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Szanowni Państwo,

Oddajemy do Państwa rąk raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok.
Pierwszy raz powstał tak obszerny dokument ukazujący pracę samorządu powiatowego
i podległych mu instytucji w ciągu jednego roku. Przedstawia on konkretne działania i efekty
w każdym z zakresu zadań powiatu.
Pozwala on na dokładne prześledzenie realizowanych przedsięwzięć, ocenę wkładu pracy
instytucji publicznych oraz ich efektywność. Oddaje w pełni podejście, jakim kierujemy się
w działalności samorządowej – służebną rolę wobec mieszkańców i szerokie wsparcie rozwoju
regionu. Pełni również rolę edukacyjną. Dzięki niemu bowiem mieszkańcy, radni i wszyscy
zainteresowani mogą poznać pełny zakres działań Powiatu Nowosądeckiego oraz ocenić jakość
jego pracy i zasadność wydatkowania środków publicznych.
Raport zaczyna się od strategicznych dokumentów ukierunkowujących działania
samorządu na przestrzeni wielu lat, wyznaczających kierunki rozwoju Sądecczyzny, współpracę
z innymi podmiotami publicznymi i niepublicznymi oraz wskazujących najistotniejsze dla
mieszkańców zagadnienia. Są one następnie szczegółowo omawiane w kolejnych częściach tego
obszernego dokumentu obejmującego jedynie 2018 rok, który był czasem szczególnym –
ostatnich miesięcy V kadencji Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego oraz pierwszych
kadencji VI.
Niech lektura będzie początkiem szerokiej dyskusji o potrzebach i możliwościach rozwoju
ziemi sądeckiej, a także jakości władzy publicznej. Zachęcamy Państwa do czytania, analizy
i wyciągania wniosków. Jesteśmy przekonani, że dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi
w kolejnych latach samorząd powiatowy Sądecczyzny będzie służyć regionowi jeszcze sprawniej
i efektywniej.
Zarząd Powiatu Nowosądeckiego przyjął powyższy Raport Uchwałą Zarządu
Nr 209/2019 z dnia 29 maja 2019 roku i niniejszym przedkłada go Radzie Powiatu
Nowosądeckiego.
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CZĘŚĆ I.
WPROWADZENIE
1. ZARZĄD POWIATU I RADA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu – wykonuje uchwały rady powiatu
i zadania powiatu określone przepisami prawa. W skład zarządu wchodzi starosta jako jego
przewodniczący, wicestarosta oraz członkowie zarządu. Rada powiatu wybiera starostę, a także
na wniosek starosty wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu.
Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu. Rok 2018 był rokiem
wyborczym – w dniu 21 października 2018 roku odbyły się wybory samorządowe, w wyniku
których została wybrana Rada Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji. W związku z powyższym
okres sprawozdawczy objęty niniejszym Raportem obejmuje przełom działania dwóch kadencji
Rady Powiatu Nowosądeckiego oraz Zarządu Powiatu Nowosądeckiego. Składy poszczególnych
kadencji zostały zamieszczone w poniższej Tabeli 1.:
Tabela 1. Skład Rady Powiatu Nowosądeckiego oraz Zarządu Powiatu Nowosądeckiego w 2018 roku
z podziałem na V i VI kadencję
RADA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

ZARZĄD POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

VI KADENCJA
Przewodniczący Rady:

Roman Potoniec

Starosta Nowosądecki:

Marek Kwiatkowski

Wiceprzewodnicząca Rady:

Marta Adamczyk

Wicestarosta Nowosądecki:

Antoni Koszyk

Wiceprzewodniczący Rady:

Ryszard Poradowski Członek Zarządu:

Edward Ciągło

Członek Zarządu:

Marian Dobosz

Członek Zarządu:

Zofia Nika

Marta Adamczyk
Emil Bodziony
Krzysztof Bodziony
Marcin Bulanda
Edward Ciągło
Stanisław Dąbrowski
Marian Dobosz
Wiktor Durlak
Przemysław Gajowski
Andrzej Gancarz
Franciszek Kantor
Antoni Koszyk
Marek Kwiatkowski
Paweł Łabuda
Zofia Nika

Michał Nowak
Wiktor Obrzut
Piotr Ogorzałek
Marek Pławiak
Ryszard Poradowski
Antoni Poręba
Roman Potoniec
Joanna Stawiarska
Stanisław Sułkowski
Maria Szarota
Joanna Szewczyk-Kubacka
Józef Świgut
Tadeusz Zaremba
Ewa Zielińska

Witold Kozłowski
Sekretarz
Powiatu Nowosądeckiego
do 8 lipca 2018 r.
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V KADENCJA
Przewodniczący Rady:

Zygmunt Paruch

Starosta Nowosądecki:

Marek Pławiak

Wiceprzewodniczący Rady:

Jan Gomółka

Wicestarosta Nowosądecki:

Antoni Koszyk

Wiceprzewodniczący Rady:

Józef Świgut

Członek Zarządu:

Franciszek Kantor

Członek Zarządu:

Marian Ryba

Członek Zarządu:

Wiesław Pióro

Krzysztof Bodziony
Józef Broński
Stanisław Dąbrowski
Marian Dobosz
Wiktor Durlak
Andrzej Gancarz
Józef Głód
Jan Gomółka
Franciszek Kantor
Mieczysław Kiełbasa
Antoni Koszyk
Marek Kwiatkowski
Wojciech Nalepa
Zofia Nika

Włodzimierz Oleksy
Zygmunt Paruch
Wiesław Pióro
Marek Pławiak
Ryszard Poradowski
Antoni Poręba
Roman Potoniec
Marian Ryba
Joanna Stawiarska
Stanisław Sułkowski
Maria Szarota
Zenon Szewczyk
Józef Świgut
Tadeusz Zaremba

(do dnia 24 kwietnia 2015 r.)

