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Rada Powiatu Nowosądeckiego 

 

 

PROTOKÓŁ Nr 32/XXXII/2018 

z obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 maja 2018  r. 

 

 

Ad 1. 

 Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego rozpoczęła się o godzinie 13:00 w budynku Starostwa 

Powiatowego w Nowym Sączu, ul Jagiellońska 33, sala obrad (pokój 208), trwała do godz. 14:30. 

 W sesji uczestniczyło 23 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować 

i podejmować uchwały. W Sesji uczestniczyli również zaproszeni goście oraz pracownicy Starostwa 

Powiatowego (listy obecności stanowią załącznik do protokołu). 

 Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch, dokonał otwarcia posiedzenia XXXII Sesji 

Rady Powiatu Nowosądeckiego V kadencji, po czym przywitał przybyłych radnych i gości. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poprosił Radnych o zalogowanie swoich kart 

w terminalu do głosowań. Przypomniał, iż każdorazowo należy wyjąć kartę z terminala 

w przypadku opuszczenia sali w trakcie trwania obrad.  

 

Przewodniczący poinformował, że wpłynęło pismo od Ministra Wiesława Janczyka informujące 

o tym, że Minister nie zdoła uczestniczyć w obradach XXXII Sesji RPN. 

 

Ad 2. 

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch zwrócił się do radnych 

z zapytaniem, czy są uwagi lub wnioski dotyczące zmian w przesłanym wcześniej projekcie 

porządku obrad. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał pod głosowanie 

porządek obrad. 

 

 

Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 23 
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W wyniku głosowania otrzymano: 

23 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

0 głosów – nieoddanych  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że porządek obrad został przyjęty. 

 

Realizowany porządek obrad: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.  

6. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie –

 Oddział w Nowym Sączu – o realizacji zadań w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa  na 

terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2017 roku. 

7. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu nt. oceny 

stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Nowosądeckiego za 2017 rok. 

8. Informacja z realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego 

w 2017 roku. 

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy 

społecznej dla Powiatu Nowosądeckiego za 2017 r. 

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania 

nauczycieli w szkołach i placówkach. 

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany uchwały 

nr 407/XXXVII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego  z dnia 30 października 2014 r. 

w sprawie utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej 

i nadania statutu. 

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Nowosądeckiego na 2018 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej  Powiatu Nowosądeckiego 

na 2018 rok. 

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Nowosądeckiego. 

14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej – 

„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Pani Barbarze Cetnarowskiej. 

15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej – 

„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Pani Danucie Hejmej. 

16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej – 

„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Panu Marianowi Kiełbasie. 

17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej – 
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„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Panu prof. dr. hab. Franciszkowi Krokowi. 

18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej – 

„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Państwu Teresie i Józefowi Pachom. 

19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej – 

„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Panu Andrzejowi Sędzikowi. 

20. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej – 

„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Panu prof. dr. hab. n. med. Władysławowi Sułowiczowi. 

21. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej – 

„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Panu Adamowi Tlałce. 

22. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej – 

„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Księdzu Stefanowi Tokarzowi. 

23. Oświadczenia, wolne wnioski.   

24. Zamknięcie sesji.  

 

 

Ad 3. 

Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poinformował Państwa Radnych, iż zgodnie z § 81 

ust. 2 Statutu Powiatu Nowosądeckiego protokół z ostatniej Sesji Rady Powiatu został wyłożony do 

wiadomości na 7 dni przed terminem dzisiejszej Sesji. Do chwili obecnej nie zostały zgłoszone 

poprawki ani uzupełnienia. 

 

W związku z brakiem poprawek i uzupełnień Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt 

Paruch zaproponował przystąpienie do głosowania nad przyjęciem protokołu. 

 

Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 23 

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

23 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

o głos – wstrzymujący się 

0 głosów – nieoddanych  

 

 

 

W wyniku głosowania protokół z  XXXI Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego został przyjęty. 
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 Ad 4. 

Interpelacje radnych Radny Powiatu Nowosądeckiego. 

 

 

Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego Stanisław SUŁKOWSKI: 

 złożył podziękowania za pomoc w organizacji turnieju z okazji obchodów Dnia Dziecka 

w Muszynie; 

 złożył podziękowanie dotyczące realizacji inwestycji drogowej w Suchej Strudze oraz 

zabezpieczenia potoku Wierchomla. 

 zgłosił interpelację dot. remontu drogi w Złockiem. 

 

Starosta Nowosądecki Marek PŁAWIAK w pierwszej kolejności w imieniu swoim i Zarządu 

podziękował za złożone podziękowania. Następnie odniósł się do złożonej interpelacji. Starosta 

zapewnił, że Zarząd ma na uwadze realizację tej ulicy, jednakże nic nie może zagwarantować. Być 

może w okresie wakacyjnym uda się zrealizować jakiś odcinek. Zaznaczył ponadto, że obecny 

Zarząd wykonał już bardzo dużo prac.  

 

 

Ad 5. 

Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym. 

 

Starosta Nowosądecki Marek Pławiak w pierwszej kolejności podziękował wszystkim za 

obecność. Starosta poinformował, że Powiat otrzymał promesy na kolejne dwie drogi. Najpierw 

odebrano ponad 3 910 000 tys. zł – droga Nowy Sącz – Florynka oraz w Suchej Strudze. Następnie 

uzyskano kolejne promesy na dwie drogi w ciągu drogi Korzenna –Jasienna – Przydonica, 

tj. prawie 2,5 km nawierzchni; oraz  droga Korzenna –  Janczowa – Miłkowa, tj. 1,2 km. Promesy te 

wynosiły 3 270 000 zł. Starosta zaznaczył, że w sumie pozyskano na te cele ponad 7 mln zł. 

Następnie poinformował, że  otrzymał informację od wojewody, że Powiat otrzymał kolejną 

promesę na drogę  w wysokości ponad 620 000 zł. W dalszej części Starosta przekazał informację, 

że otrzymano promesę na boisko przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy na  ponad 

145 000 zł. Poinformował ponadto, że kończą się pracę przy Liceum Ogólnokształcącym 

w Grybowie, teraz nastąpią wszystkie kwestie związane z odbiorem budynku. Starosta podkreślił, 

że jest to bardzo ważna inwestycja dla Powiatu i wyraził swoje zadowolenie, że udało się ją 

zrealizować. Następnie Starosta przekazał, że 15 maja br. został podpisany akt notarialny 

z władzami Gminy Stary Sącz, dotyczący środków 400 000 zł w ramach kupna przez Gminę Stary 

Sącz budynku byłego Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury. W tej sprawie była bonifikata 

w wysokości 150 000 zł. Przez okres 10 lat Gmina nie może zmienić przeznaczenia użytkowania 

obiektu obok tego, które jest wyszczególnione. Starosta poinformował, że na dzisiejszej sesji będą 

zwiększane wydatki majątkowe o 400 000 zł na pokrycie wykonania pokrycia dachowego 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Marcinkowicach. Jest to inwestycja realizowana w ramach 
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projektu ”poprawa efektywności energetycznej”. Realizowane zadanie na tym budynku wynosi 

ponad 1 800 000 zł. Wymiana pokrycia jest uwzględniona jako koszt niekwalifikowany, dlatego to 

są środki Powiatu. Starosta zaznaczył, że Zarząd dąży do poprawy jakości pracy i warunki pracy 

w powiatowych budynkach oświatowych. W dalszej kolejności Starosta przeszedł do informacji 

związanych z inwestycjami drogowymi i w zakresie infrastruktury drogowej. W dniu dzisiejszym 

dokonuje się  odbiór techniczny chodnika w ciągu drogi powiatowej w Witowicach Dolnych. 

Została zakończona inwestycja nawierzchni drogowej Długołęka Świerkla. Inwestycja ta została 

wykonana w trzech etapach, w ten sposób została wykonana całość. Nawierzchnia ta jest już  

oznakowana liniami poziomymi. Starosta dodał, że inwestycja realizowana była ze środków 

Powiatu. Następnie Starosta przypomniał o pracach na ul. Szczawnickiej w Piwnicznej-Zdroju. 

Następna przebudowa drogi powiatowej to odcinek Gródek – Biała Niżna, budowa chodnika w 

Witowicach – Rożnów,  budowa chodnika Ptaszkowa – Wojnarowa o długości 350 m w 

miejscowości Krużlowa Wyżna,  budowa chodnika przy drodze w Muszynie w miejscowości  

Złockie na długości ponad 500 metrów, remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Piwniczna ul. 

Zagrody w miejscowości Łomnica. Kolejne inwestycje to wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej 

na drodze powiatowej Jazowsko – Obidza na długości 1200 m - wartość zadania ponad 390 000 zł 

brutto; remont muru oporowego w ciągu drogi powiatowej Wierchomla Wielka – Wierchomla Mała. 

Ze środków otrzymanych na osuwiska realizowana są bardzo ważne zadania, przede wszystkim w 

Grybowie na ul. Węgierskiej. Obok tych inwestycji w infrastrukturę drogową na bieżąco 

wykonywane są prace w domach pomocy społecznej, w placówkach oświatowych.  To są prace np. 

dotyczące parkingów (np. przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu). Jest to także 

wsparcie różnego rodzaju inicjatyw, imprez oraz troska o to, aby majątek Powiatu był w coraz 

lepszym stanie. Starosta podkreślił w sferze infrastruktury jest wykonywanych bardzo dużo prac i 

jest to zauważalne. Obecny Zarząd zdecydowanie poprawił jakość zarówno nawierzchni 

drogowych, jak i chodników. Następnie Starosta  zwrócił uwagę i podkreślił duże dokonania w 

wydziale geodezji. Są stworzone  lepsze warunki prac oraz wyremontowane archiwum na ul. 

