PROTOKÓŁ Nr 4/2014
posiedzenia Komisji Turystyki i Sportu
Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 9 września 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 na temat realizowanych projektów turystyczno-promocyjnych
finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
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:
Monika Bochenek – Dyrektor Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich,
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.
Przewodniczący Komisji Marian Kuczaj przedstawił i poddał pod głosowanie porządek
posiedzenia.
Porządek posiedzenia został przyjęty .
Ad. 2
Przewodniczący Komisji Marian Kuczaj poddał pod głosowanie protokół nr 3/2014 z 9
maja br.
Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany.
Ad. 3
Dyrektor Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich Monika Bochenek przedstawiła
informację na temat realizowanych projektów turystyczno-promocyjnych finansowanych ze
środków Unii Europejskiej.
Został omówiony projekt pt.” Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu
gorlickiego i nowosądeckiego”. Celem głównym jest wzmocnienie potencjału społecznogospodarczego na terenie subregionu, jaki stanowi powiat nowosądecki i gorlicki. Partnerami
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projektu są : Powiat Nowosądecki, Powiat Gorlicki oraz Małopolska Organizacja Turystyczna.
Liderem projektu jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Zadania Powiatu Nowosądeckiego:
Stymulowanie rozwoju i promowanie marki lokalnej poprzez:
 przeprowadzenie inwentaryzacji produktów lokalnych,
 stworzenie sieci produktów lokalnych,
 opracowanie oraz uruchomienie Wirtualnej Mapy Produktów Lokalnych wraz z serwisem
informacyjnym,
 utworzenie punktu sprzedaży produktów lokalnych w Nowym Sączu w Miasteczku
Galicyjskim,
 organizacja Sądeckich Jarmarków Produktów Tradycyjnych.
W dalszej części Dyrektor Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Andrzej
Zarych przedstawił projekt „Razem w Europie -turystyka bez granic”.
Celem głównym projektu było wzmocnienie i zintensyfikowanie bezpośredniej współpracy
pomiędzy polską i słowacką społecznością na terenach przygranicznych oraz integracja środowisk
działających po obu stronach granicy w dziedzinie szeroko pojętego ruchu turystycznego. Cel ten
został osiągnięty poprzez wspólny udział w dwóch imprezach targowych, oraz poprzez
opracowanie Wydawnictw Promocyjnych, a także poprzez wymianę doświadczeń w dziedzinie
współpracy turystycznej, kulturalnej i promocyjnej.
Komisja przyjęła informację. Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 4
Przewodniczący Komisji Marian Kuczaj przedstawił kalendarz zawodów sportowych na rok
szkolny 2014/2015 w podziale na:
 igrzyska młodzieży szkolnej,
 gimnazjada młodzieży szkolnej,
 licealiada młodzieży szkolnej,
Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Zbigniew Czepelak poinformował o planowanym Dniu Edukacji Narodowej w Pałacu w Marcinkowicach.
W dalszej części przedstawił ważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne tj.:
- przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół w Marcinkowicach wraz z odpływem wód
opadowych i umocnieniem skarpy oraz remontem komina i budynku stanowiącego zaplecze
sportowe;
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- przebudowa kotłowni i centralnego ogrzewania, wykonanie kolektorów słonecznych oraz
termomodernizacja budynku w Liceum Ogólnokształcącym w Starym Sączu;
- przebudowa kotłowni i centralnego ogrzewania,
- wykonanie kolektorów słonecznych oraz termomodernizacja budynku w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu;
- przebudowa kotłowni i centralnego ogrzewania, wykonanie kolektorów słonecznych oraz
termomodernizacja budynku w Internacie Międzyszkolnym w Starym Sączu;
- remont auli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tęgoborzy;
- modernizacja i przygotowanie nowych pomieszczeń dla Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i
Placówek Oświatowych w budynku Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu;
- modernizacja obiektów Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju;

W związku z powyższym Członek Komisji Stanisław Mrzygłód zaproponował wspólne wyjazdowe
posiedzenie z Komisją Edukacji RPN połączone z wizytacją w placówkach oświatowych na terenie
Starego Sącza.
Propozycja została przyjęta.

Ad. 5
Przewodniczący Komisji Marian Kuczaj
i zamknęła posiedzenie.

podziękował wszystkim przybyłym za udział

Przewodniczący
Komisji Turystyki i Sportu RPN
Marian KUCZAJ

Protokół sporządziła: Anna Hardy-Repetowska
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