
  
PROTOKÓŁ Nr 3/2018

posiedzenia Komisji Promocji Powiatu, 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 oraz Współpracy Międzynarodowej Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 15 czerwca 2018 r.

Realizowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Promocji Powiatu, Współpracy  z Organiza-

cjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej Rady Powiatu Nowosądeckiego.
3. Zapoznanie się z zakresem współpracy z partnerami zagranicznymi oraz ocena uczestnictwa w tar-

gach krajowych i zagranicznych.
4. Zapoznanie się z informacją na temat otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych.
5. Zapoznawanie się z opracowywanymi wydawnictwami promocyjnymi, promującymi Sądecczyznę 

w 2018 roku.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1
Wiceprzewodniczący Komisji Mieczysław Kiełbasa otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich 
przybyłych.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie  komisji oraz zaproszeni goście:

Antoni Koszyk – Wicestarosta Nowosądecki
Andrzej Zarych - Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Wiceprzewodniczący  Komisji  Mieczysław  Kiełbasa poddał  pod  głosowanie  porządek 
posiedzenia.  

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 2
Wiceprzewodniczący Komisji Mieczysław Kiełbasa poddał pod głosowanie protokół Nr 2/2018 
z 5 kwietnia 2018 roku.
Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany.

Ad. 3
Dyrektor  Biura  Promocji  i  Wspierania  Organizacji  Pozarządowych  Andrzej  Zarych 
przedstawił zakres współpracy z partnerami zagranicznymi oraz ocenił uczestnictwo w targach krajowych i  
zagranicznych.
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W roku 2018 współpraca z zagranicznymi partnerami wyglądała następująco:
• 2-7 lutego – wizyta delegacji miasta Vernon na terenie powiatu nowosądeckiego (Francja); 

cel – wstępne rozmowy w celu nawiązania kontaktów partnerskich.
• 7-10 lutego – wizyta  delegacji  miasta  Massa  na terenie  powiatu  nowosądeckiego;  cel  – 

współpraca branży winiarskiej obu regionów, spotkanie z przedsiębiorcami z Sądecczyzny.
• 19-22 marca – wizyta przedstawicieli szkół i polityki edukacyjnej Powiatu UNNA (Niemcy) 

na terenie powiatu nowosądeckiego; cel – rozwinięcie współpracy między szkołami.
• 25-26  maja   -  uczestnictwo pond  200 młodych  piłkarzy z  miasta  Obrenovac  w Serbii, 

powiatu  Salaj  w  Rumuni,  Starej  Lubowni  na  Słowacji  oraz  powiatu  hajnowskiego  i 
wejherowskiego,  Międzynarodowym Turnieju  Piłkarskim zorganizowanym z  okazji  100-
lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

• 19 czerwca – jubileuszowe spotkanie z delegacją z  powiatu Unna z okazji  20.  rocznicy 
partnerstwa.

Dyrektor Zarych poinformował, że pod koniec wrześnie planowana jest wizyta delegacji z powiatu 
nowosądeckiego w Niemczech.
Komisja przyjęła powyższą informację.

Ad 4
Dyrektor Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Andrzej Zarych  przedstawił 
informację na temat otwartych konkursów ofert  dla organizacji pozarządowych.

W tym roku ogłoszono 8 zakresów tematycznych,  w których,  do stycznia,  można było składać 
oferty  na  realizację  zadania.  Do  Urzędu  wpłynęło  133  oferty,  z  czego  80,  po  pozytywnym 
zaopiniowaniu, otrzymało dofinansowanie. Łączna kwota środków przeznaczonych przez Powiat na 
ten cel wyniosła 499.629, 40 zł.
Oprócz tego, uruchomiono w tym roku nabór ciągły (do wyczerpania środków finansowych) do 7 
edycji  konkursowych.  Są  to:  „Zdrowe  SĄDECKIE”,  „Kocham  SĄDECKIE”,  „Bezpieczne 
SĄDECKIE”,  „Aktywne  SĄDECKIE”,  „Obywatelskie  SĄDECKIE”,  „Srebrne  SĄDECKIE”, 
Regionalne  SĄDECKIE”  oraz  i  konkurs  „wkłady  własne”.  Łącznie,  na  dzień  15  czerwca  br., 
zostało  złożonych  30  ofert.  Największym  zainteresowaniem  cieszą  się  konkursy  „Zdrowe 
SĄDECKIE”,  „Kocham  SĄDECKIE”,  „Regionalne  SĄDECKIE”  i  „Bezpieczne  SĄDECKIE”. 
Najmniej ofert natomiast wpłynęło z zakresu turystyki. Wyczerpanie środków z kilku edycji oraz 
duża  liczba  zgłoszonych  wniosków,  świadczą  o  sporym  zainteresowaniu  tą  formą  naboru  do 
konkursów.  Dyrektor  Zarych  zasugerował,  aby  w  formie  naboru  ciągłego  przeprowadzać  od 
przyszłego roku pozostałe konkursy. 

