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PROTOKÓŁ Nr 2/2017 
 posiedzenia Komisji Turystyki i Sportu 

Rady Powiatu Nowosądeckiego 
w dniu 9 maja 2017 r. 

 
 
 

Realizowany porządek posiedzenia: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Turystyki i Sportu Rady Powiatu 

Nowosądeckiego. 
3. Analiza opinii pod kątem techniczno-budowlanym  możliwości  reaktywowania strzelnicy 

przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu. 
4. Omówienie przygotowań organizacyjnych związanych z  Międzynarodowym Turniejem 

Piłki Nożnej na Sądecczyźnie. 
5. Ustalenie konkursu kulinarnego „Dzikie smaki Sądecczyzny” oraz zawodów strzeleckich 

szkół średnich Powiatu Nowosądeckiego. 
6. Omówienie organizacji Samorządowej Spartakiady w Nawojowej. 
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
8. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 
Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich 
przybyłych. 
W posiedzeniu biorą udział Członkowie Komisji  oraz zaproszeni goście: 
 
 
Antoni Koszyk - Wicestarosta Nowosądecki, 
Lucyna Dybiec - Dyrektor Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu, 
Urszula Janusz -  Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju, 
Jacek Janusz  -  Dyrektor Wydziału Budownictwa, 
Jan Kulpa  -  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nawojowej, 
Bożena Mynarek  -  Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, 
Bogdan Rataj  - Przewodniczący Polskiego Związku Łowieckiego  

– Zarząd Okręgowy w Nowym Sączu , łowczy okręgowy 
Artur Rola  -  Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, 
Krzysztof Szewczyk  - Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu. 
 
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski przedstawił i poddał pod głosowanie porządek 
posiedzenia. 
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.  
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Ad. 2 
 
Przewodniczący Komisji Turystyki i Sportu Stanisław Sułkowski  poddał pod głosowanie 
protokół nr 1/2017  z dnia 6 marca 2017 r. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany. 

 

 

Ad. 3 

Dyrektor Wydziału Budownictwa Jacek Janusz poinformował, iż w dniu 30 marca 2017 roku  
dokonano wizji lokalnej strzelnicy przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu. 
Zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i aktów wykonawczych przedmiotowy 
obiekt strzelnicy należy zakwalifikować jako obiekt użyteczności publicznej. W związku                           
z powyższym zgodnie z w/w przepisami  powinien on spełniać następujące wymagania techniczne      
i funkcjonalno-użytkowe: 

- obiekt należy przystosować dla osób niepełnosprawnych, poprzez zamontowanie stałych urządzeń 
typu: podnośniki, dźwigi itp., dostosowanie szerokości przejść i dojść w budynku dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych oraz wykonania odpowiadającym przepisom zewnętrznym dojść do obiektu, 

- biorąc pod uwagę obecny układ funkcjonalny obiektu – m.in. brak zaplecza socjalnego – 
konieczna będzie rozbudowa obiektu w zakresie umożliwiających spełnienie podstawowych 
wymagań funkcjonalno-użytkowych i sanitarnych, 

- biorąc pod uwagę planowany sposób użytkowania obiektu, wymagane będzie wykonanie w nim 
wysokowydajnej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. 

Dla powyższego zakresu planowanych i niezbędnych robót budowlanych, wymagane jest 
opracowanie stosownej dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę. Ponadto ze 
względu na lokalizację obiektu w terenie objętym ochroną konserwatorską wykonanie 
jakichkolwiek robót budowlanych przy obiekcie wymagać będzie uzgodnienie ze służbami ochrony 
zabytków. 

Biorąc pod uwagę powyższe, po spełnieniu opisanych warunków będzie możliwe przywrócenie 
poprzedniego sposobu użytkowania przedmiotowego obiektu. Szacunkowy koszt robót  
koniecznych do wykonania wynosić będzie: 180 000 – 250 000 zł. 

 

Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk dodał, iż opinia została sporządzona w celu określenia 
stanu technicznego i konstrukcyjnego obiektu w związku z planowanym zamiarem przywrócenia 
jego poprzedniego sposobu użytkowania. W/w prace należy przeprowadzić pod nadzorem osób, 
posiadających stosowne uprawnienia budowlane do nadzorowania tego typu robót i po opracowaniu 
stosownej dokumentacji technicznej i uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Opinia ważna jest do końca 2017 roku.   

Członkowie Komisji Turystyki i Sportu RPN podziękowali za przygotowanie dokumentacji, 
sugerując, iż realizację tego zadania można byłoby w przyszłości rozważyć, ujmując go w projekcie 
budżetu Powiatu Nowosądeckiego. 

Wobec braku pytań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 
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Ad. 4 

 

Członkowie Komisji Turystyki i Sportu RPN omówili przygotowania organizacyjne związane                    
z  Międzynarodowym Turniejem Piłki Nożnej na Sądecczyźnie. 
 

