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PROTOKÓŁ Nr 1/2020 

posiedzenia Komisji Promocji Powiatu,  

Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

 oraz Współpracy Międzynarodowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 

w dniu 25 czerwca 2020 r. 

 

 

 

Realizowany porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.  

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

3. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego  

z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2019”. 

4. Informacja na temat planów związanych z udziałem Powiatu Nowosądeckiego w imprezach 

promocyjnych. 

5. Informacja na temat prowadzonych konkursów otwartych dla organizacji pozarządowych. 

6. Informacja dotycząca udziału w szkoleniach, spotkaniach organizowanych przy współpracy 

Powiatu Nowosądeckiego dla organizacji pozarządowych. 

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

8. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1 

Przewodniczący Komisji Marcin Bulanda otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich 

przybyłych. 

 

W posiedzeniu wzięli udział członkowie  komisji w liczbie 8 członków Komisji oraz zaproszeni 

goście: 

 

Justyna Tokarczyk - Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych, 

 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Porządek posiedzenia został jednogłośnie przyjęty. 

 

Ad. 2 

 

Przewodniczący Komisji Marcin BULANDA poddał pod głosowanie protokół Nr 6/2019                    

z 4 grudnia 2019 roku. 

 

Protokół został jednogłośnie przyjęty i podpisany. 
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Ad. 3 

Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Justyna Tokarczyk 

przedstawiła sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego. 

 

Szczegółowa informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie. 

 

 

Ad. 4 

 

Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Justyna Tokarczyk 

przedstawiła informację na temat planów związanych z udziałem Powiatu Nowosądeckiego  

w imprezach promocyjnych. 

  

1 czerwca br. Powiat Nowosądecki ruszył z ogólnopolską kampanią #Odkrywaj Sądeckie.  

W ramach prowadzonej przez Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Starostwa 

Powiatowego w Nowym Sączu kampanii marki  #SĄDECKIE w 30 największych miastach                  

w Polsce na 175 bilbordach i city lightach można zobaczyć zdjęcia z najpiękniejszymi zakątkami 

Sądecczyzny. Według przygotowanego raportu, dziennie przekaz powinien dotrzeć nawet do  

1,5 miliona odbiorców! W obecnym czasie, ważne jest aby wzmocnić  naszą lokalną branżę 

turystyczną, która najbardziej ucierpiała w ostatnim czasie ze względu na wprowadzone 

ograniczenia. Aby ściągnąć turystów z całej Polski - kampania zostanie przeprowadzona  

w 30 największych miastach w Polsce  w tym  m.in. Warszawa, Szczecin, Łódź, Poznań, Katowice, 

Bytom, Kraków, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Wrocław, Lublin, Toruń.  

 

Wszystko po to, aby na Sądecczyznę przyjeżdżało coraz więcej osób. Termin rozpoczęcia kampanii 

nie został wybrany przypadkowo – po czasie epidemii i niemożności podróżowania, Ziemia 

Sądecka otwiera się dla turystów. Kampania ma być wsparciem dla hoteli, pensjonatów, osób 

prowadzących kwatery agroturystyczne, a także dla branży gastronomicznej i oferującej różne 

atrakcje. Chcemy przypomnieć Polakom, że nasz region jest bardzo atrakcyjny, przyjazny  

i smaczny, bogaty w wody mineralne, miody, zachwycający przyrodniczo i historycznie.  

 

Od 10 czerwca w związku z kampanią realizowana jest również  akcja „Złap % i #Odkrywaj 

Sądeckie”. Oznacza to,  że na hasło #Odkrywaj Sądeckie turysta otrzyma kilkuprocentową  zniżkę 

na pobyt lub skorzystanie z atrakcji.  Na stronie www.nowosadecki.pl została przygotowana 

specjalna baza obiektów i atrakcji znajdujących się na terenie Powiatu Nowosądeckiego, które 

wspierają  kampanię, włączyły się w akcję i proponują zniżki dla turystów. Taka informacja jest 

udostępniana i promowana zarówno na stronie www.nowosadecki.pl, a także na Facebooku  

i Instagramie. Co to oznacza? Przy rezerwacji pobytu w obiektach które przystąpiły do akcji,  na 

hasło kampanii  #Odkrywaj Sądeckie turysta otrzyma kilkuprocentową  zniżkę na pobyt lub 

skorzystanie z atrakcji. Do akcji Powiatu Nowosądeckiego włączyło się obecnie 20 podmiotów,  

a lista cały czas się powiększa.  

