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Rada Powiatu Nowosądeckiego 

 

 

PROTOKÓŁ Nr 33/XXXIII/2018 

z obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 czerwca 2018  r. 

 

Ad 1. 

 Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego rozpoczęła się o godzinie 11:00 w budynku Starostwa 

Powiatowego w Nowym Sączu, ul Jagiellońska 33, sala obrad (pokój 208), trwała do godz. 13:30. 

Następnie Przewodniczący Rady Zygmunt Paruch ogłosił przerwę do godz. 14:00, o której 

rozpoczęła się uroczysta Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego, która zakończyła się około 

godz. 15:30. W sesji uczestniczyło 25 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 XXXIII 

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 ponadto,  iż w dniu 25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy 

unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych – RODO. Jest to pierwsza Sesja 

po wejściu w życie rozporządzenia, w związku z powyższym poprosił o zachowanie procedur 

związanych z ochroną danych osobowych. 

 

 

 

Ad 2. 

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch zgłosił wniosek 

o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Nowosądeckiego – Starosty Nowosądeckiego, 

Marka Pławiaka, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2018 r.  
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Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poddał 

pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady Powiatu 

Nowosądeckiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu 

Nowosądeckiego – Starosty Nowosądeckiego, Marka Pławiaka. 

 

Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 25 

W wyniku głosowania otrzymano: 

23 głosy – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

2 głosy – nieoddane  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch stwierdził, że wniosek został 

przyjęty. Punkt zostanie wprowadzony jako pkt. 16 porządku obrad. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał pod głosowanie 

porządek obrad wraz z wprowadzonym punktem. 

 

Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 25 

W wyniku głosowania otrzymano: 

24 głosy – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

1 głos – nieoddany  

 

 

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

 

Realizowany porządek obrad: 
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Część I 

 

1. Otwarcie posiedzenia.     

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.  

6.1 Przedstawienie: 

a) sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2017 rok;  

b) sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za 2017 rok;  

c) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Powiatu 

Nowosądeckiego za 2017 rok;  

d) uchwały Nr SO.XII/423/46/18 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Krakowie z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: opinii 

o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2017 rok; 

e) informacji o stanie mienia Powiatu Nowosądeckiego za 2017 rok;  

f) stanowiska – opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego z wykonania 

budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2017 rok wraz z wnioskiem o udzielenie Zarządowi 

Powiatu Nowosądeckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok; 

g) uchwały Nr SO.XII/424/37/18 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: opinii o wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu  

z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. 

6.2. Dyskusja. 

6.3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Powiatu Nowosądeckiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 

Nowosądeckiego za 2017 r.  

6.4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu 

Nowosądeckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. 

7. Przedstawienie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju. 

8. Przedstawienie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu. 

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie w sprawie przyjęcia 
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„Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Nowosądeckiego 

na lata 2018-2020”.  

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia 

do realizacji przez Powiat Nowosądecki projektu nr: RPMP.08.02.00-12-0034/18 pod nazwą 

„Aktywizacja zawodowa osób 30+ w powiecie nowosądeckim”. 

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do 

realizacji przez Powiat Nowosądecki projektu nr: RPMP.08.02.00-12-0012/18 pod nazwą 

„Aktywizacja zawodowa kobiet 30+ w powiecie nowosądeckim”. 

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie udzielenia dotacji celowej na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego.  

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego. 

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

Nowosądeckiego na 2018 r. 

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

Finansowej Powiatu Nowosądeckiego. 

16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Nowosądeckiego – 

Starosty Nowosądeckiego, Marka Pławiaka.  

17. Oświadczenia, wolne wnioski. 

 

Przerwa 

Część II 

 

18. Uroczyste wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” : 

 uroczyste wprowadzenie sztandaru Powiatu Nowosądeckiego; 

 odśpiewanie hymnu państwowego; 

 przemówienie okolicznościowe Przewodniczącego Rady Powiatu Nowosądeckiego 

Zygmunta Parucha; 

 wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”; 

 wystąpienia zaproszonych Gości; 

 wyprowadzenie sztandaru Powiatu Nowosądeckiego; 

 występ artystyczny. 

19. Zamknięcie sesji. 
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Ad 3. 

Przyjęcie protokołu z XXXII 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: 25 

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

25 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

0 głosów – nieoddanych  

 

W wyniku głosowania protokół z  XXXII Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego został przyjęty. 

 

Ad. 4. 

Interpelacje radnych Radny Powiatu Nowosądeckiego. 

 

Radny Powiatu Nowosądeckiego Marian Dobosz zgłosił interpelację dot.: 

 remontu mostu na drodze powiatowej w Łomnicy Zdroju. 

Radny Powiatu Nowosądeckiego Wiesław Pióro zgłosił interpelację dot.: 

 interwencji w sprawie opóźnienia zamknięcia Justu; 

 podjęcia działań mających na celu zmniejszenie kolejek w Wydziale Komunikacji. 

Radny Powiatu Nowosądeckiego Zenon Szewczyk zgłosił interpelację dot.: 

 wyjaśnień dot. rozprawy sądowej z wykonawcą Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie. 

Radny Powiatu Nowosądeckiego Joanna Stawiarska złożył interpelację dot.: 

 remontu chodnika na odcinku drogi Marcinkowce – Rodziostów – Cmentarz. 
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Starosta Nowosądecki Marek Pławiak odniósł się do złożonych interpelacji w pierwszej 

kolejności do Pana Radnego Mariana Dobosza odnośnie uszkodzenia na drodze i poinformował, iż 

Pan Dyrektor Adam Czerwiński zajmie się tą sprawą szybko i skutecznie. W przypadku interpelacji 

Pana Wiesława Pióro poinformował, że w zupełności zgadza się z apelem o opóźnienie zamknięcia 

Justu. Odnośnie interpelacji dotyczącej Wydziału Komunikacji przekazał iż, problem jest bardzo 

dobrze znany i wiele działań zostało podjętych w tym kierunku. Do interpelacji Pana Radnego 

Zenona Szewczyka oznajmił, że sprawa zakończyła się niekorzystnie, jednakże zostały podjęte 

dalsze działania a decyzja w tej sprawie nie jest ostateczna. Natomiast odnosząc się do interpelacji 

Pani Radnej Joanny Stawiarskiej poinformował, że chodnik na tym odcinku jest niezbędny i dołoży 

wszelkich starań, aby został wykonany jeszcze w tej kadencji. 

 

 

Ad. 5. 

Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.  

 

Starosta Nowosądecki Marek Pławiak poinformował, iż dokonano odbioru Liceum 

Ogólnokształcącego w Grybowie a także oddano część remontowanych dróg m.in. odcinek 

końcowy w Obidzy oraz odcinek Długołęka Świerkla. Poinformował również o uzyskanych  

środkach zewnętrznych na usunięcie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi z 2010 roku. 

Oznajmił również że Zarząd Powiatu uczestniczył w  różnych spotkaniach m.in. z przedsiębiorcami, 

a także w uroczystości związanej z obchodami jubileuszu 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Nowym Sączu. 

