
PROTOKÓŁ Nr 6/2013
posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury 

Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 24 października 2013 r.

Realizowany porządek posiedzenia:  
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie  protokołów poprzednich  posiedzeń Komisji  Kultury  i  Ochrony Dóbr 

Kultury Rady Powiatu Nowosądeckiego nr 4 z 09 maja br., oraz nr 5 z 22 
sierpnia br. 

3. Zaopiniowanie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie 
zmiany  załącznika  nr  1  do  Uchwały  nr  371/XXXIX/2006  z  dnia  20  kwietnia 
2006r.  w  sprawie  ustalenia  zasad  udzielania  dotacji  celowych  na  prace 
konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytkach 
wpisanych  do  rejestru  zabytków  położonych  na  obszarze  Powiatu 
Nowosądeckiego.

4. Zaopiniowanie  wniosków  o  Nagrody  Starosty  Nowosądeckiego  w  dziedzinie 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.  

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

Ad. 1.
Przewodniczący Komisji dr hab. Stanisław Węglarz otworzył posiedzenie 
i przywitał wszystkich przybyłych. 
W posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji oraz zaproszeni goście:

Zbigniew CZEPELAK   -  Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji przedstawił  porządek posiedzenia i  wobec braku uwag 
członków Komisji poddał go pod głosowanie. 
Porządek posiedzenia został jednogłośnie przyjęty.

Ad. 2.
Przewodniczący  Komisji  poddał  pod  głosowanie  protokoły  posiedzenia  Komisji 
Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN nr 4 z 09 maja 2013 r., oraz nr 5 z 22 sierpnia br. 
Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie.

Ad. 3.
Zbigniew Czepelak Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu przedstawił pro-
jekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany załącznika nr 1 do 
Uchwały nr 371/XXXIX/2006 z dnia 20 kwietnia 2006r. w sprawie ustalenia zasad 
udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty  bu-
dowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze 
Powiatu Nowosądeckiego.

Zmiana załącznika nr 1 do Uchwały nr 371/XXXIX/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r. w 
sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, re-
stauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 
położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego wynika z zastrzeżeń zgłoszonych 
przez  Regionalną  Izbę  Obrachunkową,  która  pomimo  pozytywnej  opinii  Nadzoru 
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Prawnego Wojewody wniosła uwagi dotyczące kontroli  u beneficjenta dotacji przy-
znanych na ochronę zabytków. Stwierdzono, że takiego zapisu być nie może, stąd 
nastąpiła konieczność zmiany zapisu w załączniku. Będzie to realizowane w formie 
składania wniosków w terminie do końca stycznia, a nie jak do tej poryw formie kon-
kursu. Na podstawie złożonych wniosków Komisja Kultury i Ochrony Dóbr Kultury 
RPN będzie opiniować przyznawanie dotacji. Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i 
Sportu  Zbigniew Czepelak  poprosił  o  uznanie  zastrzeżeń Regionalnej  Izby  Obra-
chunkowej.

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Projekt uchwały został pozytywnie jednogłośnie zaopiniowany. 

Ad. 4.

Zbigniew  Czepelak  Dyrektor  Wydziału  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  przedstawił 
kandydatury  do  Nagrody  Starosty  Nowosądeckiego  za  wybitne  osiągnięcia  w 
dziedzinie animacji oraz popularyzowania kultury. 
Wysokość nagrody indywidualnej w latach poprzednich wynosiła 1000 zł. netto. 

Zbigniew Czepelak Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu poinformował, 
iż wpłynęły 23 wnioski do Nagrody Starosty Nowosądeckiego za wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie propagowania kultury. Komisja ma do rozdysponowania kwotę  19.900 
zł. 

Przeprowadzono dyskusję nad poszczególnymi kandydaturami.

Przewodniczący  Komisji  poddał  pod  głosowanie  kandydatury  do  nagrody 
indywidualnej: 

Janina KUMOREK - gmina Muszyna w dziedzinie poezji
Wynik głosowania: za - 4, przeciw - 0, wstrzymujących się -0.

ks. Eugeniusz SZYMCZAK- gmina Krynica - Zdrój w dziedzinie organizacja imprez 
i budowa kościoła
Wynik głosowania: za - 4, przeciw - 0, wstrzymujących się -0.

