
  
PROTOKÓŁ Nr 2/2014

 posiedzenia Komisji Promocji Powiatu, 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 oraz Współpracy Międzynarodowej
Rady Powiatu Nowosądeckiego

w dniu 24 kwietnia 2014 r.

Realizowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Sprawozdanie  z  realizacji  „Programu  Współpracy  Powiatu  Nowosądeckiego  

z Organizacjami Pozarządowymi za rok  2013”. 
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.

Przewodniczący  Komisji  Promocji  Powiatu,  Współpracy  z  Organizacjami  Pozarządowymi
oraz  Współpracy  Międzynarodowej  Adam  Mazur  otworzył  posiedzenie
 i przywitał wszystkich przybyłych.

W posiedzeniu wzięli udział Członkowie Komisji oraz zaproszeni goście:

Anna Brach – Dyrektor Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych,
Andrzej Zarych – Dyrektor Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą.

Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne.
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący  Komisji  Promocji  Powiatu,  Współpracy  z  Organizacjami  Pozarządowymi
oraz  Współpracy  Międzynarodowej  Adam  Mazur  przedstawił  i  poddał  pod  głosowanie
porządek posiedzenia.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2
Przewodniczący  Komisji  Adam  Mazur poddał  pod głosowanie  protokół  nr  1/2014  z  dnia  
27 marca 2014 r. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. Stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad. 3

Dyrektor  Powiatowego  Centrum  Wspierania  Organizacji  Pozarządowych  Anna  Brach
przedstawiła  sprawozdanie  z  realizacji  „Programu  Współpracy  Powiatu  Nowosądeckiego  
z Organizacjami Pozarządowymi za rok  2013”.
Współpraca Powiatu Nowosądeckiego z organizacjami pozarządowymi była realizowana na dwóch
płaszczyznach:

 finansowej,  w  formie  powierzenia  lub  wspierania  realizacji  zadań  publicznych  poprzez
udzielenie dotacji,

 pozafinansowej.

W roku 2013, zgodnie z zadaniami priorytetowymi zawartymi w Programie Współpracy Powiatu
Nowosądeckiego  z  Organizacjami  Pozarządowymi  na  rok  2013  ogłoszone  zostały  konkursy  
w dziedzinie:

 kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 kultury fizycznej i sportu,
 turystyki,
 ochrony i promocji zdrowia,
 edukacji ekologicznej,
 dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

W roku ubiegłym w powyższych 6 obszarach dofinansowanie otrzymało 79 zadań. Na ich realizację
powiat nowosądecki przeznaczył 206 000 zł.

Ponadto, w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w ramach Projektu pn. „Akademia
Organizacji Pozarządowych” udzielano wsparcia merytorycznego organizacjom: porad „pierwszego
kontaktu”, indywidualnych konsultacji prawnych i księgowych.

Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Wobec braku pytań Pani Anna Brach poinformowała o istotnych wydarzeniach dotyczących prac
wydziału.

26 czerwca 2014 r. w Miasteczku Galicyjskim odbędzie się Powiatowe Forum Organizacji
Pozarządowych.  To pierwsza  tego typu impreza,  dzięki  której  organizacje  mogą zaprezentować
swoje  osiągnięcia  i  wymienić  doświadczenia.  Forum będzie  się  składało  z  dwóch  części:  sesji
(prelekcja  i  prezentacja  filmu)  i  części  wystawienniczej  (stoiska,  na  których  poszczególne
organizacje  mogą  zaprezentować  swój  dorobek)  .  Pani  Anna  Brach  zachęcała  do  przysyłania
materiałów: informacji (nazwa stowarzyszenia, rok powstania, główny obszar działania, największe
sukcesy i ciekawe przedsięwzięcia), dokumentacji zdjęciowej, krótkich filmów. Z tych elementów
zostanie stworzona prezentacja. Ta dokumentacja posłuży również do wydania publikacji - atlasu
dobrych praktyk organizacji pozarządowych Sądecczyzny. Zgłoszenia można przesyłać e-mailem
na adres abrach@starostwo.nowy-sacz.pl do 20 maja 2014 r. lub pocztą z załączonym nośnikiem
informacji na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz
z dopiskiem „Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych”.

W dalszej  części  Dyrektor Powiatowego  Centrum Wspierania  Organizacji  Pozarządowych
Anna Brach   poinformowała,  iż  „Samorząd  przyjazny Seniorom 2013  –  przyjazna  przestrzeń
publiczna” – tak brzmi pełna nazwa konkursu, który wygrał Powiat Nowosądecki. Konkurs został
zorganizowany przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych.
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17 grudnia 2013 r. Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych ogłosił w Senacie wyniki Konkursu
„Samorząd  przyjazny Seniorom 2013 –  przyjazna  przestrzeń  publiczna”.  I  miejsce  w kategorii
„Powiat” zajął Powiat Nowosądecki. W planach jest powołanie Powiatowej Rady Seniorów, której
głównym zadaniem integracja i wspieranie środowiska seniorów oraz reprezentowanie zbiorowych
interesów tych osób na zewnątrz. W skład Rady wejdą przedstawiciele organizacji działających na
rzecz środowiska seniorów oraz osoby wskazane przez Zarząd Powiatu.

Wiceprzewodniczący  Komisji   Józef  Leśniak  zapytał  w  jaki  sposób  Powiatowe  Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych wspiera i pomaga ludziom starszym?

Dyrektor  Powiatowego  Centrum  Wspierania  Organizacji  Pozarządowych  Anna  Brach
odpowiedziała, iż Powiatowe Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych ukierunkowane jest
głównie na seniorów, którym pomaga w realizacji projektów m.in. pomoc w organizacji szkoleń,
wsparcie logistyczne, kursy komputerowe. Są to wszystkie formy aktywności ludzi starszych, by
nie czuli się wyobcowani.

Członek  Komisji  Zenon  Szewczyk  dodał,  iż  wszystkie  działania  ukierunkowane  na  seniorów
zależne są od tego jak dynamicznie rozwija się dane stowarzyszenie. Najczęstsza formą pomocy dla
wspomnianej grupy wiekowej są dofinansowania do spotkań okolicznościowych czy wyjazdów.

Wobec braku pytań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku orad.

Ad.4
Dyrektor  Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Andrzej Zarych poinformował
członków komisji, iż w dwóch kategoriach nagrodzono Powiat Nowosądecki podczas tegorocznych
Targów Turystycznych GLOB w Katowicach. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu zdobyło  
I miejsce w kategorii „Album” i III miejsce w kategorii „Przewodniki”. 

Ad. 5
Przewodniczący  Komisji  Promocji  Powiatu,  Współpracy  z  Organizacjami  Pozarządowymi
oraz Współpracy Międzynarodowej Rady Powiatu Nowosądeckiego Adam Mazur podziękował
wszystkim przybyłym za udział i zamknął posiedzenie. 

               Przewodniczący Komisji
Promocji Powiatu, Współpracy 

 z Organizacjami Pozarządowymi 
 oraz Współpracy Międzynarodowej RPN

    
        Adam MAZUR

Protokół sporządziła: Anna Hardy-Repetowska
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