
PROTOKÓŁ Nr 9/2012
wyjazdowego posiedzenia Komisji Turystyki i Sportu

Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 22 listopada 2012 r.

Realizowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.

2.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

3.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie Programu Współpracy 

Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013. 

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,
Anna Brach – Dyrektor Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych,
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 8/2012 z dnia 7 listopada br.
Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany.

Ad. 3

Dyrektor  Powiatowego  Centrum  Wspierania  Organizacji  Pozarządowych  Anna  Brach 
przedstawiła  projekt  uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie Programu Współpracy 
Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013.

Pani Anna Brach omówiła szczegółowo wszystkie wnioski, które zostały zgłoszone przez 
komisje Rady Powiatu Nowosądeckiego, które obradowały na w/w projektem uchwały. W wyniku 
dyskusji komisja wypracowała wnioski o następującej treści:
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Komisja Turystyki i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego zwraca się z wnioskiem do 
Zarządu  Powiatu  Nowosądeckiego,  w  razie  pojawienia  się  dodatkowych  środków,  
o rozważenie możliwości zwiększenia środków z przeznaczeniem na realizację Programu 
Współpracy w pierwszej kolejności na ochronę i promocję zdrowia.  Jednocześnie komisja 
sprzeciwia się uszczuplaniu puli środków w pozostałych priorytetach. 

Komisja  wnioskuje  również  o  zapewnienie  dostępu  do  ofert  składanych  w  trybie 
postępowania o udzielenie dotacji przez wszystkie organizacje pozarządowe w tym również 
spoza terenu Sądecczyzny. 

W  ślad  za  tym  komisja  proponuje  wprowadzić  do  regulaminu  udzielania  dotacji 
zasadę, o przyznawaniu dodatkowej ilości punktów dla tych organizacji, które działają lub 
mają siedzibę na terenie Powiatu Nowosądeckiego lub Miasta Nowego Sącza.

Komisja zwraca uwagę, aby podczas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego 
do projektów traktować jednakowo organizacje pozarządowe niezależnie od ich wysokości budżetów.

Powyższy  wniosek  został  przyjęty  przez  Komisję  jednogłośnie  i  skierowany  do  Zarządu  Powiatu 
Nowosądeckiego. Stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Projekt uchwały został  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany. 

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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