 

 

Ad 6.1. a) 

Starosta Nowosądecki Marek Pławiak przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu 

Powiatu Nowosądeckiego za 2017 rok, dotyczące inwestycji prowadzonych w powiecie. 

Poinformował o zakończeniu prac budowlanych oddziału pediatrycznego w szpitalu 

w Krynicy Zdroju, koszt robót to ponad 14 mln oraz 7 mln wyposażenie i montaż. Powiat przekazał 

na inwestycję ponad 9 600 000 zł, ale również pozyskał środki zewnętrzne z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i z Budżetu Państwa. Oznajmił, że oddział pediatrii został przygotowany na 

bardzo wysokim poziomie, sale zostały przystosowane tak aby poprawić komfort dzieciom 

i rodzicom, którzy przebywają z podopiecznymi. Poinformował również o zakończeniu prac 

w Liceum Ogólnokształcącym w Grybowie, którego sale dydaktyczne zostały w pełni 

przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na inwestycje termomodernizacji Domu Pomocy 

Społecznej w Zbyszycach przeznaczono 1 300 000 zł, prace polegały na remoncie instalacji, 

wymianie okien oraz dociepleniu budynku. Wykonano parking przy Zespole Szkół i Placówek w 

Piwnicznej Zdroju, oraz utwardzono plac przy Zakładzie Aktywności Zawodowej koszt tej 

inwestycji to ponad 116 000 zł. W miejscowości Roztoka Wielka wykonano remont mostu koszt 

inwestycji to niespełna 400 000 zł, pozyskana dotacja na inwestycje to 302 000 zł. Poinformował 

również o zakończonych budowach na drogach powiatowych Maciejowa – Skłdziste, Nowy Sącz – 

Florynka, Królowa Górna – Ptaszkowa. Zakończenie budowy drogi w miejscowości Grybów, koszt 

inwestycji to niespełna 2 mln zł w tym część kwoty pozyskano z Fundusz Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich. Remont dwukilometrowego odcinka dogi Nowy Sącz – Florynka za 

blisko 1 600 000 zł, kwota dofinansowania z Budżetu Państwa  na usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych to 1 200 000 zł. Poinformował również że ze środków powiatowych udało się 

zakończyć inwestycje na drogach w miejscowościach Stadła, Łęka oraz Przyszowa. Zakończono 

budowy odcinków dróg Frycowa – Złotne 850 m koszt inwestycji to 315 000 zł, Obidza – Brzyna, 

oraz położono nową nawierzchnie na odcinku Jazowsko – Obidza. W dalszej kolejności Pan 
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Starosta przeszedł do informacji związanej z budową chodników na terenie Powiatu, nadmienił iż 

w miejscowości Świniarsko została wybudowana zatoka autobusowa wraz z chodnikiem 

i odwodnieniem której koszt wyniósł ponad 103 000zł. Ponadto zakończono budowę chodnika na 

odcinku Chomranice – Klęczany do szkoły w Rdziostowie oraz w miejscowościach Trzetrzewina – 

Podrzecze za blisko 680 000 zł i Wojnarowa za prawie 800 000 zł. W miejscowości Ptaszkowa, 

z pomocą finansową gminy Grybów zakończono budowę chodnika o długości 810 m nad zatoką 

autobusową. Poinformował również o inwestycjach w miejscowościach Kamionka Wielka, Podole 

Górowa oraz o budowie i naprawie chodnika na długości 700 m  w miejscowości Łomnica. 

Wykonano także wzmocnienie przepustu i poszerzenie chodnika w miejscowości Siołkowa. Pan 

Starosta nadmienił również, że budowę chodników wykonano w miejscowościach takich jak: 

Wronowice – Michalczowa, Witowice, Stadła – Długołęka – Przyszowa, Łososina Dolna, Trzycierz, 

Złockie oraz kontunuowano budowe chodnika w Rożnowie. Odbudowa mostu w Czyrnej 

o konstrukcji żelbet i długości ponad 12 m, dotacja z Budżetu Państwa to prawie 1 200 000 zł. Pan 

Starosta wsponiał także o inwestycjach remontowych na drogach m.in. remont drogi Łącko – Wola 

Kosnowa 1 km 200 m koszt inwestycji pona 391 000 zł.  Poinformował także o pracach 

remontowych odcinka Nawojowa – Bącza Kunina za kwotę niespełna 400 000 zł, oraz o remoncie 

drogi powiatowej Florynka – Izby. Nadmienił również o remoncie muru oporowego 

w miejscowości Królowa Polska koszt inwestycji to ponad 200 000zł, nad pracami remontowymi 

czuwał Powiatowy Zarząd Dróg. Poinformował również o zakończonym remoncie drogi Grybów – 

Krużlowa Niżna za ponad 600 000 zł, część kwoty pozyskano z Funduszu Europejskiego. 

W miejscowości Ptaszkowa zakończono odbudowę mostu, koszt inwestycji to  niespełna 

3 600 000 zł. Poinformował także o wykonaniu sygnalizacji świetlnej na dwóch mostach 

w miejscowościach Witowice i Rożnów za 200 000 zł. Nadmienił również że inwestycja ta zadba 

o bezpieczeństwo kierowców ponieważ dochodziło w tych miejscach do częstych kolizji. 

W 2017 r. wyremontowano i odbudowano niespełna 400 km dróg i 11 km chodników oraz trzy 

mosty na ten cel przeznaczono 23 000 000 zł w tym ze źródeł zewnętrznych pozyskano ponad 

11 800 000 zł. Poinformował również o planach związanych z budową sali gimnastycznej przy 

Liceum Ogólnokształcącym w Starym Sączu, szacowany koszt prac to 3 miliony złotych. 

Wspomniał także o podpisaniu umowy na budowę boiska szkolnego przy szkole w Krynicy Zdroju, 

na inwestycję pozyskano dofinansowanie w wysokości 50%. Poinformował również o trwających 

pracach zmierzających do uzyskania decyzji budowlanej na nową siedzibę dla Powiatowego Urzędu 

Pracy, szacowane wstępne koszty projektu to około 90 000. Przekazał również o planowanych 

pracach związanych z termomodernizacją budynków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Starym Sączu przy ulicy Krakowskiej: wymiana kotła na gazowy wraz z instalacją C.O. oraz 

docieplenie obiektów, przy ulicy Batorego wymiana kotła węglowego na gazowy oraz wymiana 

okien. Szacowany koszt inwestycji to ponad  1 246 000 zł w tym ze źródeł zewnętrznych 

406 000 zł. Pan Starosta poinformował o modernizacji budynku Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Nawojowej wymianie instalacji C.O. oraz dociepleniu stropodachu, 

przewidywany koszt inwestycji to niespełna 700 000 zł w tym ponad 308 200 zł ze źródeł 

zewnętrznych. Na koniec Pan Starosta podziękował wszystkim współpracownikom którzy wspierali 

inwestycje. 

