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PROTOKÓŁ Nr 1/2018 

posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury  
Rady Powiatu Nowosądeckiego 

w dniu 8 lutego 2018 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. Sprawozdanie z wykonania zadań Powiatu Nowosądeckiego z zakresu ochrony 

zabytków i opieki nad zabytkami za 2017 r. 
4. Zaopiniowanie wniosków w sprawie przyznania dotacji celowych na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu 
nowosądeckiego. 

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
6. Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad. 1. 
Przewodniczący Komisji  otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich przybyłych.  
W posiedzeniu uczestniczyli  członkowie Komisji oraz zaproszeni goście: 
 
Antoni KOSZYK - Wicestarosta Nowosądecki; 
Artur ROLA - Dyrektor Wydziału EKS; 
 
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Tadeusz Zaremba przedstawił porządek 
posiedzenia poddał go pod głosowanie. 
Porządek posiedzenia został jednogłośnie przyjęty. 
 
Ad. 2. 
Wiceprzewodniczący Komisji poddał pod głosowanie protokół posiedzenia Komisji 
Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN nr 6 z 7 grudnia 2017 r. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany.  
 
Ad. 3. 
Wiceprzewodniczący Komisji Tadeusz Zaremba poddał pod głosowanie 
sprawozdanie z wykonania zadań Powiatu Nowosądeckiego z zakresu ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami za 2017 rok. 
 
Dyrektora Wydziału EKS Artur Rola poinformował, iż zgodnie z protokołem z 
posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady Powiatu Nowosądeckiego z 
dnia 03 marca 2017 r. łącznie wpłynęło 9 wniosków.  
 
Wszystkie wnioski spełniały kryteria formalne. Komisja zaopiniowania 8 wniosków i 1 
wniosek negatywnie. 
Na realizację zadań powiatu z zakresu ochrony zabytków w 2017 roku wydatkowano 
kwotę 72.000 zł.  
Wszyscy beneficjenci złożyli sprawozdania z wykonanych prac, dołączając 
kserokopię rachunków za poniesione koszty wykonanych prac wraz z protokołami 
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Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Nowym Sączu odbioru 
wykonanych prac zabytku. Wszystkie udzielone dotacje zostały wykorzystane w 
całości i rozliczone prawidłowo. 
Sprawozdanie zostało przyjęte. 
 
 
Ad. 4 
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury Sportu Artur Rola poinformował, iż wpłynęło 
11 wniosków dotyczących przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 
położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego w 2018 roku z czego jeden 
wniosek został złożony po terminie.   
Komisja miała do rozdysponowania 72 000 zł., na powyższy cel.  
 
W wyniku dyskusji w której udział wzięli wiceprzewodniczący Komisji Kultury i 
Ochrony Dóbr Kultury RPN Tadeusz Zaremba, oraz członkowie Komisji 
zaproponowano rozdział środków na poniższe zadania w następujących kwotach: 
 

1. Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Mikołaja Bpa w Tabaszowej m.in. na 
konserwację ambony, chrzcielnicy, malowidła ściennego „Grupa 
Ukrzyżowania oraz ław w kościele pw.Św. Mikołaja - 10.000zł.; 

2. Parafia Rzymsko -Katolicka pw. Św. Anny w Żegiestowie m.in. na remont 
poszycia wieży i dachu kościoła pw. Św. Anny i Michała Archanioła w 
Żegiestowie - 12.000zł.; zadanie połączone z remontem dachu i więźby dachu 
kościoła pw. Podwyższenia Krzyża w Zubrzyku II Etap.   

3. Parafia Rzymsko -Katolicka pw. Narodzenia NMP w Krużlowej Wyżnej m.in. 
na konserwację ołtarza bocznego lewego - 4.000zł.; 

4. Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Narodzenia NMP w Jazowsku m.in. na 
konserwację ołtarza bocznego i głównego - 8.000zł.; 

5. Parafia Rzymsko -Katolicka śś. Pustgelników Andrzej Świerada i Benedykta w 
Tropiu m.in. na konserwację techniczną  części nastawki, uszaków, 
konserwację estetyczną zabezpieczeń - 10.000zł.; 

6. Parafia Rzymsko -Katolicka pw. Św. Bartłomieja w Zbyszycach  m.in. prace 
przy malowidłach na ścianach zakrystii  - 7.000zł.; 

7. Parafia Rzymsko -Katolicka pw. Nawiedzenia NMP w Nawojowej m.in. 
konserwacja ołtarza Ukżyżowania z II poł. XVII w, konserwacja rzeź© oraz 
elementów złoconych - 3.000zł.; 

8. Parafia Rzymsko -Katolicka pw. Imienia Maryi Panny w Ptaszkowej m.in. 
konserwację zwieńczenia ołtarza z obrazem Veraica z rzeźbą Matki Boskiej i 
św. Jana Ewangelisty - 10.000zł. 

9. Parafia Rzymsko -Katolicka pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Muszynie 
m.in. prace konserwatorskie przy żeliwnej rzeźbie św. Jana Nepomucena - 
8.000zł. 

 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie propozycję podziału dotacji 
celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu 
Nowosądeckiego. 
 
Zostały one pozytywnie zaopiniowane.  
Wynik głosowania:     za - 6, przeciw - 0,  wstrzymujących się - 0. 
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Ad. 5/6. 
Wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Tadeusz Zaremba 
podziękował zebranym za przybycie i zamknął posiedzenie. 
 
 

                           Wiceprzewodniczący Komisji 
   Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN 

 
      

                                              Tadeusz ZAREMBA 
 
 
 
 
 
Protokołowała: Anna Walczak 