Kościuszki. trzeźwy Kościuszki. W kontekście zasobu geodezyjnego oraz jego digitalizacji Starosta 

podkreślił, że w momencie przejęcia władzy przez obecny Zarząd był on zdigitalizowany na 

poziomie jednego i kilku dziesiątych procenta. Obecnie poziom ten wynosi 35%, co zostało 

dokonane w okresie ponad jednego roku. Jest to praca wymagająca czasu i rzetelności. Starosta 

podkreślił, że poziom digitalizacji w ciągu tak krótkiego jest imponujący, na co zwrócono także 

uwagę nadzór geodezyjny, który był zaskoczony tymi przemianami. W tym miejscu Starosta 

zaznaczył, że jest to bardzo duża zasługa Dyrektora Wydziału Geodezji Pana Janusza Banaczyka. 

Następnie Starosta zwrócił się do wszystkich pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych, 

składając życzenia w imieniu własnym, Zarządu i Rady z okazji Dnia Samorządowca. Następnie 

Starosta przeszedł do działań Zarządu w okresie międzysesyjnym. Poinformował, że 

przedstawiciele Zarządu uczestniczyli w wielu spotkaniach i uroczystościach. Jest to okres, w 

którym jest wiele imprez związanych z uroczystościami rocznicowymi i  jubileuszowymi. W tym 

roku obchodzone  jest stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Między innymi 

przedstawicieli Zarządu uczestniczył w uroczystościach upamiętniających ofiary Zbrodni 

Katyńskiej. Następnie odbył się turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym, olimpiada wiedzy i 

umiejętności rolniczych, gdzie uczniowie z Nawojowej zostali laureatami i zajeli czołowe miejsca.  

W Nowym Sączu otwarta została nowa siedziba Muzeum Okręgowego, w którym uczestniczył 

Starosta. Starosta poinformował, że 30 kwietnia br. wspólnie z Panem Wojewodą Ćwikiem 

rozdawał flagi narodowe na sądeckim Rynku, gdzie  w ciągu niespełna 20 minut rozeszło się ponad 

400 ponad flag. Dalej poinformował, że w Starostwie organizowane były różnego rodzaju 

konferencji tematyczne. Zwrócił uwagę na dwa spotkania. Pierwsze, które odbyło się 15 maja br. z 

udziałem Pani Sędzi Anny Marii Wesołowskiej, podczas którego mówiono o przemocy i 

przestępstwach nieletnich. Drugie spotkanie dotyczyło postępowania w sytuacjach, kiedy mamy do 

czynienia z padłą zwierzyną czy ze zwierzętami wolno żyjącymi, w którym uczestniczyli 

przedstawicieli wszystkich służb. Było to spotkanie  organizowane przez Starostwo, przez Pana 

Kierownika PCZK Ryszarda Wąsowicza, w stronę którego starosta wyraził słowa uznania. Ponadto 
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w minionym czasie odbyło się wiele uroczystości związanych z obchodami święta strażaków i 

Świętego Floriana. Zarząd uczestniczył zarówno w święcie powiatowym Państwowej Straży 

Pożarnej, a także spotkaniach gminnych z Ochotniczych Straży Pożarnych w wielu gminach. 

Starosta podkreślił że Zarząd przyłożył ogromnych starań, by uczestniczyć w tych spotkaniach, 

ponieważ właśnie strażacy zasługują na podziw i szacunek za to, co robią, pełniąc ochotniczą 

służbę w strażach pożarnych. 

 

 

Ad 6. 

Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie – Oddział 

w Nowym Sączu – o realizacji zadań w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa  na terenie 

Powiatu Nowosądeckiego w 2017 roku. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poinformował, iż informacja 

została przesłana wraz z materiałami sesyjnymi. 

 

Przewodniczący Komisji  Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Roman POTONIEC 
poinformował, iż Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zapoznała się  

z informacją i nie miała żadnych uwag. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poinformował, iż na 

ewentualne pytania dotyczące informacji z realizacji zadań w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa 

na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2017 roku odpowiedzi udzieli Pani Magdalena JURCZAK 

Kierownik Oddziału Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie – 

Oddział w Nowym Sączu. 

 

Wobec braku pytań przystąpiono do dalszej realizacji porządku obrad. 

 

Ad 7. 

 

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu nt. oceny 

stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Nowosądeckiego za 2017 rok. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poinformował, iż informacja 

została przesłana wraz z materiałami sesyjnymi. 

 

Przewodniczący Komisji  Zdrowia i Uzdrowisk Włodzimierz OLEKSY poinformował, iż 

Komisja zapoznała się z informacją i nie miała żadnych uwag. 

 

Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu Pan mgr inż. Mateusz WÓJCIK 
przedstawił informację.  