 

 

Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk przedstawił część finansową kształtujących się  

dochodów oraz wydatków Powiatu. Dochody całkowite po zmianach zaplanowano na kwotę 

137 237 680 zł wykonanie zamknęło się kwotą 136 031 247zł, podkreślił że jest to 99,1% 

wykonania w stosunku do planowanych. Dochody bieżące 123 187 155 zł wykonano na kwotę 

123 636 851 zł procent wykonania 100,4%. Dochody majątkowe wynosiły 14 050 000 a wykonano 

12 394 395 zł czyli 88,2%. Wydatki kształtowały sie na kwotę 143 279 576 zł wykonano 

139 279 604 co stanowi 97,2%, w tym wydatki bieżące 108 350 263 zł wykonane na koniec roku 

w kwocie 106 196 529zł  wykonanie 98%. Wydatki majątkowe planowano w kwocie 34 929 313 zł, 
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a wykonano 33 083 074 zł co daje 94,7%. Wynik finansowy ukształtował się deficytem planowana 

kwota 6 041 896zł  wykonana 3 248 356zł stanowiąca 53,8%. Poinformował również że przychody 

po zmianach kszatałtowały się następująco 17 377 896 zł wykonanie 18 807 524 zł czyli ponad 

108%. Wolne środki planowana kwota w wysokości 8 884 899 zł wykonane w kwocie 9 514 527 zł 

co daje  ponad 117%. Pan Antoni Koszyk poinformował również że zaciągnięte kredyty na kwotę 

9 292 997 zł wykonano w 100%, tak jak i zadłużenie Powiatu planowane na 11 336 000zł 

wykonano w tej samej kwocie w 100%. Zaznaczył również różnice między dochodami 

a wydatkami bieżącymi gdzie planowana kwota wynosiła 14 836 892 zł, natomiast wykonanie 

17 440 312 zł. Pan Wicestarosta zauważył również że jest to dobra informacja ponieważ z kwoty 

wynika że z wydatków bieżących finansowano inwestycje które były zrealizowane i przedstawione 

przez Pana Staroste. Przedstawił również strukturę wykonania dochodów bieżących Powiatu 

według źródeł pochodzenia, największą pozycje zajmuje cześć Oświatowa subwencji 33 852 143 zł, 

następnie wpływy z podatku dochodowego na kwote 29 637 088 zł oraz pozostałe subwencje 

w kwocie 23 077 374 zł. Oznajmił również że dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 

Powiatu to 10 050 053 zł, następnie dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu 

administracji rządowej to ponad 9 000 000 co stanowi 6,7%.  Pozostałe dochody własne z Powiatu 

19 087 197 zł oraz dotacje celowe w tym pomoc finansowa z innych jednostek samorządu 

terytorialnego 8 380 803 zł. Struktura wykonanych wydatków według poszczególnych działów za 

2017 rok, w której na najwyższej pozycji była oświata i wychowanie 33 920 216 zł, następnie 

ochrona zdrowia 11 308 174 zł, kolejna Pomoc Społeczna i pozostałe zadania w zakresie Polityki 

Społecznej 25 121 783 zł, edukacyjna opieka wychowawcza 8 615 620 zł, działalność usługowa 

2 731 852 zł oraz pozostałe 11 działów stanowiących kwotę 5 138 000 czyli 3,6%, transport 

i łączność 31 417 853 zł, administracja publiczna 19 543 880 zł i obsługa długu publicznego 

1 481 810 zł. Pan Wicestarosta przedstawił również strukturę wykonanych wydatków Powiatu 

Nowosądeckiego za 2017 według grup wydatków, gdzie największą pozycję zajmują 

wynagrodzenia i składki wynoszące 62 957 306 zł, następnie wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 29 522 608 zł, dotacje na zadania bieżące 6 684 024 zł, świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 4 065 497 zł, wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków 

zewnętrznych głównie z Unii Europejskiej w wysokości 1 486 324 zł oraz obsługa długu 

publicznego 1 480 767 zł. Wydatki majątkowe które zagospodarowano na rozwój Powiatu to 

33 083 074 zł natomiast wydatki bieżące to kwota 106 196 529 zł. Pan Wicestarosta przedstawił 

również zadłużenie Powiatu, które w 2017 roku zostało zamknięte w kwocie 58 922 333 zł. 

Poinformował także że jest to bardzo dobra wiadomość ponieważ w ostatnich latach zadłużenie 

Powiatu jest znacznie mniejsze w stosunku do roku 2015. 

 

 

Ad 6.1. b) 

 

Skarbnik Powiatu Małgorzata Bochenek przedstawiła sprawozdanie finansowe Powiatu 

Nowosądeckiego za 2017 rok. 
 

Skarbnik Powiatu Małgorzata Bochenek  podkreśliła, iż sprawozdanie Powiatu Nowosądeckiego 

składa się z czterech elementów tj. bilansu z wykonania budżetu w kwocie 8 158 000 zł co stanowi 

bilans łączny 27 jednostek budżetowych Powiatu czyli kwotę 264 000 000 zł , rachunku zysków 

i strat również w wersji łącznej, który wykazuje zysk netto 22 101 000 zł oraz zestawienia zmian 

w funduszu jednostki, które wykazuje zwiększenie funduszu czyli majątku o kwotę przeszło 

19 501 000. Poinformowała również że suma bilansowa w porównaniu z rokiem 2016 była niższa 

o ponad 5 323 000 zł, a powodem tej zmiany było zmniejszenie poziomu środków pieniężnych na 

koniec roku oraz zmniejszenie należności po stronie aktywów, natomiast po stronie pasywów 

zmniejszenie poziomu zobowiązań i deficyt. Wynik budżetu za 2017 rok w kwocie 51 450 808 zł 

stanowi wartość ujemną. Poinformowała także o poziomie zobowiązań z tytułu zaciągniętych 
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kredytów w kwocie 58 922 333 zł i wyniku wykonania budżetu za rok 2017 w kwocie ponad 

3 248 000 zł. Pani Skarbnik zaznaczyła że powiat osiągnął do dyspozycji wolne środki w wysokości 

4 223 167 zł. Pani Skarbnik poinformowała również o bilansie jednostek budżetowych Powiatu, 

których suma wyniosła ponad 264 000 000 zł i była w stosunku do sumy bilansowej za 2016 rok 

wyższa o blisko 18,5 miliona złotych. Wzrost aktywów dotyczy w zasadniczej mierze aktywów 

trwałych w grupie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, które spowodowane są realizacją 

w 2017 roku inwestycji blisko 14 km dróg, 10 km chodników oraz trzech mostów. W strukturze 

aktywów przeszło 95% stanowią aktywa trwałe o wartości netto ponad 252 000 000 zł wśród 

których znajdują się wymieniane drogi mosty i chodniki o wartość blisko 199 mln zł. Pani Skarbnik 

przedstawiła również rachunek zysków i strat gdzie przychody dotyczące jednostek to kwota blisko 

137 400 000 zł, natomiast łączne koszty to ponad 115 262 000 zł co spowodowało że wynik 

finansowy za 2017 rok jest dodatni i wynosi  22 101 352 zł. Poinformowała również o ocenie 

sytuacji finansowej w zakresie  indywidualnego dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia. Podkreśliła 

również że dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia Powiatu w znaczny sposób zwiększa się 

w 2016 roku było to niecałe 6,5%, w 2017 roku to  prawie 8,9%,  natomiast w obecnym 2018 roku 

wskaźnik ten wynosi przeszło 10%. Pani Skarbnik wspomniała  także o nadwyżce operacyjnej, 

która została przekroczona w stosunku do planu o  prawie 17% czyli ponad 17 500 000 zł. Na 

zakończenie Pani Skarbnik dodała, że kwota ta informuje nas jaka wartość wydatków 

inwestycyjnych Powiatu jest finansowana wydatkami bieżącymi, zaznaczyła także że jest to ocena 

kondycji finansowej Powiatu, która oznacza niskie ryzyko utraty płynności finansowej, zdolność 

kredytową poprzez poprawiający się indywidualny wskaźnik zadłużenia oraz możliwy potencjał 

inwestycyjny. 

