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PROTOKÓŁ Nr 6/2018 

posiedzenia Komisji Promocji Powiatu,  

Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

 oraz Współpracy Międzynarodowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 

w dniu 17 grudnia 2018 r. 

 

 

Realizowany porządek posiedzenia: 

 
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.  

2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej Rady Powiatu Nowosądeckiego. 

3. Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok w zakresie 

obejmującym działanie Komisji. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia   Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego w zakresie obejmującym działanie Komisji. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie Programu Współpracy 

Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2019. 

6. Wypracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Promocji Powiatu, Współpracy  

z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej Rady Powiatu 

Nowosądeckiego na 2019 rok. 

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 9 członków Komisji oraz zaproszeni 

goście: 

 

Antoni Koszyk – Wicestarosta Nowosądecki 

Andrzej Zarych - Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych, 

 

 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

Przewodniczący Komisji Marcin Bulanda poddał pod głosowanie porządek posiedzenia.  

 

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie kandydaturę Pana Pawła Łabudy na stanowisko 

Wiceprzewodniczącego Komisji. 

 

Pan Paweł Łabuda wyraził zgodę na kandydowanie. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie kandydaturę Pana Pawła Łabudy na stanowisko 
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Wiceprzewodniczącego Komisji 

Za kandydaturą było 8 członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się –1. 

  

Ad. 3 

Skarbnik Powiatu Małgorzata Bochenek przedstawiła oraz omówiła projekt uchwały 

budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok w zakresie działania Komisji. 

 

Wydatki związane w ogólnie pojętą promocją Powiatu wpisane są w realizację statutowych zadań 

Starostwa. Zawierają się w nich: 

   wydatki na współpracę międzynarodową – 75.000 zł, w szczególności na: organizację 

pobytów na Sądecczyźnie partnerów zagranicznych (Niemcy, Serbia, Słowacja, Rumunia, 

Bułgaria, Włochy) oraz współorganizacja wydarzeń z ich udziałem, organizację pobytów 

delegacji Powiatu u partnerów zagranicznych, współorganizację wymiany kulturalnej, 

obejmującej wyjazdy zespołów, grup folklorystycznych i artystów reprezentujących 

Sądecczyznę w wydarzeniach organizowanych przez samorządy partnerskie, 

współorganizację wymiany międzyszkolnej, wymiany dobrych praktyk przedsiębiorców i 

innych branż istotnych dla funkcjonowania społecznego, współpracę z  tłumaczami w 

zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych, organizację turnieju  piłki nożnej z udziałem 

reprezentacji samorządów partnerskich, przygotowanie wydawnictwa „Sądeckie Naj” w 

językach narodowych samorządów partnerskich 

      wydatki planowane na współpracę z organizacjami pozarządowymi, mediami, innymi j.s.t. i 

administracją rządową, opłaty i składki członkowskie  dla organizacji do których należy 

Powiat oraz współorganizację konferencji, szkoleń i konkursów – 220.890 

 

Oprócz tego, z zakresu promocji Powiatu została zaplanowane 190.000 zł kwota na zadania 

bieżące, z tego na: 

 promocję Powiatu podczas Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGROPROMOCJA               

w Nawojowej, wystawy Cepeliada w Krakowie, Diecezjalnego Festynu Rodzinnego w 

Starym Sączu i innych wydarzeń promocyjno-turystyczno-regionalnych w regionie i poza 

jego granicami – 8.000 zł, 

 promocję Powiatu poprzez organizację przeglądów twórców regionalnych z udziałem 

przedstawicieli zagranicznych partnerów Powiatu (zespoły, kuchnia regionalna, twórcy)                   

- 34.000 zł, 

 wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukiem herbu i logo Powiatu – 95.000 zł,  

 organizację plenerowych ekspozycji ukazujących atrakcje turystyczne Powiatu – 10.000 zł, 

 aktualizację portalu internetowego Powiatu, aplikację multimedialną i przygotowanie 

prezentacji nt. Powiatu - 2.000 zł oraz opłata za rezerwację domeny sadeckie.eu - 1.000 zł, 

 promocję marki Sądeckie w konkursie dla organizacji pozarządowych – 40.000 zł. W 

ramach wydatków planuje się przeprowadzenie konkursu dla organizacji pozarządowych 

„Kocham Sądeckie”, który skierowany jest na promocję marki terytorialnej Sądeckie w 

czasie wydarzeń odbywających się na terenie Powiatu i w innych regionach Polski. 