Źródło: Opracowane przez Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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2. INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
WSKAŹNIK

POWIAT NOWOSĄDECKI

Siedziba władz

ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz

Okres sprawozdawczy

1 stycznia-31 grudnia 2018 r.
Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 511) zarząd
powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport
ostanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności
zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację
polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu
obywatelskiego.
Na koniec 31.12.2017 r. liczba ludności w Powiecie Nowosądeckim
wynosiła 214 999 osób, w tym 107 145 mężczyzn (49,8 %) i kobiet
107 854 (50,2 %). W stosunku do roku poprzedniego liczba
ludności wzrosła o 1 135 osób.
137,7 os./km²

Podstawa prawna

Ludność
Gęstość zaludnienia
Powierzchnia

Podział administracyjny

Stan zatrudnienia w Starostwie
Powiatowym w Nowym Sączu
Jednostki organizacyjne
Powiatu

1550,24 km2
Powiat Nowosądecki obejmuje 16 gmin, w tym:
 1 gmina miejska – Miasto Grybów,
 4 gminy miejsko-wiejskie – Krynica-Zdrój, Muszyna,
Piwniczna-Zdrój i Stary Sącz;
 11 gmin wiejskich: Chełmiec, Gródek nad Dunajcem,
Grybów, Kamionka Wielka, Korzenna, Łabowa, Łącko,
Łososina Dolna, Nawojowa, Podegrodzie, Rytro.
Na koniec grudnia 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym
Sączu były zatrudnione 253 osoby. Do pracy przyjęto 28 osób,
a rozwiązano umowy o pracę z 25 osobami w tym – 4 osoby
przeszły na emeryturę, 37 osób odbyło staż. Średnia wieku
pracowników Starostwa to 41,6 lat.
1. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu,
2. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu,
3. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego,
4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital
im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju,
5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Sądeckie
Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu,
6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu.
7. Dom Pomocy Społecznej w Muszynie,
8. Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Muszynie,
9. Dom Pomocy Społecznej w Zbyszycach,
10. Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Zbyszycach,
11. Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach,
12. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Dom Dziecka
w Klęczanach,
13. Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie,
14. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu,
15. Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego
w Muszynie,
16. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II
w Krynicy-Zdroju,
8
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17. Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
w Grybowie,
18. Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach,
19. Zespół Szkół im. Św. Kingi w Łącku,
20. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława
Reymonta w Tęgoborzy,
21. Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu,
22. Zespół Szkół i Placówek w Piwnicznej-Zdroju,
23. Internat Międzyszkolny w Starym Sączu,
24. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Prof. Józefa
Tischnera w Starym Sączu,
25. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa
w Nawojowej,
26. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Nowym Sączu,
27. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej,
28. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Starym Sączu.

Rysunek 1. Podział administracyjny Powiatu Nowosądeckiego

Źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
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3. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE ZA 2018 ROK
Szerzej na ten temat w Sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu
Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok
Biuletyn Informacji Publicznej, zakładka – Budżet i majątek Powiatu

