelach  oraz  gadżety 
promocyjne.
Dyrektor Biura Promocji,  Turystyki i Współpracy z Zagranica Andrzej Zarych  wspomniał 
również o targach turystycznych w Katowicach, w których weźmie udział Powiat Nowosądecki.  Ta 
impreza mająca ugruntowaną pozycję na branżowej mapie turystycznej odbędzie się w ostatnim 
tygodniu  marca.  Przy  tej  okazji  Pan  Andrzej  Zarych  poinformował,  iż  będzie  możliwość 
zorganizowania wyjazdu dla delegatów Komisji Turystyki i Sportu. Jeśli byliby chętni poprosił  
o bezpośrednie zgłoszenia do Biura Promocji,  Turystyki i Współpracy z Zagranicą odpowiednio 
wcześnie, by móc się przygotować.
Ponadto Członkowie Komisji zostali poinformowani o imprezie turystyczne organizowanej 7 marca 
br. w Rytrze. tj. zakończeniu sezonu narciarskiego w Małopolsce – w Stacji Narciarskiej „Ryterski 
Raj”.

Członek Komisji Marian Ryba zapytał o przedstawicieli branży turystycznej, którzy biorą udział 
w targach.

Dyrektor Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranica Andrzej Zarych odpowiedział, 
iż zaproszenia skierowane są do wszystkich podmiotów branży turystycznej na Sądecczyźnie, którą 
mają w bazie. 
Z  naszego  regionu,  oprócz  Starostwa  Powiatowego  w  Łodzi  prezentować  się  będą  także 
przedstawiciele  Krynickiej  Organizacji  Turystycznej,  Hotelu  Beata  z  Muszyny,  Hotelu  Perła 
Południa z Rytra oraz Ski Hotelu z Piwnicznej-Zdroju.

Członek  Komisji  Stanisław  Mrzygłód  wystąpił  z  propozycją,  by  7  marca  br.  zorganizować 
wyjazdowe  posiedzenie  Komisji  Turystyki  i  Sportu  na  zakończenie  sezonu  narciarskiego  
w Małopolsce – w Stacji Narciarskiej „Ryterski Raj”.

Członek Komisji Antoni Poręba uważa, iż posiedzenie może się odbyć, jednakże w sytuacji gdy 
dodatkowo  Przewodniczący  uzna,  że  są  tematy,  z   którymi  członkowie  komisji  powinni  się 
zapoznać. Ponadto Pan Antoni Poręba odniósł się do spotkania tj. wspólnej komisji z Radnymi  
z Miasta Nowego Sącza,  które odbyło się jesienią ubiegłego roku. Pojawił się tam temat m.in.  
partycypowania w kosztach Powiatu Nowosądeckiego we wspieraniu turystyki na Sądecczyźnie. 
Pan Antoni  Poręba  twierdzi,  iż  udział  Powiatu  Nowosądeckiego  w  kosztach  na  rzecz  rozwoju 
turystyki  jest  znaczący.   Powiat  wspiera  organizację  turystyczne  płacąc  corocznie  składki 
członkowskie.  Ponadto  wyjeżdża  na  targi,  podczas  których  promuje  region,  wydaje  materiały 
promocyjne m.in. katalogi o atrakcjach turystycznych, bazę noclegową, mapy. Tym samym Radny 
uważa, iż udział Powiatu w kosztach na rzecz rozwoju turystyki jest wystarczający.

Wiceprzewodnicząca  Komisji  Agata  Król-Mirek  zapytała  czy  jarmark  sądecki  będzie 
kontynuowany w Krynicy-Zdroju.

Dyrektor Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranica Andrzej Zarych odpowiedział, 
iż z tego co wie to będzie kontynuowany, z tym, że jest to ostatni rok  projektu.

Dyrektor Wydziału Edukacji,  Kultury  i  Sportu  Zbigniew Czepelak  poinformował,  iż  w tej 
chwili trwają ustalenia z Wójtem Gminy z Nawojowej, aby zorganizować zawody powiatowe dla 
dzieci i młodzieży począwszy od szkół podstawowych aż do gimnazjalnych.

Protokół Nr 1/2014 20 lutego 2014 r.                                                                                                                                                   2 



Członek Komisji Antoni Poręba nadmienił, iż nauczyciele wychowania fizycznego powinni dbać 
o to, by zajęcia z gimnastyki odbywały się na świeżym powietrzu. W jego odczuciu przedkładałoby 
się to na wyniki i osiągnięcia sportowe.  

Ad. 4/5

Wiceprzewodnicząca Komisji Agata Król-Mirek  podziękowała wszystkim przybyłym za udział 
i zamknęła posiedzenie. 

  Wiceprzewodnicząca 
Komisji Turystyki i Sportu RPN

    wz.

Agata KRÓL-MIREK

  Protokół sporządziła: Anna Hardy-Repetowska
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