 

 

Ad 6.1. c)  

 

Skarbnik Powiatu Małgorzata Bochenek przedstawiła opinię i raport biegłego rewidenta                    

z badania sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za 2017 rok. 

 

Skarbnik Powiatu Małgorzata Bochenek  przedstawiła opinię i raport biegłego rewidenta 

z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za 2017 rok. 

Zadaniem biegłego rewidenta było wyrażenie opinii o tym czy sprawozdanie finansowe przedstawia 

rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki zgodnie 

z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami 

rachunkowości. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzono stosownie do postanowień 

ustawy o biegłych rewidentach w firmach audytorskich oraz w brzmieniu międzynarodowych 

standardów przyjętych uchwał Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Regulacje te wymagają 

przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowanie i przeprowadzenia badania w taki sposób 

aby uzyskać racjonalną pewność że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia.  

Zdaniem biegłego rewidenta roczne sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz 

sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31 grudnia 2017 oraz jej wyniku finansowego 

za rok obrotowy 2017 zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości 

a także przyjętymi zasadami rachunkowości. Zostało sporządzone na podstawie prawidłowo 

prowadzonych ksiąg rachunkowych i jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę 

przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki. 
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Ad 6.1. d) 

 

SSkkaarrbbnniikk  PPoowwiiaattuu  MMaałłggoorrzzaattaa  BBoocchheenneekk  ooddcczzyyttaałłaa  uucchhwwaałłęę  NNrr  SSOO..XXIIII//442233//4466//1188  SSkkłłaadduu  

OOrrzzeekkaajjąącceeggoo  KKoolleeggiiuumm  RReeggiioonnaallnneejj  IIzzbbyy  OObbrraacchhuunnkkoowweejj  ww  KKrraakkoowwiiee  zz  ddnniiaa  

2233  kkwwiieettnniiaa  22001188  rrookkuu  ww  sspprraawwiiee::  ooppiinniiii  oo  sspprraawwoozzddaanniiuu  zz  wwyykkoonnaanniiaa  bbuuddżżeettuu  PPoowwiiaattuu  

NNoowwoossąąddeecckkiieeggoo  zzaa  22001177  rrookk  wwrraazz  zz  iinnffoorrmmaaccjjąą  oo  ssttaanniiee  mmiieenniiaa  ii  oobbjjaaśśnniieenniiaammii.. 

 

 

Ad. 6.1. e) 

Przyjęcie informacji o stanie mienia Powiatu Nowosądeckiego za 2017 rok.  

Pani Alicja Lichoń Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomości przedstawiła informację 

o stanie mienia Powiatu Nowosądeckiego za 2017 rok. Przedstawiła zasób nieruchomości Powiatu 

służących do realizacji zadań własnych, w których pozostawało 130 ha 16 ar 8 m
2
, 

43 nieruchomości o  łącznej powierzchni 61 ha 25 ar 35 m
2 

. Nieruchomości zajęte pod drogi 

powiatowe o uregulowanym stanie prawnym pozostawało 63 ha 4 ar 29 m
2
, natomiast powiatowy 

zasób nieruchomości stanowiło 18m
2
 o powierzchni 5 hektarów 86 ar 44 m

2 
. Poinformowała 

również, że z powyższych nieruchomości oddano pod najem lub dzierżawę grunty o powierzchni 

4,5 ha na które podpisano 4 umowy, natomiast 12 umów zawartych zostało na wynajem 

powierzchni użytkowych o wymiarze 918 m
2.

. Poinformowała również że Powiat Nowosądecki 

posiada nieruchomości we własności, współwłasności oraz nieodpłatnym użytkowaniu. 

Poinformowała również, że w roku 2017 rozpoczęto sprzedaż działek budowlanych nad szpitalem 

w Krynicy Zdroju. Do sprzedaży zostało wykazane cztery działki budowlane w wyniku 

przeprowadzonych postępowań przetargowych sprzedano jedną działkę, a w obecnym 2018 roku 

sprzedano dwie kolejne działki. Poinformowała również że obecnie w przetargach zostały 

wykazane 3 działki. Pani Kierownik poinformowała także, że  postępowania przetargowego na 

sprzedaż obiektu po byłym Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Starym Sączu nie 

przyniosło rezultatów a Burmistrz Starego Sącza zwrócił się do Powiatu o sprzedaż nieruchomości 

w trybie bezprzetargowym i za zgodą rady sprawa została zakończona na początku bieżącego roku 

2018. Pani Alicja Lichoń zaznaczyła także że od kilku lat prowadzona jest procedura sprzedaży 

obiektów Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie, z negatywnym skutkiem. W roku 2017 zawarto 

6 umów na dzierżawę pomieszczenia w warsztatach szkolnych w Krynicy Zdroju oraz dwie 

dodatkowe jedna pod EuroVelo w Muszynie a druga pod obiekt Sądeckiego Pogotowia 

Ratunkowego w budynku w Nawojowej. Poinformowała również że dochody z mienia w 2017 roku 

wynosiły 563 700 zł a dodatkowo Powiat uzyskał prowizję w wysokości 772 000 zł od zadań 

rządowych wykonywanych przez Starostwo Powiatowe, które wynosiły 3 113 000 zł. Oznajmiła 

również, że w Sądzie Administracyjnym toczą się roszczenia w stosunku do zespołu pałacowo-

parkowego w Podegrodziu. Sprawa dotycząca praw Powiatu do nieruchomości została pozytywnie 

rozpatrzona, natomiast sprawa dodatkowa czeka na rozstrzygnięcie. Na zakończenie poinformowała 

również że sprawa roszczeń parafii greckokatolickiej w Krynicy Zdroju kończy się postępowaniem 

sądowym, a Skarb Państwa reprezentowany jest przez Prokuraturę Generalną z uwagi na 

wielkość majątku. 
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Ad 6.1. f) 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Dąbrowski przedstawił stanowisko – opinię 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego z wykonania budżetu Powiatu 

Nowosądeckiego za 2017 rok wraz z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu 

Nowosądeckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok 

Poinformował, iż Komisja Rewizyjna dokonała rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 

rok 2017 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacji o stanie mienia wraz z opinią 

Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 

sporządzonego przez niezależnego biegłego rewidenta. Komisja stwierdziła że plan dochodów po 

wprowadzonych zmianach prognozowano na kwotę 137 237 680 zł, został zrealizowany w kwocie 

136 031 247 zł 12 gr stanowi to 99,12% wykonania planu. Wydatki budżetowe w roku 2017 zostały 

wykonane w wysokości 139 279 604 zł 10 gr, co w stosunku do planowanych kwot stanowi 97,21% 

wykonania planu. Poinformował również, że Komisja dokonała analizy wyników budżetu 

i stwierdziła, że w roku 2017 wystąpiła ujemna różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami oraz 

zrealizowanymi wydatkami w kwocie 3 248 356 zł i 98 gr. Nadwyżka środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu Powiatu wyniosła 4 223 167 zł i 33 gr. Analizę przeprowadzono pod 

kątem rzetelności sporządzonej sprawozdawczości finansowej z wykonania budżetu oraz 

prawidłowości sporządzenia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za rok 2017. Komisja 

Rewizyjna objęła także kontrolą dowody źródłowe dotyczące dochodów i wydatków budżetu oraz 

dane zawarte w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu i sprawozdaniach statystycznych. 

