
PROTOKÓŁ Nr 7/2012
wyjazdowego posiedzenia Komisji Turystyki i Sportu

Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 26 października 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,
Stanisław Węglarz –Przewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury,
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 6/2012 z dnia 18 czerwca 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 jest wyrazem dbałości 
samorządu powiatowego o rozwój kultury fizycznej i sportu w Powiecie Nowosądeckim . 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. (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 
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otrzymują wyróżnienia i nagrody. Ponadto art. 31 ust. 2 oraz art 35 ust. 5 i 6 tej samej ustawy mówi, że 
jednostki samorządu terytorialnego mogą przyznawać wyróżnienia i nagrody także trenerom oraz innym 
osobom wyróżniającym się w działalności sportowej. Wysokość środków przeznaczonych na nagrody 
i wyróżnienia określała będzie corocznie Rada Powiatu w uchwale budżetowej. 

Członek Komisji Antoni Poręba zapytał jaka jest ogólna pula przewidziana do podziału na nagrody 
i wyróżnienia Starosty Nowosądeckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Zbigniew Czepelak odpowiedział, iż w bieżącym roku 
przewiduje się kwotę 20 tys. złotych.

Członek Komisji  Antoni  Poręba  zapytał  czy będzie  powołana Kapituła,  która będzie opiniowała 
złożone wnioski.

Dyrektor  Wydziału  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  Zbigniew  Czepelak  odpowiedział,  iż  Wydział 
Edukacji Kultury i Sportu zrobi wstępna selekcję wniosków tzn. sprawdzi pod względem merytorycznym, 
czy wnioski napłynęły w terminie. Następnie Komisja Turystyki i Sportu wydaje opinię, po czym wnioski 
zostają przekazane na Zarząd. Wówczas zapada ostateczna decyzja.

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 .

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 4

Wiceprzewodnicząca  Komisji  Agata  Król-Mirek  poinformowała,  iż  w  bieżącym  roku 
kalendarzowym były wręczane puchary dla dyrektorów szkół, których uczniowie odnieśli znaczące 
sukcesy  sportowe.  Oprócz  pucharów  były  przewidziane  gadżety  tj.  różnego  rodzaju  piłki.  
W związku  z  powyższym  Pani  Agata  Król-Mirek  zapytała  czy  można  liczyć  na  realizację  tej 
obietnicy.

Dyrektor Wydziału Edukacji,  Kultury i Sportu Zbigniew Czepelak  zapewnił, że każdy dyrektor 
otrzyma na doposażenie sal gimnastycznych 4 piłki do różnych dyscyplin sportowych.

Członek  Komisji  Marian  Ryba  poinformował,  iż  we  wrześniu  br.  w  Krynicy-Zdroju  był 
organizowany festiwal biegowy.  Jest to cykliczna impreza. Radny podkreślił, iż był obserwatorem 
biegów na różne dystanse. Dużym zainteresowaniem cieszył się bieg organizowany na 1 km wzdłuż 
Starego  Domu  Zdrojowego.  Brało  w  nim  udział  dużo  młodych  ludzi.  Masowo  przyjeżdżały 
autokary ze zorganizowanymi grupami z różnych szkół . Pan Marian Ryba zaznaczył, iż spośród 
wielu   szkół  nawet  z  innych  województw  nie  zauważył  reprezentantów   szkół  z  Powiatu 
Nowosądeckiego.
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Przewodniczący Komisji Marian Kuczaj zaznaczył, iż szkoły nie otrzymały informacji na temat 
festiwalu biegowego. 

Członek Komisji Antoni Poręba zasugerował, iż informacja o festiwalu biegowym powinna być 
rozpowszechniona, zwłaszcza w środowisku ludzi młodych tj. w szkołach. Jednocześnie nadmienił, 
iż  rodzice  powinni  ponosić  pełną  odpowiedzialność  za  dziecko,  a  nie  szkoła.   Jest  to 
bezpieczniejsze z punktu widzenia organizacyjnego.

Wiceprzewodnicząca  Komisji  Agata  Król-Mirek  poinformowała,  iż  informacja  o  festiwalu 
biegowym  jest  jedną  z  najlepiej  wypromowanych  imprez  nie  tylko  na  terenie  Powiatu 
Nowosądeckiego.   Jest  profesjonalnie  prowadzona  kampania  reklamowa  za  pomocą  różnych 
nośników  reklamy m.in.  radio,  telewizję,  plakaty.  Ponadto  jest  prowadzona  strona  internetowa 
festiwalu  biegowego,  gdzie  każdy  może  znaleźć  informację  dotyczące  m.in.  trasy  biegów, 
potrzebne kontakty, warunki uczestnictwa. Pani Agata Król-Mirek nadmieniła, iż problemem jest 
wpisowe.  Drugim  problemem  jest  kwestia  organizacyjna  w  szkołach  tj.  wynajem  i  pokrycie 
kosztów autokaru, ubezpieczenie itp.

Członek Komisji Marian Ryba poinformował, iż bieg na 1 km jest prawdopodobnie bezpłatny.  

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Zbigniew Czepelak zaproponował kolejne wyjazdowe 
posiedzenie Komisji Turystyki i Sportu na 7 listopada br w hali sportowej w Brzeznej. Odbędzie się tam 
GIMNAZJADA dziewcząt i chłopców. Dyrektor Zbigniew Czepelak zaproponował, aby połączyć ten 
wyjazd z zaopiniowaniem wniosków o Nagrody Starosty Nowosądeckiego w dziedzinie kultury fizycznej 
i sportu.

Członkowie Komisji Turystyki i Sportu przychylnie ustosunkowali się do propozycji zorganizowania 
następnej komisji w dniu 7 listopada br.

 

Ad. 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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