Dochody budżetu Powiatu na 2018 rok zostały wykonane w kwocie 156 882 296,49 zł, co
stanowi 102,9% planu, z tego dochody bieżące w kwocie 135 802 860,32 zł, tj. 102,4%
i dochody majątkowe w kwocie 21 079 436,17 zł, co stanowi 106,2% planu.
Wydatki budżetu zostały wykonane w wysokości 154 769 958,54 zł, tj. 97,3%, z tego:
wydatki bieżące w kwocie 118 026 356,89 zł, tj. 97,3% planu i wydatki majątkowe w kwocie
36 743 601,65 zł, co stanowi 97,4% planu.
Planowany deficyt budżetu Powiatu uległ zmniejszeniu w ciągu roku 2018 z kwoty
8 601 639 zł do wysokości 6 572 777 zł. Ostatecznie budżet Powiatu na koniec 2018 roku
zamknął się nadwyżką w kwocie 2 112 337,95 zł.
Przychody budżetu Powiatu na 2018 rok planowane w kwocie 17 152 777 zł zostały
wykonane w kwocie 16 823 167,33 zł, tj. 98,1%, z tego z kredytu długoterminowego na
finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu i spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 12 600 000 zł oraz kwoty wolnych
środków z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat
ubiegłych wynoszącej 4 223 167,33 zł.
Rozchody budżetu Powiatu w ciągu roku budżetowego nie uległy zmianie i wyniosły
10 580 000 zł. Obejmowały spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach
2009-2017 przypadających do spłaty na 2018 rok. Raty te zostały spłacone w pełnej planowanej
wysokości, zgodnie z umowami zawartymi z bankami.
Zachowana została zasada wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych,
zgodnie z którą wykonane wydatki bieżące na koniec roku nie mogą być wyższe niż wykonane
dochody bieżące powiększone o wolne środki z roku ubiegłego. Budżet Powiatu za 2018 rok
zamknął się nadwyżką operacyjną w kwocie 17 776 503,43 zł. Oznacza to, że wydatki
majątkowe finansowane były obok dochodów majątkowych również z dochodów bieżących.
Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
Powiatu na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły 8 352 870,47 zł. Z kwoty tej środki w wysokości
2 100 000 zł zostały już wprowadzone do Uchwały Budżetowej Powiatu na 2019 rok do
przychodów budżetu.
Wysokość zadłużenia Powiatu z tytułu zaciągniętych przez Powiat kredytów
długoterminowych w latach 2009-2018 na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła 60 942 333 zł
i była niższa od planowanego o kwotę 1 021 892 zł.
Kwota środków poniesionych w 2018 r. na obsługę zadłużenia Powiatu wyniosła
11 989 989,97 zł, z tego: spłata rat od zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniosła
10 580 000 zł, a spłata odsetek – 1 409 989,97 zł.
Na dzień 31 grudnia 2018 roku w budżecie Powiatu nie wystąpiły zobowiązania
wymagalne.
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Szczegółowa analiza wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok została
zawarta w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok
Tabela 2. Wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Powiatu
Nowosądeckiego za 2018 rok

§

Wyszczególnienie

1.

2.
A. Prognozowane DOCHODY budżetu Powiatu,
z tego:
- Dochody bieżące
- Dochody majątkowe
B. Planowane WYDATKI budżetu Powiatu, z
tego:
- Wydatki bieżące
- Wydatki majątkowe
C. Wynik finansowy: Deficyt/ Nadwyżka (A-B)

D. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU, z tego:
952 Przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów
na rynku krajowym, z tego:
a) na finansowanie planowanego deficytu
b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
długoterminowych
c) na udziały własne Powiatu w realizacji
projektów UE
950 Kwota wolnych środków, jako nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
Powiatu z lat ubiegłych
E. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU
992 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów
Spłata rat kredytów długoterminowych
zaciągniętych w latach 2009-2017

Plan 2018 roku
(w zł)
wg Uchwały
po zmianach
Budżetowej
3.
4.
140 088 305 152 522 121

%

za 2018 rok
(w zł, gr)
5.

wykon.
(5:4)
6.

156 882 296,49 102,9%

121 418 964 132 677 973 135 802 860,32 102,4%
18 669 341
19 844 148 21 079 436,17 106,2%
148 689 944 159 094 898 154 769 958,54 97,3%
107 826 651
40 863 293
-8 601 639

121 363 531 118 026 356,89
37 731 367 36 743 601,65
-6 572 777
2 112 337,95

97,3%
97,4%

19 181 639
16 479 571

17 152 777
13 621 892

16 823 167,33
12 600 000

98,1%
92,5%

8 601 639
6 020 253

5 743 960
7 877 932

4 722 068
7 877 932

82,2%
100%

1 857 679
2 702 068

3 530 885

10 580 000
10 580 000
10 580 000

10 580 000
10 580 000
10 580 000

Źródło: Opracowane przez Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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4 223 167,33 119,6%

10 580 000
10 580 000
10 580 000

100%
100%
100%
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CZĘŚĆ II.
PROGRAMY I STRATEGIE
REALIZOWANE W POWIECIE NOWOSĄDECKIM
W 2018 ROKU

PROGRAMY
1. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W
POWIECIE NOWOSĄDECKIM NA LATA 2014-2020
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
Uchwała Nr 370/XXXIII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia
„Powiatowego Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim na lata 2014-2020”

Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim na lata
2014-2020 jest dokumentem służącym realizacji aktywnej i efektywnej polityki wsparcia osób
niepełnosprawnych, podnoszenia ich świadomości społecznej oraz ich integracji ze
społecznością lokalną Powiatu Nowosądeckiego. Program określa kierunki do opracowywania
i realizacji innych programów, strategii, planów mających na celu realizację zadań na rzecz osób
niepełnosprawnych, a także podejmowania działań dotyczących pozyskiwania środków
zewnętrznych.
Priorytet Powiatu określony w Programie to: Integracja działań na rzecz wyrównywania szans
osób niepełnosprawnych.
Cele operacyjne Programu to:
1. Podnoszenie świadomości w kontekście problemu niepełnosprawności oraz budowa

pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie, a także edukacja
osób niepełnosprawnych w zakresie ich praw,
2. Propagowanie aktywnych form udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym
i zawodowym,
3. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
4. Podnoszenie jakości i dostępności usług świadczonych dla osób niepełnosprawnych
w zakresie dostępu do leczenia, rehabilitacji i opieki.
12
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Realizacja celów operacyjnych programu:




















