
PROTOKÓŁ Nr 2/2013
 posiedzenia Komisji Promocji Powiatu, 

Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 oraz Współpracy Międzynarodowej

Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 18 marca 2013 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.Ocena  realizacji  Programu  Współpracy   Powiatu  Nowosądeckiego  z  Organizacjami 
Pozarządowymi w 2012 roku na podstawie sprawozdania z realizacji Programu.
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:

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

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

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

Ad. 2

Przewodniczący  Komisji  Adam  Mazur poddał  pod głosowanie  protokół  nr 1/2013  z  dnia  
11 stycznia 2013 r. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie. Stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad. 3

Dyrektor  Powiatowego  Centrum  Wspierania  Organizacji  Pozarządowych  Anna  Brach 
poinformowała,  iż  na  komisji  spoczywa  obowiązek  oceny  „Programu  Współpracy  Powiatu 
Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi”. Program określa formy, zasady i zakres współpracy 
organów samorządowych Powiatu Nowosądeckiego z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z art. 5 a 
ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie a także 
zawiera  wykaz  zadań priorytetowych,  będących podstawą do  dysponowania  środkami  publicznymi, 
przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych, pozostających we właściwości 
powiatu  nowosądeckiego,  a  realizowanych  przez  organizacje  pozarządowe.  Współpraca  Powiatu 
Nowosądeckiego z organizacjami pozarządowymi była realizowana na dwóch płaszczyznach:
finansowej,  w formie  powierzania  lub  wspierania  realizacji  zadań  publicznych  poprzez  udzielanie 
dotacji,
pozafinansowej.
W roku  2012,  zgodnie  z  zadaniami  priorytetowymi  zawartymi  w  Programie  Współpracy  Powiatu 
Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012 ogłoszone zostały konkursy w dziedzinie:
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
kultury fizycznej i sportu,
turystyki,
ochrony i promocji zdrowia,
edukacji ekologicznej.
W roku ubiegłym na powyższe 5 konkursów, dofinansowanie otrzymały 73 zadania. Na ich realizację 
powiat nowosądecki przeznaczył 162 900 zł.

Dyrektor Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Anna Brach nadmieniła, 
iż w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w ramach Projektu pn. Akademia Organizacji 
Pozarządowych”  udzielono  wsparcia  merytorycznego  organizacjom:  porad  „pierwszego  kontaktu”, 
indywidualnych konsultacji  prawnych i  księgowych.  W roku 2012 od marca  do grudnia  udzielono 
wsparcia 57 organizacjom i 20 osobom fizycznym chcącym założyć nową organizację pozarządową. 
Liczba wszystkich udzielonych porad wyniosła 405, w tym z zakresu prawa 244, a z zakresu księgowości 
161.  W ramach  Projektu  pn.  „Akademia  Organizacji  Pozarządowych”  zrealizowano  wiele  szkoleń 
specjalistycznych dla 94 organizacji oraz zorganizowano Forum Organizacji Pozarządowych.

Współpraca  z  organizacjami  pozarządowymi  odbywała  się  na  zasadach  partnerstwa,  efektywności, 
uczciwej  konkurencji,  pomocniczości  i  jawności.  Program  współpracy  pozwala  na  kontynuację 
współdziałania z  najbardziej  aktywnymi,  kompetentnymi i  sprawnymi organizacyjnie podmiotami,  z 
którymi Powiat Nowosądecki współpracuje od wielu lat i realizuje wspólnie zadania w wielu sferach 
życia  społecznego.  Sprawozdanie  z  realizacji  programu  jest  dokumentem  podsumowującym  rok 
współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego.

Komisja  przyjęła  informację.  Wobec  braku  pytań  przystąpiono  do  realizacji  kolejnego  punktu 
porządku obrad.

Ad. 4

Wiceprzewodniczący Komisji Józef Leśniak  poinformował krótko, iż brał  udział  w spotkaniu 
organizowanym  przez  Zespół  Szkół  Elektryczno-Mechanicznych  w  Nowym  Sączu,  w  którym 
uczestniczyli  delegaci  jednej  z  uczelni  z  Mińska.  Spotkanie  trwało około 1,5 godziny.  To była 
kurtuazyjna wizyta, podczas której goście poinformowali uczestników czym się zajmują, na jakich 
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zasadach działa ośrodek uczelniany oraz o systemie edukacji na Białorusi.

W dalszej części Członek Komisji Agata Król-Mirek  zapytała czy dzieci ze szkół powiatowych 
pojadą  na  turniej  siatkówki  do  Serbii,  co  wcześniej  sygnalizował  Członek  Zarządu  Ryszard 
Poradowski.