Analizę przeprowadzono pod kątem celowości podnoszenia wydatków, rzetelności i gospodarności. 

Ponadto na podstawie sprawozdań i związanej z nimi dokumentacji źródłowej Komisja Rewizyjna 

stwierdziła  że wykazane w nich dane dotyczące planowanej i wykonanej wielkości budżetu 

w zakresie dochodów i wydatków w sumach ogólnych są zgodne z postanowieniami Rady 

i Zarządu Powiatu, wyrażonymi w podjętych w 2017 roku uchwałach. Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej po pozytywnym zaopiniowaniu budżetu Powiatu za rok 2017 wystąpił z wnioskiem do 

RPN o udzielenie Zarządowi Powiatu  absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. 

 

Ad 6.1. g) 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Dąbrowski odczytał uchwałę 

Nr SO.XII/424/37/18 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Krakowie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Nowosądeckiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania 

budżetu za 2017 rok. 

Materiał stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad 6.2. 

Dyskusja. 

Przwodniczący Klubu Radnych  Prawa i Sprawiedliwość Antoni Poręba odniósł się do 

wysłuchanych sprawozdań i podkreślił, że rozwój Powiatu idzie w dobrym kierunku. Powiat  

rozwija się na każdym odcinku ściśle współpracując z samorządami, wójtami oraz radami gmin. 

Przewodniczący Klubu PiS zwrócił uwagę na inwestycje, które nie zostały wykonane wcześniej, 

a zostały wykonane w tej kadencji były to m.in. przebudowa wiaduktu w miejscowości Ptaszkowa 

oraz rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie. Pan Antoni Poręba poinformował, że 

Klub PiS w całości popiera realizację finansową w 2017 roku oraz wykonanie budżetu. W imieniu 

Klubu PiS pan Przewodniczący Antoni Poręba jednogłośnie udzielił absolutorium obecnemu 

Zarządowi.   



PROTOKÓŁ Nr 33/XXXIII/2018  18 czerwca 2018 r.                                        12 

Przewodniczący Klubu Radnych „Sądecki Ruch Samorządowy” Zenon Szewczyk ocenił 

pozytywnie pracę Zarządu w roku 2017, odniósł się do satysfakcjonującego wskaźnika spadku 

zadłużenia oraz podkreślił znaczną liczbę inwestycji zarówno w roku 2017 jak i w całej kadencji. 

Przewodniczący Klubu Radnych przedstawił również swoje uwagi dotyczące stylu zarządzania 

podczas całej kadencji. Wyraźił sowoje zdanie, zgodnie z którym jako Klub Radni opozycyjni 

nie otrzymali właściwej propozycji współpracy.  

 

Niezrzeszona Radna Rady Powiatu Nowosądeckiego Joanna Stawiarska odniosła się do 

wystąpień klubowych. Pani Joanna Stawiarska powiedziała że bardzo pozytywnie opiniuje 

wystąpienie Pana Przewodniczącego Klubu PiS, a zwłaszcza część, w której w sposób poprawny 

ocenił stosunek Radnych do siebie jak i Zarządu do Radnych. Odniosła się również do wystąpienia 

Pana Przewodniczącego Szewczyka i poinformowała że należałoby udzielić Zarządowi Powiatu 

absolutorium nie tyle z tytułu wykonania budżetu, co z tytułu wykonania obowiązku, który był 

spełniany do wszystkich Radnych w sposób poprawny. Oznajmiła również, że Powiat Nowosądecki 

może być przykładem normalnej współpracy w samorządzie bez ewidentnych podziałów na kluby  

partyjne oraz bez forowania liderów w środowisku Rady. 

 

Ad 6. 3. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania 

finansowego Powiatu Nowosądeckiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 

Nowosądeckiego za 2017 r. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poinformował, iż zgodnie 

z ustawą o finansach publicznych art. 270 ust. 4 organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.  

W związku z tym nastąpiła potrzeba przygotowania uchwały w tym zakresie.  

Państwo Radni mieli możliwość zapoznania się z wyżej wymienionymi sprawozdaniami, które 

zostały przedstawione przez Skarbnika Powiatu Nowosądeckiego, odbyła się także dyskusja.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej RPN Marek Kwiatkowski przedstawił opinię Komisji do 

projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna.  

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni Poręba przedstawił opinię Komisji  

w części dotyczącej sprawozdania z mienia. Opinia Komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały w sprawie  

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego oraz sprawozdania 

z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2017 r. pod głosowanie. 

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

25 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 315/XXXIII/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie  

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego oraz sprawozdania                           

z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2017 r. została podjęta. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad 6.4.  

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie udzielenia Zarządowi  Powiatu 

Nowosądeckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poinformował, iż zgodnie z ustawą o finansach 

publicznych art. 270 pkt. 3 Komisja Rewizyjna, do dnia 30 maja br. przedstawiła organowi 

stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wniosek w sprawie absolutorium dla Zarządu. 

Wniosek ten został również pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową 

w Krakowie.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Dąbrowski przedstawił projekt uchwały w sprawie 

udzielenia Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 

2017 rok. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poinformował, iż zgodnie 

z art. 30 pkt. 1 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym uchwałę w sprawie absolutorium dla 

Zarządu, Rada Powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady . 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały w sprawie udzielenia 

Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok pod 

głosowanie. 

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

25 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

0 głosów – nieoddanych  

 

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

 

Uchwała Nr  316/XXXIII/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie 

udzielenia Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 

2017 rok została podjęta. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Starosta Nowosądecki Marek Pławiak w imieniu Zarządu podziękował Radzie za wsparcie oraz 

za udzielenie po raz trzeci jednomyślnego absolutorium. Podziękował również wszystkim 

współpracownikom za pracę, którą wykonywali dla dobra zmiany, jaka nastąpiła w czasie tej 

kadencji. Pan Starosta odniósł się krótko do opinii Pana Przewodniczącego Szewczyka i zaznaczył, 

że organizacja i jakość pracy urzędu jest bardzo dobra. Wyrazy uznania skierował także do 

Pani Skarbnik za rzetelnie wykonywaną pracę oraz życzył, aby w dalszym ciągu pracowała tak 

dobrze dla Powiatu. Na zakończenie Pan Starsota podziękowania złożył również dyrektorom 

starsotwa, jednostek organizacyjnych, kierownikom służb oraz pozostałym pracownikm. 