podejmowanie zadań, przez gminy i stowarzyszenia działające na rzecz osób
niepełnosprawnych, mających na celu zwiększenie obecności osób niepełnosprawnych
w życiu publicznym, zwiększenie świadomości społecznej tych osób,
realizacja przez PCPR w Nowym Sączu programów „Wyrównywania różnic między
regionami III”, „Aktywny Samorząd”,
realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków PFRON (dofinansowanie
uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
(248 449 zł dla 267 osób), dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów
ortopedycznych i środków pomocniczych (556 724,60 zł dla 1 306 osób),
dofinansowanie do likwidacji barier funkcjonalnych – architektonicznych, technicznych
i w komunikowaniu (264 684,04 zł dla 69 osób), dofinansowanie zadań z zakresu sportu
kultury i turystyki osób niepełnosprawnych (67 894 zł), dofinansowanie kosztów
działania warsztatów terapii zajęciowej (3 485 160 zł środki PFRON i 387 240 zł
środki Powiatów),
realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej ze środków PFRON (przyznanie
osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej
albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (300 000 zł dla 9 osób), dokonywanie
zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (200 000 zł na
zorganizowanie 5 stanowisk pracy dla 3 pracodawców), zwrot wydatków na instrumenty
i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie
pozostających w zatrudnieniu (16 877,71 zł dla 2 osób),
funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Niepełnosprawnych,
funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu oraz 3 filii
w Grybowie, Starym Saczu i Krynicy-Zdroju,
prowadzenie Domów Pomocy Społecznej (Muszyna, Klęczany, Zbyszyce), Ośrodków
Wsparcia (POW – Zbyszyce, POW Muszyna, ŚDS w Krynicy-Zdroju, ŚDS Gniazdo
w Starym Sączu) i Warsztatów Terapii Zajęciowej, (Siołkowa, Grybów, Korzenna,
Stróże, Czarny Potok, Gostwica),
prowadzenie Zakładów Aktywności Zawodowej (Nawojowa, Stróże),
prowadzenie mieszkań chronionych w budynku PCPR w Nowym Sączu,
prowadzenie Spółdzielni Socjalnej „EKOAKCJA” przez Stowarzyszenie „Promyk”
w Gostwicy, Urząd Gminy w Chełmcu „PUCUŚ”,
poradnictwo prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy
Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu
Nowosądeckiego,
Wspomaganie działań służących rozwojowi usług w zakresie opieki długoterminowej
w tym paliatywnej i hospicyjnej – prowadzenie hospicjum prze Fundację Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach,
Prowadzenie Ośrodka Hipoterapii przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.
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2. POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
ORAZ OCHRONY OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE NA
LATA 2017-2020
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
Uchwała Nr 241/XXIV/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie
przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie
oraz Ochrony Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie
w Powiecie Nowosądeckim na lata 2017 – 2020”

Zasadniczym celem Programu jest ograniczenie skali problemu i skutków przemocy
w rodzinie. Program zakłada podejmowanie kompleksowych działań ukierunkowanych zarówno
na ochronę osób doświadczających przemocy, jak i na edukowanie osób stosujących przemoc
i korygowanie agresywnych postaw i zachowań.
Działania przewidziane w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Osób Doświadczających Przemocy w rodzinie na lata 2017-2020
podejmowane przez poszczególne instytucje na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy
w rodzinie w 2018 roku:
Gminy Powiatu Nowosądeckiego
Wszystkie Ośrodki Pomocy Społecznej z Powiatu Nowosądeckiego stosowały procedurę
Niebieska Karta:
Tabela 3. Liczba Niebieskich Kart w poszczególnych gminach
Liczba Niebieskich Kart
Lp
Gmina
Pomoc
Gkrpa
Policja
Oświata
Społeczna
1. Chełmiec
3
0
41
0
2. Gródek nad
3
0
6
0
Dunajcem
3. Miasto Grybów
6
0
5
0
4. Gmina Grybów
5
0
24
0
5. Kamionka Wielka
1
0
9
0
6. Korzenna
0
0
15
0
7. Krynica-Zdrój
0
0
45
0
8. Łabowa
2
0
6
0
9. Łącko
0
0
12
0
10. Łososina Dolna
0
0
11
1
11. Muszyna
1
0
25
0
12. Nawojowa
0
0
17
0
13. Piwniczna-Zdrój
3
0
10
1
14. Podegrodzie
2
0
30
0
15. Rytro
0
0
2
1
16. Stary Sącz
7
0
13
0
Łącznie:
33
0
271
3

Ochrona
Zdrowia
0

Suma

0

9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11
29
10
15
45
8
12
12
26
17
14
32
3
20
307