 

Inspekcja Sanitarna jest organem, który realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego. Zadania te 

realizowane są między innymi z zakresu ochrony środowiska, higieny pracy w pomieszczeniach 

pracy, sprawowania nadzoru nad warunkami żywności i żywienia przedmiotów użytku, warunków 

higieniczno-sanitarnych, jakie powinien spełniać personel medyczny, wyposażenie i sprzęt, w 

których wykonywane są świadczenia medyczne. To wszystko po to, żeby chronić zdrowie ludzkie 
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przed uciążliwą szkodliwością środowiska, a także żeby przeciwdziałać powstawaniu chorobom 

zakaźnym i zawodowym. Inspekcja Sanitarna realizuje te zadania poprzez sprawowanie nadzoru 

zapobiegawczego i bieżącego. W tym zakresie w roku 2017 stwierdzono nieprawidłowości, 

natomiast podczas prowadzonego postępowania te wszystkie nieprawidłowości były egzekwowane. 

Stan sanitarny w roku 2017 spełniał wymagania, jakie nakłada ustawodawca, czyli spełnia 

wymagania przepisów prawa. 

 

Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego Stanisław Dąbrowski zadał pytanie dotyczące informacji 

zawartej w tekście odnoszącej się do kąpieliska Stawy w Starym Sączu, gdzie jest napisane: 

„analizując wszystkie wyniki badań wody pobranej z kąpieliska w sezonie letnim 2017 oraz 

wartości percentyla dla wyliczeń badań mikrobiologicznych Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Nowym Sączu stwierdził niedostateczną jakość wody w kąpielisku Starym Sączu”. 

Radny zapytał co oznacza ten zapis skoro kąpielisko było czynne przez rok 2017. Obecnie pojawiły 

się informacje na temat stanu wody i padniętych ryb, Radny zapytał, jak ta sytuacja wróży na 

kolejne lata.  

 

Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu Pan mgr inż. Mateusz WÓJCIK 

wyjaśnił, że Inspekcja Sanitarna dokonywała w terenie poboru próbek.  Wobec z aktualnego stanu 

prawa, pomimo tego, że wszystkie wyniki badań, które były uzyskiwane wykazywały spełnienie 

wymagań jakości wystawianej wodzie,  to wystarczy niestety 1 wynik, aby w całościowej ocenie 

jakości zdyskredytować, czyli ocenić wodę jako niedostateczną. Wystarczy jeden taki wynik, aby 

całościowo  wydać negatywna ocenę i jest to spowodowane tylko tym. Ilość wyników, jakie posiada 

Inspekcja wskazuje na to, że woda spełniała wymagani. Jak najbardziej można powiedzieć że woda 

na stan rok 2017 spełnia wymagania.   

 

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

 

Ad 8. 

Informacja z realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego 

w 2017 roku. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poinformował, iż informacja 

została przesłana wraz z materiałami sesyjnymi. 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poinformował, iż Komisja 

Polityki Społecznej RPN zapoznała się z informacją. 

 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej RPN Maria Szarota poinformowała, iż Komisja przyjęła 

informację i nie miała  uwag. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poinformował, iż na 

ewentualne pytania  odpowiedzi udzieli obecna na Sesji Pani Teresa Klimek Dyrektor Powiatowego 

Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego. Następnie przewodniczący poprosił o przybliżenie 

wskaźników bezrobocia za I kwartał 2018 r.  

 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego Sesji Pani Teresa Klimek 
wyjaśniła, że na koniec roku liczba bezrobotnych wynosiła 6461 osób, natomiast na koniec kwietnia 

6320 osób. Stopa bezrobocia na koniec roku 207 roku wynosiła 8,7% , z kolei na koniec kwietnia 
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8,5%. Pomimo że bezrobocie spada, ale kwota środków, jaką PUP dysponuje co roku wzrastała. 

W tym roku jest niższa, co jest spowodowane tym, że środki przyznane w ramach tak zwanego 

algorytmu są niższe niż w roku ubiegłym.  Pani Dyrektor zapewniła, że PUP robi  wszystko, żeby 

pozyskiwać dodatkowe środki. Zostały złożone dodatkowe wnioski ze środków z rezerwy na 

aktywizację osób powyżej 30 roku życia. Na dzień dzisiejszy nie posiadamy środków na udzielanie 

dotacji dla tej grupy osób.  Jest ogłoszony nabór wniosków dla osób zamieszkałych na wsi oraz dla 

osób pochodzących z rejonu wysokiego bezrobocia.  

 

Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego Stanisław Dąbrowski zadały pytanie jak wygląda 

stosunek osób poszukujących pracy w powiecie nowosądeckim czy pozostających bez pracy, do 

tych którzy są zatrudnieni jako emigranci. 

 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego Sesji Pani Teresa Klimek  
poinformowała, że nie posiada takich danych, ale poinformowała jaka jest liczba osób 

powracających z zagranicy, którzy się rejestrują. W roku ubiegłym takich osób było  1070. PUP 

posiada takie dane ponieważ informacja o wszystkich rejestrujących się przekazywana jest do 

marszałka województwa.  W tym roku w I kwartale takich osób zarejestrowało się ok. 400. 

 

Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego Stanisław Dąbrowski wyjaśnił, że zadał pytanie 

dotyczące innych danych. A mianowicie, ilu obcokrajowców jest zatrudnionych jest w powiecie 

nowosądeckim.  