 

6 - 7 czerwca 2020 r. odbył się  VII Międzynarodowy Bieg Charytatywny Run 4 a Smile, nad 

którym patronat objął Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. Starosta  przekazał na licytację  

w ramach akcji obraz autorstwa Wacława Jagielskiego Organizatorem akcji jest społeczność 

Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu.  

 

 

Komisja przyjęła informację. 
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Ad. 5 

Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Justyna Tokarczyk 

przedstawiła informację na temat prowadzonych konkursów otwartych dla organizacji 

pozarządowych. 

 

W 2020 roku uruchomione zostały konkursy otwarte – Kulturalne SĄDECKIE, Eko Sądeckie, 

Srebrne Sądeckie, Zdrowe Sądeckie, Kocham Sądeckie, Bezpieczne Sądeckie – SA to konkursy o 

naborze ciągłym. Wprowadzenie formuły naboru ciągłego było odpowiedzią na dotychczasowe 

postulaty NGO. Nazwy konkursów są kolejnym elementem budowania marki SADECKIE, a tym 

samym identyfikacji mieszkańców z powiatem, w którym żyją i samorządem powiatu 

nowosądeckiego. Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Nowosądeckiego, nabór będzie się odbywał 

do 10 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania środków w danym priorytecie. 

Na dzień 25 czerwca br. wpłynęło łącznie 70 wniosków, w tym: 

 

 Kulturalne SĄDECKIE   25 wniosków, 

 Sportowe SĄDECKIE   19 wniosków, 

 Eko SĄDECKIE    4 wnioski, 

 Srebrne SĄDECKIE    3 wnioski, 

 Zdrowe SĄDECKIE    12 wniosków, 

 Kocham SĄDECKIE     5 wniosków, 

 Bezpieczne SĄDECKIE   12 wniosków 

 

 

Komisja przyjęła informację. 

 

 

Ad. 6 

Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Justyna Tokarczyk 

przedstawiła informację dotyczącą udziału w szkoleniach, spotkaniach organizowanych przy 

współpracy Powiatu Nowosądeckiego dla organizacji pozarządowych. 

Szczegółowa informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Komisja przyjęła informację. 

 

Ad 7. 

Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 

Członek Komisji Anna Radzik zapytała czy jest możliwość uzyskania pomocy w wypełnianiu 

wniosków dot. pozyskania dotacji na realizację zadań publicznych w ramach realizowanych przez 

Powiat Nowosądecki konkursów ofert. 

 

Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Justyna Tokarczyk 

odpowiedziała, iż każdy wniosek do niej trafia. Z tego względu może pokierować do odpowiednich 

osób, które od lat zajmują się pisaniem takich wniosków. Niemniej jednak jeśli służy merytoryczną 

poradą. 
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Członek Komisji Andrzej Gancarz zapytał czy w sytuacji gdy radny powiatowy reprezentuje daną 

organizację pozarządową czy może aplikować o dotację. 

 

Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Justyna Tokarczyk 

odpowiedziała, iż wizerunek danej osoby może ucierpieć w momencie zwrócenia się przez kogoś z 

wnioskiem o ujawnienie informacji publicznej. 

 

Członek Komisji Joanna Szewczyk –Kubacka  zapytała czy wnioski składa się tradycyjnie czy 

przez generator. 

 

Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Justyna Tokarczyk 

odpowiedziała, iż standardowo. 

 

Członek Komisji Joanna Szewczyk –Kubacka  nadmieniła, iż można byłoby zastanowić się nad 

możliwością składania wniosków przez generator. Byłoby to duże ułatwienie dla organizacji 

pozarządowych. 

 

 

Ad 8. 

Wobec braku dalszych pytań, Przewodniczący Komisji podziękował  wszystkim przybyłym za 

udział i zamknął posiedzenie. 

 

              Przewodniczący Komisji 

Promocji Powiatu, Współpracy  

 z Organizacjami Pozarządowymi  

 oraz Współpracy Międzynarodowej RPN 

                 

             

                   Marcin Bulanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokół sporządziła: Anna Hardy-Repetowska 