Dyrektor Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Andrzej Zarych odpowiedział, 
iż w tym roku trudno będzie zorganizować takie przedsięwzięcie. Serbowie proponowali, by turniej 
odbył  się  na  Sądecczyźnie.  W zamian  najlepsze  drużyny pojechałyby do  Serbii   nie  ponosząc 
kosztów za tzw. pobyt. Jedynym trzeba byłoby pokryć koszty związane z transportem.

Przewodniczący  Komisji  Adam  Mazur  zapytał  o  relację  z  targów  w  Łodzi,  w  których 
uczestniczył Powiat Nowosądecki.

Dyrektor Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Andrzej Zarych poinformował, 
iż tysiące pierogów, serów i ciastek oraz 180 litrów bigosu – to wszystko zostało podane gościom 
targów przez panie z Sądeckiego Stowarzyszenia Regionalnego podczas trzech dni targów Regiony 
Turystyczne  NA STYKU  KULTUR  w  Łodzi.  Sądeckie  było  regionem  partnerskim  targów  
i zaprezentowało gościom wszystko, co ma najlepszego, aby zachęcić do przyjazdu na Sądecczyznę
Oczywiście, oprócz regionalnych potraw i występów zespołów, goście mogli zapoznać się z bogatą 
ofertą  Powiatu  Nowosądeckiego.  Na  stoisku  Powiatu  nie  brakowało  nowej  serii  folderów  i 
wydawnictw, w których są opisane największe atrakcje Sądecczyzny i  dokładnie skatalogowana 
baza  noclegowa.  Odwiedzający  stoisko mogli  też  degustować wody mineralne,  naturalne  soki  
i łąckie jabłka. Tłumy odwiedzających stoisko Powiatu Nowosądeckiego nie tylko otrzymywały 
foldery,  upominki,  mapy i  przewodniki.   Pracownicy Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu 
informowali każdego o atrakcjach i bazie noclegowej, polecali szlaki turystyczne i rowerowe oraz 
wypoczynek w sanatoriach i hotelach. Pomocą służył również pracownicy Krynickiej Organizacji 
Turystycznej, Ski Hotelu w Suchej Dolinie, Hotelu Perła Południa w Rytrze, Uzdrowiska Wysowa 
S.A. i Sanatorium Glinik z Wysowej.

Członek Komisji Agata Król-Mirek zwróciła uwagę, iż bardzo dobrym pomysłem jest to, że może 
się  promować  każdy  obiekt  turystyczny.   Dodatkowo  radna  zwróciła  uwagę,  iż  ogromnym 
przedsięwzięciem musiało być zorganizowanie Jarmarku Sądeckiego na tzw. wyjeździe.

Dyrektor Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Andrzej Zarych odpowiedział, 
iż  artykuły  spożywcze  były  przewożone  w  specjalnych  chłodniach  samochodem  ciężarowym  
z atestami. Dyrektor potwierdził, iż było to na pewno przedsięwzięcie z dużym rozmachem.

Członek Zarządu Powiatu  Nowosądeckiego Józef  Broński  poinformował  członków komisji  
o  liście  gratulacyjnym  od  dyrektora  zarządzającego  Targów  w  Warszawie  –  Andrzeja 
Kozłowskiego. Był on na Targach w Łodzi i przez trzy dni obserwował, w jaki sposób promowała 
się  Sądecczyzna.  Pismo zostało zaadresowane do Starosty  Nowosądeckiego Jana  Golonki.  Pan 
Andrzej  Kozłowski  zwrócił  uwagę  na  wspaniałą  aranżację  stoiska,  jego  merytoryczne 
przygotowanie,  materiały  promocyjne,  kompetentną  obsługę  stoiska,  prezentację  twórców.  To 
wszystko robiło niesamowite wrażenie. Nadawca listu podkreślił, iż nie jest to tylko jego pogląd, 
ale również wielu działaczy turystyki, którzy zjechali na targi do Łodzi. 
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Na zakończenie Przewodniczący Komisji Adam Mazur zaprosił wszystkich obecnych na turniej 
szachowy  23 marca godz. 9:00 w Rytrze w ramach projektu „Cup of V4 towers” „Turniej czterech 
wież”  –  realizowany  przez  Towarzystwo  Miłośników  Ziemi  Muszyńskiej  w  partnerstwie  
z Občianske združenie „Priatelia hradu Ľubovňa“.

Ad. 5
Przewodniczący  Komisji  Promocji  Powiatu,  Współpracy  z  Organizacjami  Pozarządowymi 
oraz Współpracy Międzynarodowej Rady Powiatu Nowosądeckiego  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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