
PROTOKÓŁ Nr 7/2013
posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury 

Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 28 listopada 2013 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  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie 

Programu  Współpracy  Powiatu  Nowosądeckiego  z  Organizacjami 
Pozarządowymi na rok 2014.

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

Ad. 1.
Przewodniczący  Komisji  Kultury  i  Ochrony  Dóbr  Kultury  dr  hab.  Stanisław 
Węglarz otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich przybyłych. 
W posiedzeniu uczestniczyło 3 członków Komisji oraz zaproszeni goście:

Małgorzata SKWARKA   - Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu,
Anna BRACH   - Dyrektor Powiatowego Centrum Wspierania 

     Organizacji Pozarządowych,
Jan DZIEDZINA   - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego. 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący  Komisji Kultury  i  Ochrony  Dóbr  Kultury  dr  hab.  Stanisław 
Węglarz 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  protokół  posiedzenia  Komisji 
Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN nr 6 z 28 listopada 2013 r.
Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany. 

Ad. 3.
Anna Brach Dyrektor Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarzą-
dowych poinformowała, iż członek Komisji Adam Mazur został laureatem konkursu 
„Społecznik – Wolontariusz 2012”. Następnie przedstawiła projekt uchwały Rady Po-
wiatu Nowosądeckiego w sprawie Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z 
Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014. Poinformowała również, że środki przy-
znane w ramach Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami 
Pozarządowymi  na 2014 rok zostały zwiększone w projekcie budżetu powiatu  do 
kwoty 245 000 zł. Na priorytet kultura i ochrona dziedzictwa narodowego będzie to 
kwota  ok.  75 000  zł.  Podkreśliła  także,  iż  każde  z  zadań  priorytetowych  będzie 
szczegółowo rozpisane w regulaminie określającym tryb postępowania o udzielenie 
dotacji związanych z wykonywaniem zadań określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 
2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania 
oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.
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Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na zapis w Programie Współpracy Powiatu 
Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok mówiący, iż każdora-
zowo po ogłoszeniu konkursu ofert na realizację zadania publicznego Zarząd Powia-
tu Nowosądeckiego powołuje komisję konkursową, w skład w której wchodzić mogą 
osoby  wskazane  przez  organizacje  pozarządowe,  przedstawiciele  Urzędu  oraz 
przedstawiciele  wydziałów  merytorycznych.  W  skład  komisji  konkursowych  przez 
wiele lat wchodzili także radni powiatu nowosądeckiego.  Przewodniczący Komisji 
poinformował, iż w związku z wątpliwościami spowodowanymi wykluczeniem radnych 
z prac komisji zwrócił się z zapytaniem do pani dyrektor Anny Brach o wyjaśnienie 
w/w kwestii. Pani Anna Brach zwróciła się z kolei do radcy prawnego pani Wiesławy 
Borczyk o udzielenie informacji prawnej w tej sprawie. W odpowiedzi pani Wiesława 
Borczyk wystosowała opinię prawną w sprawie możliwości udziału radnych powiatu 
w składzie komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych, 
w której stwierdziła, iż Zarząd Powiatu nie posiada przewidzianych prawem upraw-
nień do wskazywania radnych do składu komisji konkursowych. Skład komisji konkur-
sowej określa bowiem ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku pu-
blicznego i wolontariacie. 
Zdaniem przewodniczącego Komisji  i  członka Komisji  pani  Agaty  Król-Mirek 
jest to nietypowa sytuacja, gdyż przez kilka lat radni mogli uczestniczyć w pracach 
w/w komisji konkursowych, a teraz nie, pomimo, iż w odpowiedzi radca prawny po-
wołuje się na przepisy obowiązujące od wielu lat. 
Przewodniczący Komisji poinformował, iż zgłosi interpelację w przedmiotowej spra-
wie na jutrzejszej sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego. 
Małgorzata Skwarka Inspektor w Wydziale Edukacji,  Kultury i Sportu  zgłosiła 
wniosek, aby w przypadku sporej liczby wniosków napływających w konkursie ofert  
na realizację zadania publicznego, dana organizacja mogła zgłosić tylko jedno zada-
nie.  Pani  Małgorzata  Skwarka  wyjaśniła,  iż  zdarzają  się  sytuacje,  że  organizacja 
mimo otrzymania dotacji ze Starostwa nie wykorzystuje jej, ponieważ nie uzyskała 
dotacji z innych źródeł na realizację wniosku i zostaje potem niewykorzystana kwota, 
która przepada, bo nie opłaca się ogłaszać kolejnego konkursu.
Członek Komisji pan Adam Mazur zgłosił sugestię, aby konkursy były ogłaszane w 
danym roku dwa razy. Zdaniem radnego w przypadku niewykorzystania dotacji przez 
organizację, powinna ona być wyłączona z możliwości aplikowania o nowe zadania 
przez 2 lata.
W wyniku dyskusji  wniosek został odrzucony,  ponieważ zdaniem m.in. pani Agaty 
Król-Mirek oraz pani Anny Brach jest to niedemokratyczne działanie. Ponadto Anna 
Brach w swojej wypowiedzi dodała, iż w regulaminie przyznawania dotacji na realiza-
cję zadań przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów ofert bę-
dzie mógł być umieszczony zapis mówiący o tym, że jeżeli organizacja nie rozliczy 
się z przyznanej dotacji, nie będzie mogła aplikować o nowe zadanie. 
W wyniku dyskusji wypracowano wniosek do Zarządu Powiatu Nowosądeckiego za-
inicjowany przez pana Adama Mazura.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek do Zarządu Powiatu No-
wosądeckiego w sprawie dokonania zmian w regulaminie przyznawania dotacji  na 
realizację  zadań  przez  organizacje  pozarządowe  w ramach  otwartych  konkursów 
ofert:
- w razie niewykorzystania do końca III kwartału danego roku środków przyznanych 
na realizację konkretnych zadania (przewidzianego do realizacji w tym terminie), zo-
stanie przeprowadzony drugi nabór wniosków;
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- jeżeli dana organizacja pozarządowa, której dotacja na realizację zadania została 
przyznana, nie wykorzysta jej (z wyjątkiem przyczyn losowych), to nie może ona apli-
kować w kolejnym naborze.

