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PROTOKÓŁ Nr 6/2017 
posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury  

Rady Powiatu Nowosądeckiego 
w dniu 7 grudnia 2017 r. 

 
 

Realizowany porządek posiedzenia:   

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Dóbr 

Kultury Rady Powiatu Nowosądeckiego.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok  

w zakresie obejmującym działania Komisji. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego. 

5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady 

Powiatu Nowosądeckiego za 2017 rok. 

6. Wypracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady 

Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok. 

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

8. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad 1. 

Przewodniczący Komisji  otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich przybyłych.  

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Komisji oraz zaproszeni goście: 

 

Antoni Koszyk – Wicestarosta Nowosądecki, 

Małgorzata Bochenek – Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego. 

 

 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Zenon Szewczyk przedstawił porządek posiedzenia  

i poddał go pod głosowanie. 

 

Porządek posiedzenia został jednogłośnie przyjęty. 

 

Ad 2. 

Przewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Zenon Szewczyk  poddał pod 

głosowanie, po zapoznaniu się z jego treścią przez członków komisji, protokół Nr 5/2017 z 

dnia 24 października 2017 r. 

 

Protokół został przyjęty i podpisany. 

 

Ad 3. 
 

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła projekt uchwały 

budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok w zakresie obejmującym działania 

Komisji. 

 

Na realizację zadań Powiatu w zakresie upowszechniania kultury oraz w ramach sprawowania 

mecenatu nad kulturą planuje się kwotę 767 000 zł, co stanowi 17 000 zł w porównaniu do 
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roku ubiegłego. W ramach komisji znajdują się także wydatki związane z funkcjonowaniem 

Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu – 664 909 zł. Są to wydatki przeznaczone na 

działania statutowe oraz wynagrodzenia pracowników.  

 

Powiat będzie współorganizatorem zadań mających na celu zaspokojenie potrzeb 

kulturalnych i artystycznych mieszkańców Sądecczyzny, na co przeznaczono kwotę 167 000 

zł. Na prezentację artystyczną, wspieranie twórczości literackiej, w tym literatury regionalnej, 

ochronę kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego, popularyzację i ochronę kultury 

regionalnej i polskiej za granicą, ochronę i promocję zbiorów muzealnych oraz edukację 

kulturalną i artystyczną – zaplanowano wydatki 70 000 zł. Zadania te będą zlecane (na 

zasadach konkursu ofert) podmiotom należącym do sektora finansów publicznych 

(stowarzyszeniom).  

 

W ramach planowanych środków w wysokości 52 000 zł (tj. 10 000 zł więcej w porównaniu 

do roku 2017 r.)  zrealizowane zostaną imprezy artystyczne obejmujące teren całego Powiatu, 

w tym m. in.: Powiatowy Przegląd Kolędniczy „Sądeckie Kolędowanie”, Małopolski 

Przegląd Kolędniczy „Pastuszkowe Kolędowanie”, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 

(eliminacje powiatowe), Sądecki Dzień Kultury i Powiatowy Dzień Bibliotekarza, Konkurs 

Muzyków, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych „Druzbacka”, 

Sądecki Dzień Kultury i Powiatowy Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich.  

 

W realizacji zadań Powiatu z  zakresu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 

zaplanowano środki w kwocie 45 000 zł na coroczne nagrody Starosty Nowosądeckiego dla 

działaczy kultury, twórców, artystów oraz zespołów amatorskich ruchu artystycznego, 

zespołów regionalnych z okazji jubileuszu ich działalności na rzecz upowszechniania kultury 

w Powiecie.  

 

Planowane środki w wysokości 199 000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań z 

zakresu edukacji i oświaty kulturalnej oraz ochronę dorobku regionalnego. W ramach tych 

wydatków PMDK w Starym Sączu finansować będzie szkółki ginących zawodów. Z tej 

kwoty finansowana jest też „Fonoteka Regionalna Ziemi Sądeckiej” prowadzonej przy 

PMDK w Starym Sączu.  

 

Wydatki w wysokości 316 000 zł przeznaczone zostaną na finansowanie zadań z zakresu 

Powiatowej Biblioteki Publicznej, wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy 

Zarządem Powiatu a Miastem i Gminą Stary Sącz.  