44

Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Sączu

GKRPA – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
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Łącznie w 2018 roku założono w Powiecie Nowosądeckim 307 Niebieskich Kart
(w 2017 roku – 300). Najwięcej procedur uruchomiono w gminach Krynica-Zdrój (45) oraz
Chełmiec (44). Najmniej Niebieskich Kart założono w gminie Rytro (3), Łabowa (8) oraz
Gródek nad Dunajcem (9). 41 spraw wymagało skierowania do sądu – wydziałów karnych oraz
rodzinnych i nieletnich.
Wszystkie gminy opracowały i realizowały gminne programy przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. We wszystkich gminach w ramach
tworzenia gminnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie działały w 2018 roku
zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze:
Tabela 4. Liczba posiedzeń zespołów interpersonalnych i grup roboczych w poszczególnych gminach
Liczba posiedzeń
Liczba posiedzeń grup
L.p.
Gmina
zespołów interdyscyplinarnych
roboczych
1.
Chełmiec
4
86
2.
Gródek n. Dunajcem
2
58
3.
Miasto Grybów
5
23
4.
Gmina Grybów
5
81
5.
Kamionka Wielka
4
10
6.
Korzenna
4
74
7.
Krynica-Zdrój
4
200
8.
Łabowa
4
17
9.
Łącko
5
33
10 Łososina Dolna
4
35
11. Muszyna
4
117
12. Nawojowa
5
74
13. Piwniczna-Zdrój
4
35
14. Podegrodzie
4
64
15. Rytro
7
7
16. Stary Sącz
4
29
Łącznie:
71
943
Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Sączu

Łącznie w 2018 roku odbyło się w Powiecie Nowosądeckim 71 posiedzeń zespołów
interdyscyplinarnych oraz 943 posiedzenia grup roboczych w celu rozwiązywania problemów
związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Wszystkie
gminy rozpowszechniały informacje o instytucjach, osobach i możliwościach uzyskania pomocy
w środowisku lokalnym poprzez:
 zamieszczanie informacji na stronach internetowych urzędów gmin i ośrodków pomocy
społecznej,
 rozpowszechnianie ulotek, broszur, plakatów, informatorów,
 organizowanie kampanii informacyjnych – np. w gminie Gródek nad Dunajcem
kampania „Reaguj na przemoc” oraz „Postaw na Rodzinę”,
 zamieszczanie informacji w prasie lokalnej (gminnej, parafialnej itp.),
 przekazywanie
stosownych informacji na zebraniach wiejskich, piknikach
i festynach rodzinnych, innych spotkaniach ze społecznością lokalną,
 rozpowszechnianie informacji przez asystentów rodziny i pracowników socjalnych
podczas pracy w środowiskach zagrożonych przemocą.
15
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Działania podejmowane w 2018 roku przez gminy w oparciu o art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. prowadzenie poradnictwa
i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez
działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji
rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie:
 prowadzenie poradnictwa przez pedagogów w szkołach podczas spotkań
indywidualnych z rodzicami oraz podczas zebrań szkolnych,
 spotkania edukacyjno-informacyjne z rodzicami w szkołach,
 warsztaty dla rodziców oraz dla dzieci z rodzin zagrożonych przemocą,
 spektakle profilaktyczne,
 psychoedukacja
rodziców
i
dzieci
w
środowiskowych
świetlicach
socjoterapeutycznych,
 realizacja programu psychoedukacyjnego „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”,
 poradnictwo w punktach informacyjno-konsultacyjnych dla osób doświadczających
przemocy w rodzinie, gdzie dyżury pełnili: pracownik socjalny, psycholog, terapeuta,
prawnik, specjalista pracy z rodziną, psychoterapeuta.
Tabela 5. Liczba klientów punktu informacji, wsparcia i pomocy dla osób dotkniętych przemocą
w rodzinie w 2017 roku
L.p.
Gmina
Liczba klientów
1.
Chełmiec
37
2.
Gródek n. Dunajcem
65
3.
Miasto Grybów
8
4.
Gmina Grybów
0
5.
Kamionka Wielka
3
6.
Korzenna
40
7.
Krynica-Zdrój
14
8.
Łabowa
22
9.
Łącko
Brak punktu
10. Łososina Dolna
20
11. Muszyna
40
12. Nawojowa
117
13. Piwniczna-Zdrój
Brak punktu
14. Podegrodzie
27
15. Rytro
0
16. Stary Sącz
48
Łącznie:
441
Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Sączu

Z pomocy specjalistycznej w ramach Punktów Informacji, Wsparcia i Pomocy dla osób
dotkniętych przemocą w rodzinie działających na terenie Powiatu Nowosądeckiego skorzystało
w 2018 roku 441 osób (w 2017 roku – 417), najwięcej w gminie Nawojowa (117) i Gródek nad
Dunajcem (65 osób).
Wszystkie gminy Powiatu Nowosądeckiego podejmowały w 2018 roku działania na
rzecz podnoszenia jakości pracy osób zajmujących się problemem przemocy w rodzinie poprzez
udział w szkoleniach, konferencjach, wykładach tematycznych oraz superwizji. Zespoły
16
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interdyscyplinarne i grupy robocze podejmowały również działania skierowane do osób
stosujących przemoc w rodzinie, tj.:
1) zawiadomienia do prokuratury,
2) kierowanie do Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
osób stosujących przemoc i nadużywających alkoholu,
3) motywowanie i kierowanie do udziału w programie korekcyjno – edukacyjnym
dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
4) pouczanie o odpowiedzialności karnej za stosowanie przemocy.
Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu odnotowała w 2018 roku 1378 interwencji
domowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego (w 2017 roku – 1193 interwencje). Liczba
przypadków wdrożenia w 2018 roku procedury Niebieska Karta na terenie działania Komendy
Miejskiej Policji w Nowym Sączu:
Tabela 6. Liczba założonych Niebieskich Kart
Jednostka organizacyjna KMP
Nowy Sącz - teren podległy dawnemu
Posterunkowi Policji w Chełmcu
Komisariat Policji w Grybowie
KP w Krynicy-Zdroju
KP w Łososinie Dolnej
KP w Muszynie
Posterunek Policji w Nawojowej
KP w Piwnicznej-Zdroju
KP w Starym Sączu