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego Sesji Pani Teresa Klimek  
wyjaśniła, że za ubiegły rok było to 2182 oświadczeń. Natomiast w tym roku za pierwszy kwartał jest 

już 956 oświadczeń, czyli ok.  1000. Tempo wzrostu jest więc wyższe, coraz więcej osób się 

rejestruje. Wnioski są rejestrowane w terminie, tj. w terminie 7 dni.  W  ubiegłym roku dwie osoby 

prowadziły obsługę cudzoziemców, w tym roku zadanie to zostało zwiększone do dwóch etatów 

poprzez przesunięcie pracowników z innego zadania.  

 

Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego Włodzimierz Oleksy zadał pytanie ilu cudzoziemców 

zarejestrowanych jest w Biurze Pracy w Nowym Sączu. 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego Sesji Pani Teresa Klimek  
poinformowała, że 10 razy więcej niż powiecie, tj. ponad 9 tys. osób za I kwartał 2018 r., a w roku 

ubiegłym ponad 27 tys. Osoby te nie muszą pracować na terenie Nowego Sącza, ale także w delegacji. 

Pracują głównie w przetwórstwie i branży budowlanej.  

 

Radna Rady Powiatu Nowosądeckiego Joanna Stawiarska poprosiła się o ustosunkowanie się do 

wcześniejszej wypowiedzi Pani Dyrektor Teresy Klimek, w której stwierdziła, że w miarę spadku 

stopy bezrobocia zwiększają się środki na walkę z nim. 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego Sesji Pani Teresa Klimek  
wyjaśniła, że tak jak wcześniej do 2017 roku pula środków na aktywizację wzrastała. Natomiast w 

tym roku w związku ze zmniejszeniem algorytmu, z ponad 30 mln w roku 2017, teraz pula wynosi 

23 mln zł.  Z tym, że środkami z rezerwy można tę pulę zwiększyć.  Wyjaśniła ponadto, że w tej 

chwili po zmianie ustawy mogą być aktywizowanie osoby, które są zakwalifikowane do drugiego 

profilu pomocy.  W związku z tym w ramach środków funduszu pracy aktywizowanych jest rocznie 

około 3 tys. bezrobotnych. W ciągu roku ponad 11tys. osób się  zarejestrowało. Pani Dyrektor 

wyjaśniła, że dobrze że jeszcze środki są pozyskiwane, ponieważ jest tylu klientów którzy oczekują 

na naszą aktywizację. Oferty pracy są branży budowlanej czy transportowej, ale brak jest pracy 

biurowej dla kobiet. Osoby z wyższym wykształceniem muszę wyjeżdżać, dlatego są zrealizowane 
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na przykład bony na zasiedlenie. Zdaniem Pani Dyrektor osoba z wyższym wykształceniem, 

zwłaszcza kobiety, nie mają szans na zatrudnienie bez możliwości wykazania się na stażu. Liczba 

osób kierowanych na staż się zmniejszyła z 1000 do 800.  

 

 

 

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

 

 

Ad 9. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy 

społecznej dla Powiatu Nowosądeckiego za 2017 r. 
 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu Halina Hajtek przedstawiła 

projekt uchwały.  

 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej samorządy mają obowiązek rocznego przygotowania. 

Oceny zasobów Pomocy Społecznej przygotowana jest w oparciu o analizy sytuacji społecznej 

i demograficznej, a dane które są zawarte w zasobach przedstawiają warunki społeczne 

i ekonomiczne, problemy i potrzeby mieszkańców powiatu, osoby, instytucje i procedury, które 

służą rozwiązywaniu problemów społecznych. Zgromadzone dane pozwalają stwierdzić iż 

infrastruktura społeczna powiatu jest dobrze rozwinięta. Ocena ta jest również podstawą do 

planowania budżetu na rok następny.  

 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej RPN Panią Maria Szarota przedstawiła opinię Komisji 

do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały                 

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Nowosądeckiego za 2017 r. pod 

głosowanie. 

 

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

23 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

0 głosów – nieoddanych  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania: 

Uchwała Nr 301/XXXII/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 maja2018 r. w sprawie przyjęcia 

oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Nowosądeckiego za 2017 r., została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad 10. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania 

nauczycieli w szkołach i placówkach. 

 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Artur ROLA przedstawił projekt uchwały.  

 

Zapis art. 76 pkt. 25 ustawy O finansowaniu zadań oświatowych pozbawił nauczycieli 

zamieszkałych na terenie wsi i miast do 5000 mieszkańców z dniem 1 stycznia 2018 r. Prawa do 

nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. Zasady przyznawania tego dodatku obowiązywały 

w rozdziale 8 uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 marca 2010 roku. W związku 

z tym na dzień dzisiejszy zapisy te są bezprzedmiotowe i tak samo nieobowiązujący stał się również 

załącznik nr 4 do regulaminu, będący wnioskiem o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Powyższe 

zmiany w zapisie regulaminu wynagradzania nauczycieli zostały zgodnie z artykułem 30 Karty 

Nauczyciela uzgodnione ze związkami zawodowymi, które nie wniosły żadnych uwag.  Uchwały 

ma charakter porządkujący zapisy regulaminu płacowego. 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji RPN Pani Zofia NIKA przedstawiła opinię Komisji do projektu 

uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

 

 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały                 

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach pod głosowanie. 