 

Ad 7. 

Przedstawienie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju. 
 

Przewodniczący poinformował, żę informacja została przygotowana przez Pana Sławomira Kmaka 

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala im. dr J. Dietla 

w Krynicy-Zdroju, który odpowie na ewentualne pytania. 

 

Komisja Budżetowa RPN oraz Komisja Zdrowia i Uzdrowisk RPN  zapoznały się z informacją i nie 

miały żadnych uwag.  

 

Ad 8. 

Przedstawienie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu. 

 

Przewodniczący poinformował, żę informacja została przygotowana przez Pana Józefa Zygmunta 

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckiego Pogotowia 

Ratunkowego w Nowym Sączu, który odpowie na ewentualne pytania. 

             

Komisja Budżetowa RPN oraz Komisja Zdrowia i Uzdrowisk RPN  zapoznały się z informacją i nie 

miały żadnych uwag. 

 

 

Ad. 9. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie w sprawie przyjęcia „Powiatowego 

Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Nowosądeckiego na lata 2018-2020”. 

 

Pani Halina HAJTEK Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu 

przedstawiła projekt uchwały. 

Zgodnie z ustawą o wspieraniu systemu Pieczy Zastępczej, zadaniem powiatu jest opracowanie i 

realizacja 3-letnich programów dotyczących rozwoju Pieczy Zastępczej. Program stanowi podstawę 

budowy efektywnego systemu rozwoju różnorodnych form Pieczy w powiecie, zawiera 

sformułowane cele i kierunki działania na lata 2018 – 2020. Program jest kontynuacją programów z 

lat 2015 – 2017 i zapewnia ciągłość działania rozwoju we wspieraniu Pieczy. Szczegóły programu 

omówiono na komisji Polityki Społecznej. 
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Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej RPN Maria Szarota przedstawiła opinię Komisji do 

projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały w sprawie w sprawie 

przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Nowosądeckiego na 

lata 2018-2020”  pod głosowanie. 

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

20 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

5 głosów – nieoddanych  

 

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

 

Uchwała Nr 317/XXXIII/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie 

w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu 

Nowosądeckiego na lata 2018-2020”, została podjęta. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad 10. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do 

realizacji przez Powiat Nowosądecki projektu nr: RPMP.08.02.00-12-0034/18 pod nazwą 

„Aktywizacja zawodowa osób 30+ w powiecie nowosądeckim”. 

 

Pani Teresa KLIMEK Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego 

przedstawiła projekt uchwały. 

Powiat Nowosądecki otrzymał dofinansowanie na realizację dwóch projektów w ramach regionalnego 

programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020. Pierwszy projekt pod nazwą 

„Aktywizacja zawodowa osób 30+ w powiecie nowosądeckim”, w ramach którego planuje się objąć 

aktywizacją 67 osób. W ramach projektu zrealizowane zostaną formy aktywizacji takie jak staże, prace 

interwencyjne, refundacja kosztów doposażenia stanowiska pracy.  Okres realizacji projektu to 

czerwiec 2018 do 31 maj 2020 roku, a wartość projektu to kwota 1 003 997 zł. Drugi projekt o nazwie 

„Aktywizacja zawodowa kobiet 30+ w powiecie nowosądeckim” w zakresie którego liczba osób poddana 

aktywizacji wynosi 67, formy aktywizacji takie jak w projekcie pierwszym a okres realizacji projektu od 

1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku. Wartość projektu to kwota 1 004 667 zł, wkład własny 

zarówno pierwszego jak i drugiego projektu to 52 408 zł i będzie w całości pokryty ze środków funduszu 

pracy i nie obciąży budżetu Powiatu.  

 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej RPN Maria Szarota przedstawiła opinię Komisji do 

projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna.  
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Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego Wiesław Pióro odniósł się do polityki funkcjonowania 

Powiatowego Urzędu Pracy i apelował o zwrócenie uwagi przez pracowników Urzędu Pracy na sytuacje 

gdzie osoba bezrobotna przychodzi do pracodawcy z zamiarem nie podjęcia pracy. Zaznaczył że 

aktywizacja zawodowa jest bardzo potrzebna i że trzeba utrzymywać właściwy kierunek rozwoju. 

 

Starosta Nowosądecki Marek Pławiak  zwrócił się z prośbą do pracodawców,  aby tego typu przypadki 

eliminowali i aby takich ofert nie przyjmowali. Wyjaśnił również że Powiatowy Urząd Pracy nie ma 

możliwości sprawdzenia czy potwierdzona jest prawda czy też nieprawda. 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego Teresa Klimek powiedziała, że 

osobami, które odwiedzają pracodawców są doradcy klienta, którzy proszą pracodawców składających 

oferty o pisanie  to, co mówi osoba bezrobotna, a Urząd Pracy postępuje w takim wypadku zgodnie 

z przepisami. Zaznaczyła również ze są przypadki osób bezrobotnych, które nie mówią od razu, że nie są 

zainteresowane ofertą, ponieważ boją się o stratę statusu osoby bezrobotnej. 

 

Radny Rady Powiatu Nowsądeckiego Zenon Szewczyk zapytał czy program aktywizacji kobiet jest 

nastawiony na przygotowanie ich do zawodów, których oczekują pracodawcy i czy jest rozeznanie, 

w których kierunkach należałoby przygotowywać do tej aktywizacji na rynku pracy zgodnie 

z oczekiwaniami przedsiębiorców. 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego Teresa Klimek poinformowała 

że Urząd Pracy planując szkolenie opiera się na barometrze zawodów, który informuje, w jakich 

zawodach brakuje pracowników. Poinformowała również, że w głównej mierze realizowane są szkolenia 

indywidualne pod potrzeby pracodawców. Osoba ubiegająca się o takie szkolenie przedstawia deklarację 

zatrudnienia, a Urząd Pracy analizuje, czy jest to zawód deficytowy. Poinformowała również, że szkolenia 

w zawodach gdzie jest dużo osób bezrobotnych nie są finansowane. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji przez Powiat Nowosądecki projektu nr: 

RPMP.08.02.00-12-0034/18 pod nazwą „Aktywizacja zawodowa osób 30+ w powiecie 

nowosądeckim” pod głosowanie. 

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

22 głosy – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

2 głosy – nieoddane 

 

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

 

Uchwała Nr 318/XXXIII/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie 

zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji przez Powiat Nowosądecki projektu nr: 

RPMP.08.02.00-12-0034/18 pod nazwą „Aktywizacja zawodowa osób 30+ w powiecie 

nowosądeckim” została podjęta. 

 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad 11. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do 

realizacji przez Powiat Nowosądecki projektu nr: RPMP.08.02.00-12-0012/18 pod nazwą 

„Aktywizacja zawodowa kobiet 30+ w powiecie nowosądeckim”.  

 

Pani Teresa KLIMEK Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego 

przedstawiła projekt uchwały. 

 
Projekt uchwały został przedstawiony przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu 

Nowsądeckiego Teresę Klimek w punkcie 10. 