  
Przewodniczący Komisji Marcin Bulanda poddał pod głosowanie projekt uchwały budżetowej 

Powiatu Nowosądeckiego na 2019 w zakresie obejmującym promocję Powiatu wraz z opinią do 

budżetu.  

 

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.  

 

 

 



Protokół Nr 6/2018, 17 grudnia 2018 r.  3                                                                                                                                                     

Opinia Komisji Promocji, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy 

Międzynarodowej Rady Powiatu Nowosądeckiego do projektu uchwały budżetowej Powiatu 

Nowosądeckiego na 2019 r. stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 4 

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego. 

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji Marcin Bulanda poddał pod głosowanie projekt uchwały 

Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Nowosądeckiego. 

 

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.  

 

Ad 5 

Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Andrzej Zarych 

przedstawił projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego                  

z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019. 

Członek Komisji Marta Adamczyk zapytała o ustawowe zmiany w regulaminie otwartych 

konkursów ofert oraz szczegóły projektu zewnętrznego dotyczącego atrakcji turystycznych 

sądecczyzny. 

Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Andrzej Zarych odnosząc 

się do pierwszego pytania odpowiedział, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizacjom 

pozarządowym, uproszczono procedury rozliczania dotacji oraz księgowania dokumentów 

finansowych. Oprócz tego wprowadzono zmianę polegającą na zlecaniu zadań do realizacji przez 

oferentów, zewnętrznym podmiotom. Jeśli chodzi o drugie pytanie, Pan Dyrektor poinformował, że  

na przełomie stycznia i lutego ogłoszony zostanie kolejny, trzeci nabór wniosków o dofinansowanie 

mikroprojektów w ramach projektu parasolowego pt. "Łączy nas natura i kultura".  

Przewodniczący Komisji Marcin Bulanda poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu 

Nowosądeckiego w sprawie Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami 

Pozarządowymi na rok 2019.  

 

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.  

 

Ad. 6 

Przewodniczący Komisji Marcin Bulanda przedstawił propozycje planu pracy Komisji na 2019 

rok. 

Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji poddał wypracowany plan pracy pod głosowanie. 

Plan pracy Komisji na 2019 rok został jednogłośnie przyjęty. 

Dokument stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 7 

Członek Komisji Marta Adamczyk podjęła temat zmian w ustawie dotyczącej Kół Gospodyń 

Wiejskich. W związku z możliwości pozyskiwania dotacji przez KGW, niewątpliwie zwiększy się 

ilość wniosków składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadania. Pani 

Adamczyk podkreśliła, że dla stowarzyszeń kwota dotacja udzielana w ramach otwartych 

konkursów ofert (czyli ok 3 500 zł) stanowi bardzo ważne źródło dochodów. 



Protokół Nr 6/2018, 17 grudnia 2018 r.  4                                                                                                                                                     

Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Andrzej Zarych dodał, że 

w danej gminie może funkcjonować tylko jedno koło gospodyń wiejskich. Jednakże istnieje 

prawdopodobieństwo, że organizacje pozarządowe mogą dokonywać przemianowania 

stowarzyszenia na KGW, w celu starania się o dotacje. 

Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk odnosząc się kwestii wysokości dotacji udzielanych 

organizacjom pozarządowym zaproponował, aby dla nowo powstałych  kół gospodyń wiejskich, na 

początek działalności, przekazywać wyższą kwotę dofinansowana w ramach otwartych konkursów 

ofert. 

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: Małgorzata Horowska 