 

Zaplanowane w wysokości 72 000 zł wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w 

formie dotacji celowych (przydzielanych w ramach konkursu ofert) przeznaczone będą na 

prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach (wpisanych do 

rejestru zabytków) położonych na terenie Powiatu.  

 

Wydatki w wysokości 13 000 zł zostały zaplanowane w ramach dotacji na zadania z 

dziedziny kultury i ochronny dziedzictwa narodowego, z przeznaczeniem na dofinansowanie 

wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (dotacje udzielone 

organizacjom pozarządowym w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych).  

 

 

Członek Komisji Stanisław Dąbrowski zadał pytanie dotyczące środków na 

zagospodarowanie piętra przekazanego na potrzeby PMDK w Starym Sączu. 
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Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk przekazał informację, że Zarząd wyraził zgodę  

na zagospodarowanie piętra. Po oszacowaniu kosztów w pierwszej kolejności na ten cel 

zostaną wykorzystane środki bieżące PMDK, w dalszej kolejności środki będą przekazywane 

w zależności od potrzeb.  

Członek Komisji Jan Gomółka zadał pytanie dotyczące środków funkcjonowania biblioteki 

w Starym Sączu. 

 

Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk wyjaśnił, iż różnica środków przeznaczonych na 

funkcjonowanie biblioteki wynika z uwzględnienia nagrody jubileuszowej.  

  
Członek Komisji Stanisław Dąbrowski zadał pytanie dotyczące środków przeznaczonych na 

zabytki.  

 

Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk poinformował, iż wyznaczona kwota na ten cel 

wiąże się z możliwością pozyskania dużych środków zewnętrznych. 

 

Projekt uchwały został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.  
 
Ad 4. 
 

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła projekt uchwały 

Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Nowosądeckiego. 

 

Dochody bieżące budżetu w całym okresie prognozy obliczono wykorzystując wskaźnik 

dynamiki realnej PKB. Dochody w 2018 r. zostały zaplanowane w kwocie 139 963 205,00 zł., 

natomiast wydatki w kwocie 148 564 844,00 zł. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 

zobowiązań wynosił w 2017 r. ok. 10%, natomiast w 2018 r. spadł do ok. 7%. Z kolei 

planowane rozchody budżetu w 2018 r. w kwocie 10 580 000 zł. Stanowią spłatę rat kredytów 

zaciągniętych w latach 2009-2017. Planowane przychody budżetu w 2018 r. z kolei stanowią 

kwotę 19 181 639 zł. 

 

Projekt uchwały został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.  
 

Ad 6. 

Przewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Zenon Szewczyk przedstawił 

sprawozdanie z działalności Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady Powiatu 

Nowosądeckiego za 2017 rok. 

 

Przewodniczący Komisji Zenon Szewczyk  poddał sprawozdanie pod głosowanie.  

 

Sprawozdanie z pracy Komisji w 2017 roku zostało jednogłośnie przyjęte. 

 

Dokument stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad 6. 

Przewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Zenon Szewczyk przedstawił 

plan pracy Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady Powiatu Nowosądeckiego na 

2018 rok. 

 

Przewodniczący Komisji Zenon Szewczyk poddał plan pracy pod głosowanie.  

 



Protokół Nr 6/2017   7 grudnia 2017 r. 4 

Plan pracy Komisji na 2018 rok został jednogłośnie przyjęty. 
 

Dokument stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad 7. 
 

Przewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Zenon Szewczyk 

poinformował, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach budżetu na 2017 

rok, udzielił Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła dotacji w 

wysokości 300 000 zł, przeznaczonej na pokrycie kosztów zadania pn. Powroźnik, kościół 

pw. św. Jakuba Apostoła Młodszego (1643 r.), wykonanie instalacji gaśniczej z 

zastosowaniem systemu automatycznego gaszenia mgłą wodną.  

 

Ad 8. 
 

Przewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Zenon Szewczyk podziękował 

zebranym za przybycie i zamknął posiedzenie. 

 

 

                                 

                                Przewodniczący Komisji 
   Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN 

      
                                          dr Zenon SZEWCZYK 

 
 
 
 
 
 
 

 
Protokołowała: Katarzyna Bochenek 