 

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

23 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

0 głosów – nieoddanych  

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania: 

Uchwała Nr 302/XXXII/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 maja2018 r. w sprawie zmiany 

regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach., została podjęta. 

 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad 11. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr 407/XXXVII/14 Rady Powiatu 

Nowosądeckiego  z dnia 30 października 2014 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zakładu 

Aktywności Zawodowej w Nawojowej i nadania statutu. 

 

Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej Bartłomiej 

KRZESZOWSKI przedstawił projekt uchwały.  

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych samorządowy zakład 

budżetowy wpłaca do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nadwyżkę środków obrotowych, 

ustaloną na koniec okresu sprawozdawczego, chyba że organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego postanowi inaczej. Zakład Aktywności Zawodowej, będący zakładem budżetowym, 

działa w oparciu  ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, która w § 34 ust. 4 narzuca przekazywanie nadwyżki środków obrotowych na 

wyodrębnione konto tzw.  Zakładowy Fundusz Aktywności Zawodowej. W związku z powyższym 

zachodzi konieczność wprowadzenia stosownych zapisów w statucie Powiatowego Zakładu 

Aktywności Zawodowej w Nawojowej w celu uniknięcia wystąpić pokontrolnych, zalety oraz 

nakładania kar przez zespoły kontrolujące i dopisania w statucie dwóch punktów regulujących tę 

kwestię: 1) Zwalnia się Zakład z obowiązku wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych 

ustalonych na koniec kolejnych okresów rozliczeniowych; 2) Nadwyżkę środków obrotowych 

ustaloną na koniec okresu sprawozdawczego, Zakład zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, przekazuje na wyodrębnione konto zakładowego funduszu aktywności.”. 

 

Przewodniczący Komisji Statutowej RPN Pan Józef GŁÓD przedstawił opinię Komisji do projektu 

uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej RPN Maria SZAROTA  przedstawiła opinię Komisji do 

projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały                 

w sprawie zmiany uchwały nr 407/XXXVII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego  z dnia 30 października 

2014 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej i nadania 

statutu pod głosowanie.  

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

23 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

0 głosów – nieoddanych  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania: 

Uchwała Nr 303/XXXII/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 maja2018 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr 407/XXXVII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego  z dnia 30 października 2014 r. w sprawie 

utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej i nadania statutu, została 

podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad 12. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Nowosądeckiego na 2018 rok  oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego 

na 2018 rok.  

 

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła projekt uchwały. 

Zmiany w budżecie Powiatu nowosądeckiego spowodują zwiększenie dochodów powiatu o kwotę 

2 020 022 zł oraz wydatków budżetu o kwotę 1 020 022 zł. Spowodują  zmniejszenie deficytu 

budżetu o kwotę 1000000 zł oraz zmniejszenie przychodów budżetu o kwotę 1 000 000 zł.  

Wprowadzone zmiany w budżecie dotyczą w szczególności zwiększenia wydatków bieżących 

w dziale transport i łączność o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla 

Województwa Małopolskiego na realizację zadania dotyczącego publicznego transportu 

zbiorowego na dofinansowanie uruchomienia dodatkowych połączeń kolejowych - tzw. Szynobus 

na odcinku  Nowy Sącz-Stary Sącz-Rytro. Biorąc pod uwagę  już udzieloną pomoc w kwocie 

60 000 zł, łączna wartość udzielonej pomocy w 2018 roku zamknie się w 100 000 zł.  Zwiększa się 

dochody i wydatki bieżące w dziale Pomoc Społeczna o kwotę 100 000 zł z tytułu zwiększonych 

wpływów z odpłatności za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach 

z przeznaczeniem na wydatki na bieżące funkcjonowanie tego domu, w tym w szczególności na 

remont łazienek. Zwiększa się dochody majątkowe w dziale gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska o kwotę 1 877 962 zł w związku z uzyskaniem przez powiat nowosądecki refundacji 

wydatków poniesionych przez Powiat na zadanie inwestycyjne, dotyczące rozbudowy budynku 

oświatowego na Liceum Ogólnokształcące w Grybowie.  Zwiększa się wydatki majątkowe w dziale 

gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 400 000 zł na wydatki niekwalifikowane 

związane z projektem poprawa efektywności energetycznej z przeznaczeniem na wymianę pokrycia 

dachowego w budynku Zespołu Szkół w Marcinkowicach. Zwiększa się również wydatki 

majątkowe w dziale kultura fizyczna o kwotę 480 000 zł z przeznaczeniem na zadanie przebudowy 

boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną przy rozbudowanym Liceum 

Ogólnokształcącym w Grybowie. Równocześnie z uwagi na zmniejszenie planowanego deficytu 

budżetu powiatu o kwotę 1 000 000 zł, dokonuje się zmniejszenie zapotrzebowania budżetu na 

kredyt długoterminowy o kwotę 1 000 000 zł. Zatem  zmniejszeniu również o 1 000 000 złotych 

ulegnie planowane zadłużenie budżetu powiatu na koniec roku 2018. 