Turniej zostanie zorganizowany z okazji nadchodzącego Dnia Dziecka. Mecz zostanie rozegrany na 
murawie stadionu MKS Poprad Muszyna. Łącznie  rywalizować będzie ok. 200 młodych piłkarzy                
z Rumunii, Słowacji, Serbii i Polski - reprezentanci zaprzyjaźnionych  z   powiatem samorządów – 
miasta Obrenovac w Serbii, powiatu Salaj w Rumunii, Starej Lubovni na Słowacji oraz powiatu 
hajnowskiego. Organizator zapewnia opiekę medyczną i obsługę sędziowską. 
 

Wobec braku pytań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

 

 

Ad. 5 

Członkowie Komisji Turystyki i Sportu RPN dokonała wstępnych ustaleń dotyczących  zawodów 
strzeleckich szkół średnich Powiatu Nowosądeckiego oraz konkursu kulinarnego „Dzikie smaki 
Sądecczyzny”. 
 
Ustalono wstępnie termin w zawodów strzeleckich tj.  26 września br. godz. 10:00. Jest 9 szkół 
powiatowych, w związku z czym ma być wytypowanych od 3-4 osób (dziewczynek+chłopców). 
Obowiązkowo każda drużyna przyjeżdża ze swoim opiekunem. Podobnie jak w ubiegłym roku 
ustalono następujące konkurencje: 
 

1. KBKS na 50 m z podpórką, 
2. pistolet z bocznego zapłonu kaliber 22, 
3. rzutki z broni śrutowej. 

 
Będzie klasyfikacja drużynowa i indywidualna. Polski Związek Łowiecki Okręg Nowy Sącz 
zapewnia instruktora, amunicję oraz broń. Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli w/w 
propozycję organizacji zawodów w strzelectwie sportowym z władzami Polskiego Związku 
Łowieckiego Okręg Nowy Sącz. 
 
Następnie omówiono kolejną edycję konkursu  kulinarnego „Dzikie smaki Sądecczyzny”. 
 
 
Uczestniczący w komisji Przewodniczący Polskiego Związku Łowieckiego – Zarządu 
Okręgowego w Nowym Sączu, łowczy okręgowy Bogdan Rataj poinformował, iż                   
w organizowanych przez Starostwo Powiatowe zmaganiach w ubiegłym roku wzięli udział 
uczniowie z siedmiu szkół a "tematem była dziczyzna z której zawodnicy musieli przygotować 
potrawy degustacyjne. Padła propozycja zorganizowania konkursu, podczas którego uczestnicy 
zmagaliby się z mięsem  z bażanta. Jest to niewątpliwie wyzwanie. 
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Członek Komisji Zofia Nika zapytała czy planowana kolejna edycja odbędzie się w Powiatowym 
Zespole Szkół w Muszynie? 
 
Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski odpowiedział, iż wstępnie planowana jest ta sama 
szkoła. Biorąc pod uwagę pozostałe placówki z Powiatu Nowosądeckiego kształcące uczniów                
w kierunku gastronomicznym, ta szkoła jest najlepiej przygotowana pod względem wyposażenia, 
by zorganizować tego rodzaju konkurs. 
 
 
Członek Komisji Tadeusz Zaremba dodał, iż Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna ma 
dodatkowo zaplecze hotelarzy, którzy w ubiegłym roku aktywnie włączali się w organizację i sam 
przebieg konkursu. 
 
Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu Krzysztof Szewczyk 
dodał, iż podczas oczekiwań na konkursowe potrawy można byłoby zorganizować dla 
uatrakcyjnienia imprezy przegląd zespołów folklorystycznych, śpiewaków, instrumentalistów, 
którzy byli laureatami różnych konkursów na terenie Sądecczyzny. Dodatkowo można zaprosić 
kabarety, które mogłyby zabawić publiczność skeczami. 
 
Przewodniczący Polskiego Związku Łowieckiego – Zarządu Okręgowego w Nowym Sączu, 
łowczy okręgowy Bogdan Rataj zaprosił na XXII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej, 
który odbędzie się 16-17 czerwca br. w Nowym Sączu. 
 
Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli w/w propozycję organizacji konkursu kulinarnego  
„Dzikie smaki Sądecczyzny”. 
 

Ad.6 
 
Członkowie Komisji Turystyki i Sportu RPN omówili organizację kolejnej spartakiady 
samorządowej w lekkiej atletyce pod patronatem Starosty Nowosądeckiego oraz Wójta Gminy 
Nawojowa. 
Ustalono wstępny termin spartakiady na 24 czerwca br. na stadionie lekkoatletycznym                             
w Nawojowej. Celem zawodów jest popularyzacja i rozwój kultury fizycznej wśród radnych, 
pracowników samorządowych oraz mieszkańców Powiatu, promocja zdrowego stylu życia, a także 
integracja i rywalizacja sąsiadujących ze sobą samorządów.   
 
 

Ad.7/8 

Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski podziękował wszystkim przybyłym za udział  
i zamknął posiedzenie.  

 
 

                             Przewodniczący  
Komisji Turystyki i Sportu RPN 

 
 

          Stanisław SUŁKOWSKI 
 

  Protokół sporządziła: Anna Hardy-Repetowska 