Liczba
41
44
45
17
25
32
12
55

Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Sączu

Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu, w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, podejmowała ponadto w 2018 roku następujące działania:
 realizacja wewnętrznego projektu „Moc – tak, Przemoc – nie”, mającego na celu
zapewnienie bezpieczeństwa i pomocy członkom rodzin policyjnych doświadczających
przemocy,
 prowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy Policji w zakresie realizacji procedury
Niebieska Karta oraz zagadnień związanych z przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie przez koordynatora procedury Niebieska Karta w KMP w Nowym Sączu
(3 szkolenia w 2018 roku),
 realizacja wytycznych z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury Niebieska
Karta przez dzielnicowych KMP w Nowym Sączu poprzez udział
w pracach zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych przy Ośrodkach Pomocy
Społecznej oraz realizację zadań zgodnie z kompetencjami związanymi z wdrożeniem
w rodzinie procedury Niebieska Karta,
 dyżury w KMP w Nowym Sączu oraz w jednostkach podległych w ramach
Ogólnopolskiego Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
(w dniach: 20 – 25 lutego 2018 r.).
17
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Sądy Rejonowe w Nowym Sączu i Gorlicach
Liczba orzeczonych w sprawach z art. 156, 157, 190, 191, 207 kodeksu karnego kar
pozbawienia wolności oraz środków karnych przez Sądy Rejonowe w Nowym Sączu i Gorlicach
w 2017 i 2018 roku:
Tabela 7. Orzeczenia w sprawach z art. 156, 157, 190, 191, 207 kodeksu karnego kar pozbawienia
wolności oraz środków karnych
Sąd Rejonowy
Sąd Rejonowy
w Nowym Sączu
w Gorlicach
2017
2018
2017
2018
Liczba orzeczonych kar pozbawienia wolności
14
21
3
0
(bezwzględnego)
Liczba warunkowych zawieszeń wykonania kary
33
32
12
6
pozbawienia wolności
Liczba orzeczeń środków karnych:
30
39
10
4
- zakazu zbliżania się do określonych osób, miejsc
4
5
6
2
- nakazu opuszczania lokalu
2
3
0
0
- udziału w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych
4
4
4
2
- zobowiązań do leczenia odwykowego
20
27
0
0
Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Sączu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
I.
Działania na rzecz ochrony osób doświadczających przemocy w rodzinie:
1. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodku interwencji
kryzysowej.
W celu zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodku interwencji
kryzysowej Powiat Nowosądecki podpisał z Miastem Nowy Sącz porozumienie, na mocy
którego Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu zapewnia osobom
z terenu Powiatu pomoc w zakresie specjalistycznych usług psychologicznoterapeutycznych, prawnych i socjalnych, a także czasowe schronienie osobom z terenu
Powiatu doświadczającym przemocy w rodzinie (kobiety i matki z dziećmi) w hostelu
SOIK. W 2018 roku z natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej w zakresie
przemocy domowej skorzystały w SOIK 72 osoby z terenu Powiatu Nowosądeckiego.
19 osób skorzystało z pomocy specjalistycznej pedagoga, mediatora, terapeuty uzależnień
lub specjalisty pracy z rodziną, 16 osobom udzielono pomocy prawnej. W hostelu SOIK
zapewniono miejsce 12 osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Ponadto mieszkańcy
Powiatu Nowosądeckiego w grupie wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy, grupie
wsparcia dla młodzieży gimnazjalnej z problemami emocjonalnymi oraz grupie wsparcia dla
rodziców z trudnościami wychowawczymi.
2. Udzielanie specjalistycznej pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.
Specjalistyczna pomoc osobom doświadczającym przemocy jest również udzielana
w ramach funkcjonującego w strukturze PCPR Punktu Konsultacyjnego Poradnictwa
Specjalistycznego dla Rodzin, Dzieci i Osób Doświadczających Przemocy. W 2018 roku
z pomocy psychologicznej oraz prawnej Punktu skorzystało łącznie 8 rodzin
doświadczających przemocy oraz 22 rodziny będące w innej sytuacji kryzysowej.
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II.