Członek Komisji Budżetowej RPN Roman POTONIEC przedstawił opinię Komisji do projektu 

uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały w sprawie zmian 

w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok  oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu 

Nowosądeckiego na 2018 rok pod głosowanie. 

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

23 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

0 głosów – nieoddanych  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania: 

Uchwała Nr 304/XXXII/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 maja2018 r. w sprawie zmian 

w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok  oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu 

Nowosądeckiego na 2018 rok została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad 13. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Nowosądeckiego. 

 

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła projekt uchwały. 

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Powiatu  w zakresie  dochodów, wydatków, 

wyniku finansowego oraz przychodów budżetu Powiatu, dokonuje się odpowiednich zmian 

w prognozie finansowej Powiatu do roku 2025. Ponadto w wykazie przedsięwzięć dokonuje się 

zmian w limitach wydatków przeznaczonych na badanie sprawozdania finansowego Powiatu za rok 

2017/18 na projekt "likwidacja wyrobów zawierających azbest" oraz w zakresie projektu 

dofinansowanego ze środków unijnych poprawa efektywności energetycznej w budynkach 

użyteczności publicznej powiatu nowosądeckiego.  

 

Członek Komisji Budżetowej RPN Roman POTONIEC przedstawił opinię Komisji do projektu 

uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego pod głosowanie. 

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

22 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

1 głos – nieoddany  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania: 

Uchwała Nr 305/XXXII/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 maja2018 r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego, została podjęta. 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad 14. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej – 

„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Pani Barbarze Cetnarowskiej. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poinformował, iż Członkowie Kapituły  

Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” przy pełnym składzie na posiedzeniu w dniu 

11 maja br. pozytywnie zaopiniowali 9 kandydatów do odznaki. Wpłynęło 14 wniosków, z czego 

jeden nie spełniał wymogów formalnych. W związku z powyższym kandydaci zostali wyłonieni 

w głosowaniu tajnym spośród 13 wniosków. Następnie poinformował, że w związku z tym, że 

wszyscy radni otrzymali pełen opis życiorysów i sylwetek kandydatów, uzasadnienia do uchwał nie 

będą odczytywane. Zostaną one zaprezentowane podczas uroczystego wręczenia odznaczeń. 

W dniu dzisiejszym przedstawiony najpierw zostanie projekt uchwały, który jest jednolity dla 

wszystkich uchwał – zmieniają się tylko nazwiska.  Następnie odbędzie się głosowanie nad 

poszczególnymi uchwałami.   
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Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Józef Świgut przedstawił projekt uchwały. 

Uchwała Nr 311/Xxxii/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie 

nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Pani Barbarze Cetnarowskiej. 

Na podstawie Uchwały Nr 371/XXXVII/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 

26 marca 2010 r., w sprawie ustanowienia i określenia zasad przyznawania odznaki honorowej - 

"Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej" i po uzyskaniu pozytywnej opinii Kapituły odznaki honorowej 

"Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej", Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Za szczególne osiągnięcia i zasługi dla Powiatu Nowosądeckiego nadaje się odznakę honorową 

- "Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej" Pani Barbarze Cetnarowskiej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Nowosądeckiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

Przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwość Antoni Poręba, zwrócił uwagę, iż projekt 

uchwały powinien zostać przedstawiony bez nazwiska kandydata. Następnie w imieniu Klubu 

poinformował, że Klub pozytywnie opiniuje wszystkie kandydatury.  

 

Starosta Nowosądecki Marek Pławiak poparł wniosek Pana Radnego Antoniego Poręby i 

zaproponował ponowne odczytanie projektu uchwały  bez nazwiska kandydata. Następnie 

poprosił obecnego na sali radcę prawnego o opinię w tej sprawie.  

 

Radca Prawny Marcin Dyczek wyjaśnił, iż projekt uchwały odnoszący się do wszystkich 

kandydatur powinien zostać odczytany bez nazwiska.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Józef Świgut przedstawił projekt uchwały 

bez nazwiska kandydata. 

Uchwała Nr 311/Xxxii/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie 

nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”. 

Na podstawie Uchwały Nr 371/XXXVII/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 

26 marca 2010 r., w sprawie ustanowienia i określenia zasad przyznawania odznaki honorowej - 

"Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej" i po uzyskaniu pozytywnej opinii Kapituły odznaki honorowej 

"Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej", Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Za szczególne osiągnięcia i zasługi dla Powiatu Nowosądeckiego nadaje się odznakę honorową 

- "Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Nowosądeckiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały  

w sprawie nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Pani Barbarze 

Cetnarowskiej pod głosowanie.  

