
PROTOKÓŁ Nr 7/2013
ze wspólnego posiedzenia 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu RMNS
oraz

 Komisji Turystyki i Sportu RPN,
które odbyło się 

w dniu 27 września 2013 r.

Obecność członków – jak na liście w załączniku.
Przewodniczący Komisji J. Kwiatkowski otworzył posiedzenie witając radnych oraz zaproszonych 
gości.
Następnie przedstawił porządek posiedzenia i przystąpił do jego realizacji:
1. Podsumowanie 15 – lecia działalności w zakresie turystyki na Sądecczyźnie.
2. Perspektywa dalszego rozwoju na lata następne.
3. Uzgodnienie wspólnych wniosków z komisji dotyczących rozwoju turystyki w latach następnych 
i współpracy komisji w tym zakresie.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Ad. 1 – 4 
Prezes Zarządu Nowosądeckiej Izby Turystycznej A.Giertler przedstawił cel posiedzenia, którego 
głównym  zamierzeniem  jest  m.in.  powołanie  zespołu  redakcyjnego,  który  zajmie  się 
zredagowaniem przesłania, które będzie miało charakter nowego tchnienia do działań w obszarze 
turystyki.
Przewodniczący Komisji Turystyki i Sportu PN M. Kuczaj  przedstawił najważniejsze informacje 
dotyczące „Turystyki i promocji powiatu” (opracowanie stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Kierownik  Centrum  Informacji  M.  Pawłowska  –  Florian przedstawiła  „Ważniejsze  działania 
Miasta Nowego Sącza w zakresie turystyki (opracowanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Przewodniczący  Rady  Konsultacyjnej  ds.  Turystyki  przy  Prezydencie  Nowego  Sącza  
i Staroście Nowosądeckim J. Wojnarowski stwierdził, że według niego dyskusja powinna dotyczyć 
obszarów takich jak:

 kontynuacja tego co było;
 wspólna inicjatywa Miasta i Powiatu na rzecz rozwoju turystyki;
 wspólna inicjatywa Miasta i Powiatu w zakresie promocji;
 wspólne finansowanie;
 wspólne działanie w zakresie edukacji turystycznej;

Podziękował  za  zorganizowanie  spotkania  oraz  zwrócił  się  z  prośbą  kontynuowanie  takich 
inicjatyw w przyszłości.
Prezes  PTTK  Oddział  „Beskid”  A.  Sobczyk  przedstawił  informację  na  temat  struktury  
i działalności oddziału. Poinformował również o bazie schronisk PTTK. Stwierdził, że praca PTTK, 
jeżeli  chodzi  o  utrzymanie  szlaków,  to  jest  głównie  wolontariat  i  w  związku  z  tym  chcieliby 
otrzymywać  środki  od  gmin  przez  które  przebiegają  szlaki  na  tą  działalność.  Oznajmił  też,  iż 
jednym  z  problemów  jest  finansowanie  wypoczynku  organizowanego  dla  młodzieży  szkolnej, 
której część jest spoza danej gminy. Zaapelował, aby propagować Markę Turystyczną a także dążyć 
do współpracy pomiędzy Miastem a Powiatem dla dobra Sądecczyzny.
Prezes  Zarządu Nowosądeckiej  Izby Turystycznej  A.Giertler  zaproponował  stworzenie  jednego 
wielkiego  programu  poprawy  promocji  Sądecczyzny  poprzez  stosowanie  nowych  dostępnych 
środki prezentacji.
Członek Zarządu Nowosądeckiej  Izby Turystycznej  M. Borkowski  przedstawił  uwagi  odnośnie 
poruszonych tematów. Oznajmił, iż pierwszą kwestią jest edukacja na Sądecczyźnie oraz edukacja 
w  turystyce.  Stwierdził  ponadto,  że  rozwiązaniem,  które  należy  wykorzystywać  jest  świetna 
polityka materiałów reklamowych przygotowanych przez starostwo a także większa widoczność 



