PROTOKÓŁ Nr 8/2013
wyjazdowego posiedzenia Komisji Turystyki i Sportu
Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 7 października 2013 r.
Realizowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń Komisji Turystyki i Sportu Rady Powiatu
Nowosądeckiego.
3. Zapoznanie się z kalendarzem imprez sportowych dla szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014.
4. Informacja na temat działalności Powiatu Nowosądeckiego w zakresie upowszechniania
turystyki w okresie 15 lat.
5. Wręczenie wyróżnień najlepszym podmiotom turystycznym Sądecczyzny.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 1
Przewodniczący Komisji Marian Kuczaj otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich
przybyłych.
W posiedzeniu biorą udział Członkowie Komisji 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 5/2013 z dnia 3 czerwca br.
Protokół został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym i podpisany.
Przewodniczący Komisji Turystyki i Sportu Marian Kuczaj poddał pod głosowanie protokół
nr 6/2013 z dnia 22 sierpnia br.
Protokół został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym i podpisany.
Ad. 3
Przewodniczący Komisji Turystyki i Sportu Marian Kuczaj przedstawił informację na temat
kalendarzem
imprez
sportowych
dla
szkół
podstawowych,
gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014.
Materiały zostały rozdane członkom Komisji. Stanowią załącznik do protokołu.
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Ad 4/5
Branża turystyczna świętowała w Krynicy-Zdroju w Karczmie Regionalnej Czarny Potok.
Przyjechali nie tylko ludzie bezpośrednio żyjący z turystyki, ale też społecznie pracujący na rzecz
rozwoju tego obszaru oraz samorządowcy. W tym roku wyjątkowo zbiegło się w czasie szereg
okazji do spotkania: był to Światowy Dzień Turystyki, wręczenie certyfikatów Sądeckiej Marki
Turystycznej oraz rozpoczęcie obchodów 15-lecia Powiatu Nowosądeckiego. Tradycyjnie już
podczas Dnia Turystyki zostały wręczone Sądeckie Laury Turystyczne, przyznawane dzięki
inicjatywie Nowosądeckiej Izby Turystycznej. Laur nadawany jest w czterech kategoriach. Wśród
hoteli, ośrodków wypoczynkowych i uzdrowiskowych Sądecczyzny najwyższe wyróżnienie
otrzymał NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Wiktor Cechini w Żegiestowie-Zdroju. W kategorii
biur turystycznych wyróżnienie otrzymało Biuro Podróży Etiuda Travel z Nowego Sącza. Za
najlepszą inicjatywę i ofertę około turystyczną Laur otrzymało Centrum Informacji Turystycznej
w Nowym Sączu. Natomiast w kategorii Osobowość Sądeckiej Turystyki za dokonania oraz
inicjatywę na niwie turystycznej - zostały przyznane dwa Laury: dla Jerzego Kalarusa i Macieja
Zaremby.
Obchody Światowego Dnia Turystyki były również świetną okazją do wręczenia Certyfikatów
Marki Sądeckiej. Marka jest wyróżnieniem przyznawanym podmiotom turystycznym, które
jakością świadczonych usług oraz ich powiązaniem z dziedzictwem przyrodniczo-kulturowym
regionu, zasługują na najwyższe uznanie. To nie tylko honor , ale również znak najwyższej
regionalnej jakości produktu i oferty. Dla gości to synonim dobrego standardu usług doskonale
usytuowanych w specyfice regionalnej. Ma służyć promocji firm turystycznych, poprawie jakości
oferty wypoczynkowej oraz promocji ziemi sądeckiej i budowie jej dobrego wizerunku w Polsce.
W tym roku Certyfikaty otrzymały NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Wiktor Cechini
w Żegiestowie-Zdroju oraz Willa u Marty w Tyliczu.
Święto branży turystycznej to również doskonała okazja do przyznania odznaczeń Starosty
Nowosądeckiego - Złotych i Srebrnych Jabłek Sądeckich oraz Jabłek Sądeckich z okazji 15-lecia
Powiatu Nowosądeckiego - dla osób wybitnie zasłużonych dla sądeckiej turystyki. Jako że tej
jesieni rozpoczynają się uroczyste obchody 15-lecia Powiatu, które zapoczątkowało właśnie
spotkanie w Krynicy-Zdroju, Starosta Nowosądecki Jan Golonka przedstawił w skrócie dokonania
samorządu w czasie 15 lat działalności, w tym również prace i sukcesy w dziedzinie turystyki.
Ad. 6/7
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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