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PROTOKÓŁ Nr 5/2017 

posiedzenia Komisji Promocji Powiatu,  
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

 oraz Współpracy Międzynarodowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 
w dniu 18 września 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. Omówienie współpracy międzynarodowej Powiatu Nowosądeckiego w ramach partnerstwa 
miast i regionów. 

4. Informacja na temat działań podejmowanych na rzecz promocji powiatu.  

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.  

6. 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 
Andrzej Zarych - Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych, 
 
 
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
Przewodnicząca Komisji Marta Adamczyk poddała pod głosowanie porządek posiedzenia.  
 
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.  
 
 
Ad. 2 
 
Przewodnicząca Komisji Marta Adamczyk poddała pod głosowanie protokół Nr 4/2017                    
z 20 czerwca 2017 roku. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany. 
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Ad. 3 

 

Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Andrzej Zarych omówił 
współpracę międzynarodową Powiatu Nowosądeckiego w ramach partnerstwa miast i regionów.  

Poinformował, iż Powiat Nowosądecki współpracuje m. in. z Powiatem Unna w Niemczech, który 
w br. reprezentowała grupa 25 osób, należących do klubu CDU. Ponadto Powiat współpracuje z 
Republiką Słowacką, którzy uczestniczyli m. in w Międzynarodowym Dziecięcym Turnieju Piłki 
Nożnej POPRAD MUSZYNA CUP. Oprócz Słowacji w powyższym turnieju uczestniczyli także 
reprezentanci miasta Obrenovac w Serbii, powiatu Salaj w Rumunii oraz powiatu hajnowskiego. W 
br. Powiat Nowosądecki odwiedził Konsul Generalny Stanów Zjednoczonych, z którym 
rozmawiano m. in  o rozwoju społeczno – gospodarczym Ziemi Sądeckiej wraz z zaproszonymi 
gośćmi z firmy FAKRO, Wiśniowski oraz BATIM. 

 

Radny Powiatu Nowosądeckiego Wiesław Pióro zwrócił uwagę, iż młodzież naszego powiatu nie 
uczestniczyła w powyższym turnieju. 

 

Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Andrzej Zarych 
poinformował, iż takie przedsięwzięcie nie było planowane, ponadto szkoły nie wyraziły chęci 
uczestnictwa w turnieju. 

 

Przewodnicząca Komisji Marta Adamczyk zapytała jak dyrektorzy szkół tłumaczą brak chęci 
uczestnictwa oraz co chcieliby zorganizować w przyszłym roku. 

 

Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Andrzej Zarych 
odpowiedział, że widać wyraźny brak zainteresowania dyrektorów, natomiast w przyszłym roku 
planowane jest młodzieżowe spotkanie z Unną. 

 

Radny Powiatu Nowosądeckiego Wiesław Pióro stwierdził, że to dyrektorzy powinni zabiegać o 
takie przedsięwzięcia. 

Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk poinformował, że szkoły występują o różne projekty, 
które są finansowane, oprócz tego co roku wyjeżdżają na praktyki międzynarodowe. Dodał, że 
Dyrektor Szkoły w Grybowie wyjechał z młodzieżą do Szwecji. Powiat Nowosądecki odwiedzili 
także lekarze z Rumunii, gdzie teraz są zaproszeni  lekarze z Szpitala w Krynicy Zdrój.  

 

Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Andrzej Zarych zauważył, 
że część szkół kontynuuje współpracę zawartą przed powstaniem powiatu. 

Przewodnicząca Komisji Marta Adamczyk zapytała co dzieje się z zespołem „Nawojowiacy” z 
Nawojowej, gdyż widać ich wyraźny brak rozwoju oraz brak potrzeby inwestowania. 

 

Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Andrzej Zarych 
stwierdził, że utrzymanie zespołu bardzo dużo kosztuje, często nie stać zespoły na poniesienie 
takich kosztów. Rozwiązaniem pomagającym mogłoby być założenie stowarzyszenia. 

Komisja przyjęła powyższą informację. 
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Ad. 4. 

 

Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Andrzej Zarych 
przedstawił informację na temat działań podejmowanych na rzecz promocji powiatu. 

Działania promocyjne podejmowane w 2017 r. skupiają się na dwóch zasadniczych aspektach: 
promocji samorządu i jego działań oraz promocji Sądecczyzny jako miejsca atrakcyjnego 
turystycznie.  

Radny Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec zwrócił uwagę na powstanie na stronie 
powiatu kalendarza imprez. 

Radny Powiatu Nowosądeckiego Wiesław Pióro również stwierdził, że obecnie istnieją zarówno 
narzędzia oraz informacje aby taki kalendarz mógł powstać. 

Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk poinformował, iż nie widzi problemu aby taki 
kalendarz powstał i przekaże powyższą informacje do Zarządu Powiatu. 
 

Komisja przyjęła powyższą informację. 

 

Ad. 5/6. 

Radny Powiatu Nowosądeckiego Wiesław Pióro poinformował, iż działa w Fundacji Horyzont 
360, promującej Jezioro Rożnowskie. Obecnie jest planowane założenie klastra, dlatego zamierzają 
zaprosić samorządy do współpracy. Jako radny powiatu nowosądeckiego wyraził nadzieję na 
współpracę z samorządem powiatowym. 

 
Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Andrzej Zarych 
stwierdził, że przeanalizuje obszary w którym mogłaby ta współpraca zaistnieć.  
 
 
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: Katarzyna Bochenek 