poza granicami kraju np. na targach międzynarodowych. Zwrócił się następnie z zapytaniem czy 
Miasto w jakikolwiek sposób wykorzystało taką prestiżową nagrodę, jaką jest godło Teraz Polska. 
Dodał następnie, że przy okazji spotkania na Światowym Dniu Turystyki należałoby przygotować 
rozwiązania,  które w najbliższym czasie  należy wdrożyć i  zaangażować w to zarówno miasto  
Nowy  Sącz,  Starostwo  Powiatowe,  poszczególne  gminy  a  także  organizacje  zajmujące  się 
turystyką.  Oznajmił też, że kwestia „Marki Sądeckiej” nie jest promowana.
Przewodniczący  Rady  Konsultacyjnej  ds.  Turystyki  przy  Prezydencie  Nowego  Sącza  
i  Staroście  Nowosądeckim  J.  Wojnarowski  zwrócił  się  z  zapytaniem  do  Przewodniczących 
Komisji,  czy  w  budżetach  Komisji  zabezpieczone  są  środki  na  rozwój  turystyki  i  czy  byłaby 
możliwość zapisu, aby była to stała pozycja w poszczególnych, ale też we wspólnym budżecie  
z przeznaczeniem na rozwój turystyki.
Przewodniczący Komisji Turystyki i Sportu PN M. Kuczaj poinformował, iż jego Komisja posiada 
środki w ramach działań promocyjnych, w ramach współpracy dotyczącej rozwoju turystyki. 
Przewodniczący Komisji  Edukacji,  Kultury i  Sportu  RMNS  J.  Kwiatkowski  poinformował,  iż 
Miasto jest przed tworzeniem budżetu na przyszły rok, natomiast do chwili obecnej nie udało się 
znacząco zwiększyć kwoty z przeznaczeniem na turystykę.
Prezes Zarządu Nowosądeckiej Izby Turystycznej A.Giertler stwierdził, że bez wspólnej pracy nie 
można  osiągnąć  sukcesu.  Dodał,  że  należy  wypracować  jedną  formułę  promocji  
i wspierania inicjatyw takich jak np. „Marka Sądecka”. Przedstawił następnie przesłanie zespołu 
redakcyjnego, który ma zostać powołany. Oznajmił, iż 07 października będą obchody Światowego 
Dnia  Turystyki,  odbywające  się  z  przesłaniem  „Wspólnie  zrobimy  więcej”,  
i aby dostosować się do tego przesłania, Zespół wspólnym głosem mógłby trafić do decydentów
a także do całego społeczeństwa Sądecczyzny, tak aby stworzyć nowy program tworzenia i rozwoju 
turystyki w regionie.
Radny RMNS  T. Basta stwierdził,  że  zastanawia go w jakiej  formie ma zostać  przedstawione 
wystąpienie  i  do  kogo,  gdyż  poniekąd  radni  też  są  decydentami  i  powinno  to  zostać  dobrze 
przygotowane.
Radny RMNS P. Wicher stwierdził, iż w dziedzinie Turystyki brak jest wspólnej koncepcji działań, 
czegoś co przełoży się na działanie. Dodał, iż po rozmowie z Prezydentem Miasta otrzymał zlecenie 
przygotowania  „wspólnej  platformy  wymiany  informacji”  pomiędzy  Miastem  Nowy  Sącz  
a Powiatem Nowosądeckim i w związku z tym złożył wniosek o wszczęcie procedury powoływania 
wspólnej  Komisji  Miasta  i  Powiatu,  do  której  będą  należały  m.in.  wszystkie  instytucje, 
przedsiębiorcy czy też osoby, które zajmują się turystyką i sportem.
Radny RMNS  G. Fecko stwierdził,  że przede wszystkim obydwie Komisje powinny wystąpić  
z  apelem  do  Prezydenta  Miasta,  Starosty  oraz  wójtów  i  burmistrzów  poszczególnych  gmin  
o środki finansowe. 
Radny PN A. Poręba oznajmił, iż samorządy robią bardzo dużo w omawianym temacie. Dodał, że 
w  obecnej  sytuacji,  w  jakiej  znajduje  się  Polska,  jeżeli  chodzi  o  gospodarkę  
i możliwości tzn. ludzie zagranicą, zdegradowana kolej a na Sądecczyźnie likwidacja dworców, kas 
biletowych, fatalny stan dróg,to nie rozumie on tworzenia dokumentacji czy szlaków. Stwierdził, że 
należy myśleć strategicznie myśląc m.in. o miejscach pracy dla bezrobotnych.
Radny  RMNS  T.  Basta stwierdził,  że  jego  zdaniem  takie  spotkania  jak  obecne  powinny  się 
odbywać.  Dodał,  że  według  niego  na  Sądecczyźnie  brakuje  wspólnego  kalendarza  imprez  dla 
Miasta, Powiatu i ościennych gmin a jeżeli chce się stworzyć określoną strategię to jest to proces 
długofalowy  i  w  związku  z  tym  należy  się  spotykać,  ale  też  podejmować  pewne  działania 
promocyjne, które można wspólnie realizować a nie wymagają one dużego wkładu finansowego. 
Dodał,  że  samorządy  podczas  spotkań  powinny  mieć  możliwość  promowania  prywatnych 
podmiotów ze swoich regionów.
Przewodniczący  Rady  Konsultacyjnej  ds.  Turystyki  przy  Prezydencie  Nowego  Sącza  
i Staroście Nowosądeckim J. Wojnarowski oświadczył, iż inicjatywa wspólnego spotkania była po 
to,  aby  na  Światowy  Dzień  Turystyki  przygotować  deklarację  wspólnych  działań  urzędów, 
instytucji  turystycznych  i  gospodarki  turystycznej  na  rzecz  rozwoju  turystyki  na  przyszłe  lata. 