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

21 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

1 głosów – wstrzymujących się 

1 głos – nieoddany  
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Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania:  

Uchwała Nr 306/XXXII/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 maja2018 r. w sprawie nadania 

odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Pani Barbarze Cetnarowskiej, została 

podjęta.  

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Ad 15. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej – 

„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Pani Danucie Hejmej. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały  

w sprawie nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Pani Danucie Hejmej 

pod głosowanie.  

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

22 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

1 głosów – wstrzymujących się 

0 głosów – nieoddanych  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania:  

Uchwała Nr 307/XXXII/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 maja2018 r. w sprawie nadania 

odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Pani Danucie Hejmej, została podjęta.  

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Ad 16. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej – 

„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Panu Marianowi Kiełbasie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały  

w sprawie nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Panu Marianowi 

Kiełbasie pod głosowanie.  

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

22 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

1 głos – nieoddany  
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Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania:  

Uchwała Nr 308/XXXII/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 maja2018 r. w sprawie nadania 

odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Panu Marianowi Kiełbasie, została podjęta.  

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Ad 17. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej – 

„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Panu prof. dr. hab. Franciszkowi Krokowi. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały  

w sprawie nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” 

Panu prof. dr. hab. Franciszkowi Krokowi pod głosowanie.  

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

22 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

1 głosów – wstrzymujących się 

0 głosów – nieoddanych  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania:  

Uchwała Nr 309/XXXII/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 maja2018 r. w sprawie nadania 

odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Panu prof. dr. hab. Franciszkowi Krokowi, 

została podjęta.  

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad 18. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej – 

„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Państwu Teresie i Józefowi Pachom. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały  

w sprawie nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” 

Państwu Teresie i Józefowi Pachom pod głosowanie.  

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

23 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

0 głosów – nieoddanych  
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Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania:  

Uchwała Nr 310/XXXII/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 maja2018 r. w sprawie nadania 

odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Państwu Teresie i Józefowi Pachom, została 

podjęta.  

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad 19. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej – 

„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Panu Andrzejowi Sędzikowi. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały  

w sprawie nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Panu Andrzejowi 

Sędzikowi pod głosowanie.  

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

22 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

1 głosów – wstrzymujących się 

0 głosów – nieoddanych  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania:  

Uchwała Nr 311/XXXII/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 maja2018 r. w sprawie nadania 

odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Panu Andrzejowi Sędzikowi, została 

podjęta.  

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad 20. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej – 

„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Panu prof. dr. hab. n. med. Władysławowi Sułowiczowi. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały  

w sprawie nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” 

Panu prof. dr. hab. n. med. Władysławowi Sułowiczowi pod głosowanie.  

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

22 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

1 głos – nieoddany  
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Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania:  

Uchwała Nr 312/XXXII/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 maja2018 r. w sprawie nadania 

odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Panu prof. dr. hab. n. med. Władysławowi 

Sułowiczowi, została podjęta.  

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad 21. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej – 

„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Panu Adamowi Tlałce. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały  

w sprawie nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Panu Adamowi Tlałce 

pod głosowanie.  

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

23 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

0 głosów – nieoddanych  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania:  

Uchwała Nr 313/XXXII/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 maja2018 r. w sprawie nadania 

odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Panu Adamowi Tlałce, została podjęta.  

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Ad 22. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej – 

„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Księdzu Stefanowi Tokarzowi. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały  

w sprawie nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” 

Księdzu Stefanowi Tokarzowi pod głosowanie.  

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

22 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

1 głosów – wstrzymujących się 

0 głosów – nieoddanych  
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Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania:  

Uchwała Nr 314/XXXII/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 maja2018 r. w sprawie nadania 

odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Księdzu Stefanowi Tokarzowi, 

została podjęta.  

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Ad 23. 

Oświadczenia, wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poinformował że na 15 lub 

18 czerwca br. planowana jest Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego – najpierw część robocza 

związana z udzieleniem Zarządowi absolutorium oraz uroczysta podczas której zostaną wręczone 

odznaczenia „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”. Następnie Przewodniczący poinformował, że 

z pytaniami dotyczącymi RODO można zwracać się do Dyrektora Tomasza Czerńca oraz Pani 

Dyrektor Moniki Dziedziny. 

 

 

Ad 24. 

Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch, wobec wyczerpania 

wszystkich punktów Porządku Obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego, ogłasza 

zamknięcie posiedzenia i dziękuje za udział w obradach Sesji. 

 

 

 

 

 

                    Przewodniczący  

 

                     Rady Powiatu Nowosądeckiego 
             

                                           Zygmunt Paruch 

 

 

 

Zał.   

Załącznikami do powyższego protokołu są wydruki wygenerowane z sytemu debat i głosowań 

dotyczące poszczególnych głosowań.   

 
      

Protokołowała: 

Monika Pasiut 