Krzysztof DZIURBIEL  - gmina Krynica-Zdrój w dziedzinie muzyki
Wynik głosowania: za - 4, przeciw - 0, wstrzymujących się -0.

Jadwiga NIEĆ - gmina Podegrodzie w dziedzinie folklor (taniec i śpiew)
Wynik głosowania: za - 4, przeciw - 0, wstrzymujących się -0.

Urszula BODZIONY - gmina Podegrodzie w dziedzinie folklor (taniec i śpiew)
Wynik głosowania: za - 4, przeciw - 0, wstrzymujących się -0.

Maria Magdalena WAŚKO  - gmina Chełmiec w dziedzinie folklor
Wynik głosowania: za - 4, przeciw - 0, wstrzymujących się -0.

Anna WIDEŁ – miasto Nowy Sącz  w dziedzinie muzealnictwo
Wynik głosowania: za - 4, przeciw - 0, wstrzymujących się -0.

Eugeniusz BARAN – gmina Łososina Dolna/Tęgoborze w dziedzinie muzyka
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Wynik głosowania: za - 4, przeciw - 0, wstrzymujących się -0.

Beata GRZEGORZEK - gmina Gródek n/Dunajcem w dziedzinie upowszechnianie 
kultury ludowej i regionalnej
Wynik głosowania: za - 4, przeciw - 0, wstrzymujących się -0.

Przewodniczący Komisji  dr hab. Stanisław Węglarz na posiedzeniu komisji  zgłosił 
kandydaturę kapelmistrza Orkiestry Dętej OSP Jana JAMROZOWICZA z Piwnicznej 
- Zdrój
Wynik głosowania: za - 4, przeciw - 0, wstrzymujących się -0.

Po dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie kandydatury do nagrody 
zbiorowej.
Nagrody zbiorowe wręczane będą na bieżąco podczas obchodzonego jubileuszu.  

Krynickie Stowarzyszenie Twórców Galeria „Pod Kasztanem” - z okazji 
Jubileuszu 25 - lecia działalności – kwota 2.000 zł.

Wynik głosowania: za - 4, przeciw - 0, wstrzymujących się -0.

Zespół Śpiewaczy „Koronczarki” z Kamionki Wielkiej - z okazji Jubileuszu 35 - 
lecia działalności – kwota 2.500 zł.

Ad. 5.
Członek Komisji Ryszard Poradowski zgłosił wniosek do Zarządu Powiatu 
Nowosądeckiego w sprawie zwiększenia w przyszłorocznym budżecie środków na 
Jubileuszowy X Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych.
Przewodniczący Komisji poparł wniosek, dodatkowo go uzasadniając.

Przewodniczący Komisji poddał wniosek pod głosowanie.
Wniosek został pozytywnie jednogłośnie zaopiniowany. 
Wniosek stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Komisji zgłosił wniosek do Zarządu Powiatu Nowosądeckiego 
w sprawie przyznania Srebrnego Jabłka Sądeckiego dla Pani Danuty Jarząbek za 
propagowanie muzyki na Sądecczyźnie.

Przewodniczący Komisji poddał wniosek pod głosowanie.
Wniosek został pozytywnie jednogłośnie zaopiniowany. 
Wniosek stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury dr hab. Stanisław 
Węglarz odczytał pismo od Dyrektora Departamentu Ochrony Zabytków Jacka 
Dąbskiego w spawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej 
Różańcowej i św. Jana Kantego w Przydonicy w wysokości 250 000 zł.  oraz Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Podolu  w wysokości 150 000 
zł.
Komisja przyjęła informację. Pismo stanowi załącznik do protokołu.
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Ad. 6.
Przewodniczący  Komisji  Kultury  i  Ochrony  Dóbr  Kultury  dr  hab.  Stanisław 
Węglarz podziękował zebranym za przybycie i zamknął posiedzenie.

                              Przewodniczący Komisji
Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN

                  
                                                          dr hab. Stanisław WĘGLARZ

Protokołowała: Anna Hardy-Repetowska
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