Działania na rzecz podnoszenia jakości pracy służb zajmujących się problemem przemocy
w rodzinie:
1. Koordynacja prac zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy
działających w poszczególnych gminach Powiatu Nowosądeckiego.
2. Spotkania
konsultacyjno-informacyjne
dla
przewodniczących
zespołów
interdyscyplinarnych oraz osób odpowiedzialnych za realizację zadań gminy w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2018 roku odbyły się w PCPR cztery spotkania
konsultacyjno-informacyjne dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych
ds. przeciwdziałania przemocy.
3. Wdrażanie systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi
przemocą w rodzinie i z osobami stosującymi przemoc:
 od marca do grudnia 2018 roku przewodniczący zespołów interdyscyplinarnych oraz
członkowie grup roboczych z 16 gmin Powiatu Nowosądeckiego brali udział
w superwizji prowadzonej przez certyfikowanego superwizora w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 15 maja 2018 roku PCPR zorganizowało w Starostwie Powiatowym konferencję
nt. przemocy – „Jak w trudnej rzeczywistości stworzyć szczęśliwą rodzinę”. Prelegentem
była pani sędzia Anna Maria Wesołowska, a uczestnikami przedstawiciele 16 gmin
Powiatu Nowosądeckiego, sądów, Policji, gminnych komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz placówek oświatowych (85 osób).

3. PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
Umowa Nr AS3/000041/06/D zawarta w dniu 8 maja 2018 r. pomiędzy Powiatem Nowosądeckim
a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Krakowie

W 2018 roku Powiat Nowosądecki kontynuował realizację pilotażowego programu
„Aktywny Samorząd”. Program ten w 2018 roku obejmował realizację następujących zadań –
Moduł I - obszar A1, A2, B1, B2, C2, C3, C4, D oraz Moduł II. Zrealizowano:
Moduł I
2.

obszar A1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
– 5 osób niepełnosprawnych – 30 585 zł,

3.

obszar A2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B – 2 osoby niepełnosprawne –
2 215,50 zł,

4.

obszar B1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania – 9 osób niepełnosprawnych – 75 753 zł,

5.

obszar B2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu
sprzętu elektronicznego i oprogramowania – 1 osoba niepełnosprawna – 2 000 zł,
obszar C2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 12 osób niepełnosprawnych – 26 520,01 zł,

6.

obszar C3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne – 2 osoby niepełnosprawne – 375,52 zł,
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7.

obszar C4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie
jakości) – 0 osób niepełnosprawnych – 0,00 zł,

8.

obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki
dla osoby zależnej – 2 osoby niepełnosprawne – 8 544,75 zł (dopłata do przedszkola
dla 4 dzieci).

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – dofinansowano na kwotę
83 164 zł – 36 osób niepełnosprawnych (studenci).
Do 28 stycznia 2019 roku wydatkowano kwotę – 229 157,78 zł.
W 2018 roku na realizację zadań w ramach programu „Aktywny Samorząd” otrzymano
środki w wysokości:



Moduł I – 257.456,19 zł,
Moduł II – 113.376,85 zł.

Łącznie – 370 833,04 zł.
Program realizowany był do 15 kwietnia 2019 roku.

4. PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
Umowa Nr WRR/000184/06/D zawarta w dniu 17 lipca 2018 r. pomiędzy Powiatem Nowosądeckim
a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Krakowie

W 2018 rok w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”
zrealizowano wniosek z 2017 roku dotyczący likwidacji barier w urzędach (obszar B programu)
w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu:


wniosek w ramach Obszaru B – likwidacja barier w urzędach – dofinansowanie do
zakupu windy w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu,
ul. Kilińskiego 72 a – dofinansowanie z PFRON – 32 937,66 zł, środki własne –
77 654 56 zł, łączny koszt – 110 592,22 zł.

W 2018 roku złożono do PFRON wystąpienie dotyczące dofinansowania 9 projektów –
5 w ramach obszaru B programu i 4 w ramach obszaru D programu, na które zostały przyznane
następujące środki:


127 539,17 zł na realizację 5 projektów w ramach obszaru B,



288 855,35 zł na realizację 2 projektów w ramach obszaru D.
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5. POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ
NOWOSĄDECKIEGO NA LATA 2018-2020

DLA

POWIATU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
Uchwała Nr 317/XXXIII/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia
„Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Nowosądeckiego na lata 2018-2020”

W 2018 roku Powiat Nowosądecki kontynuował realizację zadań wynikających z ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 182 ust.1 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zadania powiatu
w zakresie pieczy zastępczej wykonuje starosta za pośrednictwem powiatowego centrum
pomocy rodzinie oraz organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Starosta Nowosądecki
zarządzeniem nr 44/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej
w powiecie wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu. W związku
z tym większość zadań Powiatu z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej realizowanych jest przez tę jednostkę.
W Programie wskazano na konieczność podjęcia działań rozwijających i wspierających
rodzinną pieczę zastępczą oraz usamodzielniających się wychowanków, a także utrzymujących
poziom usług świadczonych przez instytucjonalną pieczę zastępczą na terenie Powiatu.
Na terenie Powiatu Nowosądeckiego funkcjonowało 120 rodzin zastępczych, w których
opiekę znalazło 190 dzieci. W ciągu całego roku do pieczy zastępczej trafiło 43 dzieci,
z tego:
 w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 12 dzieci,
 w rodzinnej pieczy zastępczej – 31 dzieci.
Równocześnie z pieczy odeszło 29 dzieci, w tym:
 2 zostało przysposobionych,
 7 powróciło pod opiekę rodziców
biologicznych,
 1 zostało umieszczone w domu pomocy
społecznej,





13 usamodzielniło się,
5 zostało przeniesionych do innych
rodzin zastępczych,
1 zmieniło miejsce zamieszkania razem
z rodziną zastępczą.