Stwierdził,  że  nie  można  promować  danej  miejscowości  bez  otaczającego  ją  obszaru  a  to  jest 
„zbiorowa  promocja”.  Poinformował,  że  efektem  wspólnych  działań,  Miasta  Nowego  Sącza, 
Starostwa  Powiatowego,  gmin  ościennych,  organizacji  związanych  z  turystyką  oraz  uczelni 
wyższych jest stworzona „Marka Sądecka”.
Radny PN A. Poręba stwierdził, że jeżeli jest mowa o turystyce na Sądecczyźnie należy spojrzeć 
szerzej oraz należy podjąć wspólne działania m.in. dla poprawy infrastruktury. 
Radna RMNS  B. Jurowicz przedstawiła  problemy dotyczące  organizacji  wyjazdów dla dzieci  
i  młodzieży szkolnej.  Na koniec  zwróciła  się  z  prośbą,  aby wśród ogólnej  promocji  Turystyki  
uwzględnić również promocję turystyki wśród dyrektorów szkół.
Radny PN S. Mrzygłód zaproponował powołanie przedmiotowego Zespołu, który następnie określi 
zakres swojego działania.
Radny  RMNS  A.  Czernecki  stwierdził,  iż  możliwości  radnych  ze  Starostwa  Powiatowego
a radnych Rady Miasta  Nowego Sącza  są różne.  Następnie  zaproponował,  aby przeanalizować 
możliwości mającego powstać Zespołu. Poinformował, że już dwukrotnie wystąpił do Prezydenta 
Miasta o udostępnienie płyty Rynku na chwilowe zatrzymywanie się autobusów turystycznych, ale 
niestety za  każdym razem uzyskał  odpowiedź  odmowną.  Dodał,  iż  zgłosił  również  propozycję 
udostępnienia dla turystów Wieży Ratuszowej, na którą również otrzymał odpowiedź odmowną.
Prezes Zarządu Nowosądeckiej Izby Turystycznej A.Giertler oznajmił, iż Zespół Redakcyjny, który 
ma zostać powołany będzie szerokim głosem społecznym.

Następnie zgłoszono kandydatów do Zespołu Redakcyjnego:
Przedstawiciel  Rady  Konsultacyjnej  ds.  Turystyki  przy  Prezydencie  Nowego  Sącza  
i Staroście Nowosądeckim – Józef Wojnarowski;
Nowosądecka Izba Turystyczna – Mariusz Borkowski – Przewodniczący Zespołu
Komisja Edukacji Kultury i Sportu RMNS – Tomasz Basta;
Komisja Turystyki i Sportu RPN – Marian Kuczaj;
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze – Adam Sobczak;
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie – Leszek Opara;
Nowosądecka Izba Turystyczna – Mariusz Borkowski;

Załącznikiem do Protokołu jest zapis foniczny Komisji przechowywany w plikach mp3.

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący Komisji                                                                  Przewodniczący Komisji
        Turystyki RPN                                                                   Edukacji, Kultury i Sportu RMNS

      Marian Kuczaj                                                                                  Janusz Kwiatkowski