 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej RPN Maria Szarota przedstawiła opinię Komisji do 

projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji przez Powiat Nowosądecki projektu nr: 

RPMP.08.02.00-12-0012/18 pod nazwą „Aktywizacja zawodowa kobiet 30+ w powiecie 

nowosądeckim” pod głosowanie. 

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

22 głosy – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

2 głosy – nieoddane 

 

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

 

Uchwała Nr 319/XXXIII/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie 

zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji przez Powiat Nowosądecki projektu nr: 

RPMP.08.02.00-12-0012/18 pod nazwą „Aktywizacja zawodowa kobiet 30+ w powiecie 

nowosądeckim”, została podjęta. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad 12. 

 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego. 

 

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

Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która umożliwia 

organą samorządowym udzielanie dotacji celowej na ochronę zabytków. W związku z tym że parafia 

rzymskokatolicka w Muszynie  zrezygnowała z otrzymanej dotacji w wysokości 8 000 zł, pojawiła się 

możliwość przekazania dotacji na rzecz innego wnioskodawcy. Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Anny w 
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Żegiestowie również złożyła wniosek jednak w pierwszym naborze nie otrzymała środków na prace 

restauratorskie. W wyniku tego że parafia w Muszynie zrezygnowała z dotacji pojawiła się możliwość 

przekazania dotacji na rzecz parafii w Żegiestowie.  

 

Przewodniczący Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN  Zenon SZEWCZYK przedstawił opinię 

Komisji do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna.    

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały w sprawie udzielenia 

dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego pod głosowanie. 

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

23 głosy – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

1 głos – nieoddany 

 

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

 

Uchwała Nr 320/XXXIII/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie 

udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego, została podjęta. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad 13. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd 

Powiatu Nowosądeckiego. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RPN Stanisław DĄBROWSKI przedstawił projekt uchwały. 

Pismem z 18 kwietnia Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej zwrócił się do Przewodniczącego Rady 

w sprawie skierowanej skargi. Skarga w swojej treści stawiała tezy o niegospodarności oraz naruszeniu 

dyscypliny finansów publicznych przez Zarząd Powiatu. Dnia 18 maja napłynęła druga skarga o podobnej 

treści, ale jednocześnie z wnioskiem o dokonanie kontroli Zarządu z prac i finansów Powiatu. 

Sporządzono obszerne 4-stronicowe opracowanie uzasadnienie stanowiska Komisji. Komisja zajmowała 

się tą skargą na trzech spotkaniach, na których analizowano dokumenty przesłane przez skarżącego 

załączone do skargi, analizowano dokumenty przedstawione przez Zarząd oraz wysłuchano stanowiska 

i wyjaśnień Starosty, Wicestarosty, jak również pełnomocnika procesowego Zarządu. O posiedzeniu 

Komisji poinformowano skarżącego. Niestety nie otrzymano żadnej zwrotnej informacji, a skarżący nie 

stawił się na posiedzeniach. W związku z czym podjęto decyzję, że skarga na Zarząd jest bezzasadna 

z przyczyn wykazanych w uzasadnieniu.  
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Przewodniczący Komisji Budżetowej RPN Marek Kwiatkowski  przedstawił stanowisko Komisji 

w sprawie pisma RIO z dnia 28 maja 2018 r. dotyczącego kwestii sytuacji finansowej Powiatu. Wyajśnił, 

że Komisja Budżetowa na bieżąco dokonuje analizy sytuacji Budżetu Powiatu Nowosądeckiego 

poprzez opiniowanie budżetu oraz dokonywanie zmian w trakcie roku obrachunkowego. W skardze 

zawarto pytanie czy Rada Powiatu Nowosądeckiego miała wiedzę na temat konieczności 

wnioskowania o zwolnienie od kosztów sądowych wobec złej sytuacji finansowej Powiatu 

Nowosądeckiego i jakie podjęła kroki, w tym czy powiadomiła Regionalną Izbę Obrachunkową. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej zaznaczył, że to do kompetencji Zarządu należy decyzja czy 

wystąpić do sądu o zwolnienie z kosztów i nie ma potrzeb, by o takich sprawach była 

powiadamiana Komisja Budżetowa.   

 

Radny Rady Powiatu Nowsądeckiego Zenon SZEWCZYK powiedział, że uczestniczył w 

posiedzeniach Komisji Rewizyjnej w tej sprawie i podziela ocenę Radnych, którzy reprezentowali 

stanowisko Komisji. Poinformował również, że w głosowaniu wstrzyma się od głosu, ponieważ podczas 

posiedzeń zabrakło spotkania ze stroną skarżącą, która nie stawiła się na posiedzeniu Komisji.  W efekcie 

czego nie było możliwości zapoznania się z punktem widzenia strony skarżącej.  

 

Starosta Nowosądecki Marek PŁAWIAK powiedział, że w przedstawionej opinii Komisji Rewizyjnej 

jest wszystko dokładnie zaznaczone. Komisja szczegółowo zajęła się sprawą, jest ona przybliżona 

wszystkim Radnym. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RPN Stanisław DĄBROWSKI powiedział, że Komisja 

Rewizyjna ma prawo zaprosić na obrady, ale nie jest to obowiązek. Zaznaczył, że informując skarżącego 

o możliwości wzięcia udziału i złożeniu wyjaśniń wykazano dużo dobrej woli. Nadmienił również o braku 

odzewu ze strony osoby skarżącej. Poprosił także, aby nie osądzać Komisji o zaniedbania, ponieważ 

wszystko zostało dopełnione z wielką skrupulatnością.  

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt PARUCH poddał projekt uchwały w sprawie 

rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Nowosądeckiego pod głosowanie. 

 

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

22 głosy – za 

0 głosów – przeciw 

1 głos – wstrzymujący się 

1 głos – nieoddany 

 

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

 

Uchwała Nr 321/XXXIII/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Nowosądeckiego została podjęta. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

 

 



PROTOKÓŁ Nr 33/XXXIII/2018  18 czerwca 2018 r.                                        20 

Ad 14. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Nowosądeckiego na 2018 rok. 

 

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła projekt uchwały.  

Zmiany w Budżecie Powiatu Nowosądeckiego spowodują zwiększenie dochodów i wydatków 

budżetu o kwotę 2 007 047 zł, a zmiany w dziale gospodarka komunalna i ochrona środiwska 

zwiększenie dochodów majatkowych o kwotę 1 541 709 zł. Z uwagi na uzyskanie refundacji 

wydatków ponoszonych przez Powiat na zadanie inwestycyjne o nazwie Rozbudowa budynku 

LO w Grybowie. Ze zwiększonych dochodów dokonuje się zwiększenia wydatków w dziele 

transport i łączność o kwotę 1 259 382 zł. Z tego zwiększa się wydatki na remonty dróg 

powiatowych o 530 000 zł, wydatki na budowę chodników w ciągu dróg powiatowych o 430 000 zł 

oraz wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy dróg i mostów o kwotę 

299 382 zł. W dziale oświata i wychowanie przeznacza się środki na modernizację podwórka 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu o kwotę 192 539 zł, a w dziale gospodarka 

komunalna i ochrona środowiska o kwotę 89 788 zł z przeznaczeniem na koszty niekwalifikowane 

projektu termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej. Na 

podstawie decyzji Ministra Finansów dokonuje się zmniejszenia dochodów w dziale różne 

rozliczenia z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 85 188 zł z równoczesnym 

zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o tę samą 

kwotę. W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej od kwotę 454 236 zł zwiększa się 

wydatki w związku z planowaną realizacją dwóch projektów współfinansowanych w ramach 

RPO Województwa Małopolskiego. Są to projekty: aktywizacja zawodowa osób 30+ i aktywizacja 

zawodowa kobiet 30+ w Powiecie Nowosądeckim. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej RPN Marek KWIATKOWSKI  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 pod głosowanie. 

