
PROTOKÓŁ Nr 6 /2012
wyjazdowego posiedzenia Komisji Turystyki i Sportu

Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 18 czerwca 2012 r.

Realizowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustanowienia nagród

i wyróżnień Starosty Nowosądeckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej
i sportu.

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  Edukacji,  Komisji  Turystyki  i  Sportu  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 5/2012 z dnia 27 maja br.
Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany.

Ad. 3

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Zbigniew Czepelak przedstawił projekt uchwały 
Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień Starosty Nowosądeckiego 
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Proponowana uchwała podyktowana jest 
zmianą przepisów prawnych w sporcie. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
 o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) powiat wykonuje 
określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie, m. in.: kultury fizycznej 
i sportu. Z kolei art. art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (j.t. Dz. U.z 2010 r. Nr 
127,  poz.  857  )  stanowi,  że  zawodnikom,  którzy  osiągnęli  wysokie  wyniki  sportowe  we 
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, mogą być przyznawane wyróżnienia i nagrody ze 
środków  budżetu  jednostki  samorządu  terytorialnego.  Organ  jednostki  samorządu  terytorialnego,  
w drodze uchwały, określa rodzaje wyróżnień i nagród oraz szczegółowe zasady i tryb ich przyznawania, 
uwzględniając osiągnięcia sportowe, za które zawodnicy otrzymują wyróżnienia i nagrody. Ponadto art. 
31 ust. 2 tej samej ustawy mówi, że jednostki samorządu terytorialnego mogą przyznawać wyróżnienia 
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i nagrody także trenerom i działaczom zasłużonym w osiąganiu wysokich wyników przez zawodników. 
Proponowana uchwała jest wyrazem dbałości samorządu powiatowego o rozwój kultury fizycznej i sportu 
w Powiecie Nowosądeckim. Wysokość środków przeznaczonych na nagrody i wyróżnienia określała 
będzie corocznie Rada Powiatu w uchwale budżetowej. 

Członek  Komisji  Antoni  Poręba  wyraził  zadowolenie  z  przygotowanego  projektu  uchwały  Rady 
Powiatu Nowosądeckiego  w sprawie ustanowienia nagród i  wyróżnień Starosty Nowosądeckiego za 
wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Jednocześnie Pan Antoni Poręba zasugerował 
dopisanie  do  w/w  projektu  uchwały,  by  nagrody  i  wyróżnienia  Starosty  Nowosądeckiego  były 
przyznawane również osobom społecznie zaangażowanym w rozwój kultury fizycznej i sportu. 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Zbigniew Czepelak zobowiązał się wpisać do projektu 
uchwały zasugerowaną propozycję Członka Komisji Antoniego Poręby.

Przewodniczący Komisji Marian Kuczaj poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu 
Nowosądeckiego w sprawie  ustanowienia nagród i wyróżnień Starosty Nowosądeckiego za wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu wraz ze zmianą zaproponowaną przez Członka Komisji 
Antoniego Porębę.

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 4/5

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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