Wiceprzewodniczący  Komisji  Mieczysław  Kiełbasa zapytał  skąd  tak  małe  zainteresowanie 
realizacją zadań z zakresu turystyki?

Dyrektor Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Andrzej Zarych stwierdził, że 
jest to spowodowane chorobą pracownika PTTK w Nowym Sączu odpowiedzialnego za pisanie 
wniosków konkursowych.

Ad 5. 
Dyrektor  Biura  Promocji  i  Wspierania  Organizacji  Pozarządowych  Andrzej  Zarych 
przedstawił opracowane wydawnictwa promocyjne, promujące Sądecczyznę w 2018 roku.

Wśród opracowanych wydawnictw znalazły się m. in:
• Sądeckie Smakowite
• Sądeckie Skarby Natury
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• Sądecko-Spiskie Wycieczki Rowerowe.

Członek  Komisji  Roman  Potoniec  zapytał,  czy  powstaje  wystarczająca  liczba  materiałów 
promocyjnych, by dotrzeć do jak największej liczby odbiorców?

Dyrektor  Biura  Promocji  i  Wspierania  Organizacji  Pozarządowych  Andrzej  Zarych 
odpowiedział, że z powodu ograniczonych środków finansowych, foldery promujące Sądecczyznę 
drukowane  są  w  stosunkowo  małej  ilości,  pozwalającej  jedynie  na  rozdawanie  ich  na 
uroczystościach,  imprezach organizowanych przez Powiat,  bądź promujących Powiat.  Jednakże, 
właściciele atrakcji turystycznych wykazują zainteresowanie wydawnictwami Powiatu.

Członek Komisji Roman Potoniec  zasugerował, by w celach lepszego wykorzystania środków, 
drukować mniej wydawnictw z większą ilością treści.

Wiceprzewodniczący  Komisji  Mieczysław  Kiełbasa  stwierdził,  że  jest  to  pomysł  wart 
przemyślenia i przedyskutowania.

Dyrektor  Biura  Promocji  i  Wspierania  Organizacji  Pozarządowych  Andrzej  Zarych 
zaznaczył, że połączenie wielu tematów w jednym folderze, mogłoby negatywnie wpłynąć na ich 
atrakcyjność, zaś większy format nie mieściłby się w ręce i byłby niewygodny w trakcie pieszych 
wędrówek. Pan Zarych dodał również, że koszt wydawnictw promujących Powiat ogranicza się 
tylko do druku, ponieważ redagowanie treści oraz projektowanie ich szaty graficznej  wykonują 
pracownicy Biura Promocji.
Komisja przyjęła powyższą informację.
Wobec wyczerpania dyskusji, Komisja przeszła do kolejnego punktu z porządku obrad.

Ad 6/7.

Na konie Członek Komisji Stanisław Sułkowski, podziękował za organizację Międzynarodowego 
Turnieju Piłkarskiego zorganizowanego z okazji 100-lecia odzyskanie przez Polskę niepodległości.

 
Wiceprzewodniczący Komisji Mieczysław Kiełbasa podziękował wszystkim przybyłym za udział 
i zamknęła posiedzenie. 

     Wiceprzewodniczący Komisji
Promocji Powiatu, Współpracy 

 z Organizacjami Pozarządowymi 
 oraz Współpracy Międzynarodowej RPN

        
            

      Mieczysław KIEŁBASA

Protokół sporządziła: Małgorzata Horowska
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