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PROTOKÓŁ Nr 1/2017 

posiedzenia Komisji Promocji Powiatu,  
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

 oraz Współpracy Międzynarodowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 
w dniu 15 lutego 2017 r. 

 
 
Realizowany porządek posiedzenia: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Promocji Powiatu, Współpracy                   
z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej Rady Powiatu 
Nowosądeckiego. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wystąpienia 
Powiatu Nowosądeckiego ze związku Euroregion „Tatry”.  

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.  

5. Zamknięcie posiedzenia. 
 
 
Ad. 1 
Przewodnicząca Komisji Marta Adamczyk otworzyła posiedzenie i przywitała wszystkich 
przybyłych. 
 
W posiedzeniu wzięli udział członkowie  komisji oraz zaproszeni goście: 

 
Antoni Koszyk  - Wicestarosta Nowosądecki, 
Anna Brach  -  Dyrektor Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji   
      Pozarządowych, 
Andrzej Zarych  - Dyrektor Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, 
 
 
 
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
Przewodnicząca Komisji Marta Adamczyk poddała pod głosowanie porządek posiedzenia.  
 
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Protokół Nr 1/2017 15 lutego 2017 r.  2                             

Ad. 2 
Przewodnicząca Komisji Marta Adamczyk poddała pod głosowanie protokół Nr 6/2016                    
z 7 grudnia 2016 roku. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany. 

 

Ad. 3 

Dyrektor Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Andrzej Zarych przedstawił 
projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wystąpienia Powiatu Nowosądeckiego 
ze związku Euroregion „Tatry”.  

 

Powiat Nowosądecki 30 października 2 000 roku podjął uchwałę o wstąpieniu do Euroregionu 
Tatry. 2 lutego 2001 roku ta uchwała była powtórzona. Wstąpienie było umotywowane tym, że 
Euroregion Tatry wówczas wśród swoich członków pozyskiwał znaczne środki z funduszy 
unijnych. Za przynależność do Euroregionu były dodatkowe punkty, a co za tym szło łatwiej było 
otrzymać dofinansowania do projektów. Ta formuła wyczerpała się. Składka członkowska wynosi 
ponad 40 tys. zł rocznie. Wnioski o dofinansowanie może składać każdy tj. samorząd czy 
stowarzyszenie, które leży na tym terenie. Poza tym formuła współpracy, która towarzyszyła 
Powiatowi, kiedy wstępował do Euroregionu zmieniła się. Pan Andrzej Zarych nadmienił, iż 
Euroregion Tatry staje się europejskim ugrupowaniem terytorialnym, które będzie funkcjonowało 
trochę trochę inaczej. W dalszej części wypowiedzi dodał, iż zmiana reguł spowodowała, iż nie ma 
potrzeby, by Powiat w dalszym ciągu był członkiem Euroregionu zwłaszcza, że wnioski                    
o dofinansowanie projektów składane są na takich samych zasadach jak inni, niezależnie od tego 
czy są członkami czy też nie. 
 

Przewodnicząca Komisji Marta Adamczyk poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady 
Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wystąpienia Powiatu Nowosądeckiego ze związku Euroregion 
„Tatry”.  
 

Projekt w/w uchwały został  jednogłośnie  pozytywnie zaopiniowany.  

 

 

Ad. 4 

Dyrektor Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Anna Brach na 
wniosek Przewodniczącej Komisji poinformowała o kryteriach oceny oraz wynikach prac komisji 
konkursowych powołanych do zaopiniowania ofert w sześciu obszarach tematycznych w otwartych 
konkursach ofert ogłoszonych na 2017 rok. Na wniosek Przewodniczącej Komisji przedstawiła 
ponadto wyniki oceny formalnej ofert ze szczególnym uwzględnieniem omówienia najczęściej 
powtarzających się błędów formalnych popełnianych przez organizacje pozarządowe. 
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Ad. 5 

Przewodnicząca Komisji Marta Adamczyk  podziękowała wszystkim przybyłym za udział 
 i zamknęła posiedzenie.  

 
 
              Przewodnicząca Komisji 

Promocji Powiatu, Współpracy  
 z Organizacjami Pozarządowymi  

 oraz Współpracy Międzynarodowej RPN 
                 
             
              Marta ADAMCZYK 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

    Protokół sporządziła: Anna Hardy-Repetowska 