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

22 głosy – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

2 głosy – nieoddane 

 

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

 

Uchwała Nr 322/XXXIII/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie 

zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok została podjęta. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad 15. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Nowosądeckiego. 

 

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata BOCHENEK przedstawiła projekt uchwały. 

Na podstawie dokonanych zmian w budżecie dokonuje się odpowiednich zmian w prognozie 

finansowej Powiatu. Jeżeli chodzi o wykaz przedsięwzięć dokonuje się w szczególności 

wprowadzenia dwóch projektów współfinansowanych w ramach środków unijnych. Są to projekty 

aktywizacja zawodowa osób 30+ i aktywizacja zawodowa kobiet 30+, które będą realizowane 

w latach 2018-2020 o łącznej wartości obu projektów 1 903 840 zł. Równocześnie zwiększa się 

limit wydatków na rok 2019 dla zadania rozbudowy budynku LO w Starym Sączu o hale sportową 

o kwotę 1000000 zł dla roku 2019 z uwagi na wyższe ceny ofert przetargowych od wartości 

kosztorysowej zabezpieczone aktualnie w budżecie.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej RPN Marek KWIATKOWSKI  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: 

23 głosy – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

1 głos – nieoddany 

 

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

Uchwała Nr 323/XXXIII/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego została podjęta. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 16 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

Przewodniczącego Zarządu Powiatu Nowosądeckiego – Starosty Nowosądeckiego, Marka 

Pławiaka. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Józef  ŚWIGUT przedstawił projekt uchwały. 

Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 995 ze zm.), art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (Dz. U. z 2016 r.,poz. 902 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
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15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 

936), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Nowosądeckiego 

– Starosty Nowosądeckiego, Pana Marka Pławiaka, w następującej wysokości: 

– wynagrodzenie zasadnicze w kwocie: 5.000.-zł, 

– dodatek za wieloletnią pracę w wysokości: 20% wynagrodzenia zasadniczego, w kwocie: 

1.000 zł, 

– dodatek specjalny w kwocie: 2.840 zł, 

– dodatek funkcyjny w kwocie: 2.100 zł. 

Łączna kwota miesięcznego wynagrodzenia za pracę wynosi: 10.940.-zł. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2018 r. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt PARUCH poddał projekt uchwały w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Nowosądeckiego – Starosty Nowosądeckiego, 

Marka Pławiaka pod głosowanie. 

 

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

21 głosy – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

3 głosy – nieoddane 

 

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

 

Uchwała Nr 324/XXXIII/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Nowosądeckiego – Starosty 

Nowosądeckiego, Marka Pławiaka została podjęta 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad 17. 

Oświadczenia, wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poinformował, że następna 

sesja planowana jest pod koniec sierpnia.  

 

W związku z brakiem wniosków Przewodniczący Rady Powiatu RPN Zygmunt Paruch ogłosił 

przerwę do godz. 14:00. 
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Ad 18. 

Wznowienie obrad. 

 

Po przerwie – II część 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch przywitał przybyłych tj. osoby odznaczone, 

zaproszonych gości oraz radnych. 

 

 

Ad 18. a, b) 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poprosił wszystkich 

obecnych o powstanie i wprowadzenie sztandaru oraz odśpiewanie Hymnu Państwowego.  

 

Ad 18. c) 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch wygłosił przemówienie. 

/Pełna treść przemówienia stanowi załącznik do protokołu/. Poinformował ponadto, że wśród 

dziewięciu osób odznaczonych nie ma dwóch osób, którym odznaka „Zasłużony dla Ziemi 

Sądeckiej” zostanie wręczona osobiście: księdza Stefana Tokarza za serce oddane posłudze 

kapłańskiej, niezłomną postawę obywatelską oraz krzewienie wartości wiary, prawdy i patriotyzmu; 

oraz pani Barbary Cetnarowskiej za zaangażowanie w działalność społeczną i samorządową  oraz 

kultywowanie i promowanie tradycji ludowej Sądecczyzny. 

 

Ad 18. d) 

Wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” 

Osoby odznaczone przez Radę Powiatu Nowosądeckiego: 

 Danuta Hejmej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania młodego pokolenia oraz 

aktywną działalność charytatywną. 

 Marian Kiełbasa za wieloletnią działalność artystyczną promującą Ziemię Sądecką 

w Polsce i na świecie. 

 Prof. dr. hab. Franciszek Krok za pracę włożoną w rozwój polskiej nauki, propagowanie 

wśród sądeckiej młodzieży zamiłowania do fizyki oraz rozsławianie Ziemi Sądeckiej. 

 Teresa i Józef Pachowie za trud włożony w kultywowanie pamięci 

ks. Władysława Gurgacza oraz krzewienie wartości patriotycznych. 

 Andrzej Sędzik za niestrudzoną działalność na rzecz lokalnej społeczności oraz niezłomną 

postawę patriotyczną. 

 Prof. zw. dr. hab. n. med. Władysław Sułowicz za zasługi dla rozwoju polskiej medycyny 

oraz oddanie służbie w ratowaniu życia i zdrowia potrzebujących. 

 Adam Tlałka za trud i ofiarność w służbie mieszkańcom Sądecczyzny oraz pracę na rzecz 

podnoszenia poziomu bezpieczeństwa. 
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Ad 18. e) 

Wystąpienia zaproszonych Gości.  

Na zakończenie Pan Starosta Marek Pławiak zwrócił się do przybyłych gości oraz wszystkich 

zgromadzonych serdecznie gratulując odznaczonym dla Ziemi Sądeckiej. Podziękował również tym 

osobom, które zawnioskowały o wyróżnienie tak ważnych osób od których należy się wiele uczyć. 

Wszystkim laureatom przekazał wyrazy uznania i szacunku oraz życzył wszystkiego najlepszego  

i aby nadal pamiętali o Sądecczyźnie. 

 

Ad 18. f, g) 

Po uroczystości wręczania odznak, nastąpiło wyprowadzenie sztandaru oraz występ artystyczny 

Studia Wokalnego "BEL CORDA" powstałego w 2016 roku. 

 

Ad 19. 

Zamknięcie obrad 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch, wobec wyczerpania 

wszystkich punktów Porządku Obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego, ogłasza 

zamknięcie posiedzenia i dziękuje za udział w obradach Sesji. 

 

 

 

 

 

                     Przewodniczący  

                     Rady Powiatu Nowosądeckiego  
             

                                   Zygmunt Paruch 

 

 

 

 
       

Protokołowała: 

Monika Pasiut 