Wniosek został pozytywnie jednogłośnie zaopiniowany. 
Wniosek stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie opinię w sprawie projektu uchwały 
Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie Programu Współpracy Powiatu 
Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014.

Projekt uchwały został pozytywnie jednogłośnie zaopiniowany. 

Ad. 4.
Przewodniczący Komisji  zaproponował termin kolejnego posiedzenia komisji na 2 
grudnia  br.  godz.  12:00.  Posiedzenie  Komisji  będzie  poświęcone  zaopiniowaniu 
projektu  uchwały  budżetowej  Powiatu  Nowosądeckiego  na  2014  rok  w  zakresie 
obejmującym działania Komisji, oraz zaopiniowaniu projektu uchwały Rady Powiatu 
Nowosądeckiego  w  sprawie  przyjęcia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu 
Nowosądeckiego.  Przewodniczący  Komisji  zwrócił  się  z  pytaniem  do  członków 
Komisji o wyrażenie opinii odnośnie proponowanego terminu. Obecni radni wyrazili 
zgodę. Zapytał także o termin „Dnia Kultury Sądeckiej”, uroczystości w trakcie której 
następuje wręczanie nagród Starosty Nowosądeckiego w dziedzinie kultury i ochrony 
dóbr kultury oraz kultury fizycznej i sportu.
W  odpowiedzi  pani  Małgorzata  Skwarka poinformowała,  iż  termin  ten  został 
wyznaczony na 12 grudnia, godz. 16:00.
W związku z powyższym  Przewodniczący Komisji ustalił  termin kolejnego posie-
dzenia, w trakcie którego Komisja wypracuje plan pracy na 2014 rok oraz przyjmie 
sprawozdanie z działalności Komisji w 2013 roku, na 12 grudnia godz. 15:00.

Ad. 5.
Przewodniczący  Komisji  podziękował  zebranym  za  przybycie  i  zamknął 
posiedzenie.

                              Przewodniczący Komisji
Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN

                  
                                                          dr hab. Stanisław WĘGLARZ

Protokołowała: Anna Walczak
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