W 2018 roku realizacja Programu odbywała się poprzez:
1. Funkcjonowanie grupy wsparcia dla młodzieży umieszczonej w pieczy zastępczej
prowadzonej przez pedagoga.
2. Przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
niezawodowej przez Małopolski Ośrodek Adopcyjny – Filia w Nowym Sączu. Szkolenie
ukończyło 14 osób.
3. Zorganizowanie pikniku rodzinnego z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
z udziałem wszystkich rodzin zastępczych z terenu Powiatu Nowosądeckiego.
4. Dokonanie analizy sytuacji rodzinnej, osobistej i majątkowej 18 rodzin oraz dokonanie
oceny spełniania warunków określonych w art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej.
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5. Opracowanie 11 opinii psychologicznych kandydatów o posiadaniu predyspozycji
i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz aktualizacja 4 opinii.
6. Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, sądami, instytucjami oświatowymi,
podmiotami leczniczymi i Ośrodkiem Adopcyjnym.
7. Pozyskanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w drodze konkursu środków
finansowych w wysokości 14.175 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą:
Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej pracował z 22 rodzinami zastępczymi,
w których przebywało 41 dzieci.
8. Realizacja poradnictwa psychologicznego (22 rodziny – 66 porad), jak również
prawnego (4 rodziny).
9. Dokonano 199 ocen sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na
posiedzeniach, które odbywały się w siedzibie PCPR z udziałem rodziców dziecka,
rodziny zastępczej, pedagogów, psychologa, organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
asystentów rodziny lub pracowników socjalnych. Oceny po zespołach były przesyłane
do Wydziałów Rodzinnych właściwych Sądów.
10. Sporządzenie 12 pisemnych ocen rodzin zastępczych.
11. Złożenie do sądu 9 wniosków o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń
wobec 11 dzieci celem uregulowania ich sytuacji prawnej.
12. Udział pracowników zespołu rodzinnej pieczy zastępczej w 11 posiedzeniach zespołu
oceniającego sytuacje dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej na
terenie Powiatu.
13. Zgłoszenie do Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego dwoje dzieci z uregulowaną
sytuacją prawną.
14. Wytoczenie 10 powództw alimentacyjnych na rzecz dzieci przebywających w pieczy
zastępczej, zawarcie 2 ugód alimentacyjnych z rodzicami biologicznymi.

6. PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO
RYNKU PRACY DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA LATA 2015-2020
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
Uchwała Nr 102/XI/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 9 października 2015 r. w sprawie
Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
na lata 2015-2020

Obowiązek opracowania Programu wynika z postanowień art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przyjęte w Programie
kierunki lokalnej polityki rynku pracy zostały ustalone zgodnie z obowiązującymi zasadami
w zakresie procedur planowania i realizacji krajowej polityki rynku pracy, a ponadto wpisywały
się w kierunki polityki w zakresie rynku pracy określone w Strategii Rozwoju Województwa
Małopolskiego na lata 2011-2020, w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa
Małopolskiego 2014-2020 (POWER) oraz Strategii Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego na lata
2011-2020.
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Cel strategiczny i misja Programu to: wzrost zatrudnienia i utrzymanie aktywności
zawodowej klientów Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego.
Monitoring w zakresie wdrażania Programu był prowadzony na bieżąco dzięki
przedstawianej przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego obligatoryjnej
sprawozdawczości miesięcznej, kwartalnej, półrocznej i rocznej. Tym samym na bieżąco
wykonywany był monitoring realizowanych form wsparcia dla klientów urzędu pracy. Zbiorcza
informacja z realizacji Programu zostanie opracowana i przedstawiona w 2021 roku po
zakończeniu okresu planowania.

Tabela 8. Wskaźniki realizacji programu za rok 2018
Wskaźniki
Liczba osób bezrobotnych na koniec grudnia 2018 r.
Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2018 r.
Udział osób długotrwale bezrobotnych na koniec grudnia 2018 r.
Liczba osób podejmujących pracę
Liczba osób objętych szkoleniami (wg poszczególnych form)
- forma szkolenia grupowego
5.
- forma szkolenia indywidualnego
- forma bonu szkoleniowego
6.
Liczba osób biorących udział w stażach
Liczba osób skierowanych do zatrudnienia subsydiowanego (wg
programów) w tym:
- liczba osób skierowanych na utworzone stanowiska pracy
- liczba osób, które otrzymały dotację na podjęcie działalności
gospodarczej
- prace interwencyjne
- roboty publiczne
7.
- podjęcie pracy w ramach bonu na zasiedlenia
- podjęcie pracy w ramach bonu zatrudnieniowego
- dofinansowanie 50 +
- dofinansowanie minus 30
- PFRON
- zatrudnienie socjalne
8.
Liczba osób niepełnosprawnych podejmujących pracę
9.
Liczba osób objętych poradnictwem zawodowym i informacją zawodową
10.
Liczba ustalonych profili pomocy
11.
Liczba opracowanych indywidualnych planów działania (IPD)
Liczba osób objętych pośrednictwem pracy, w tym:
12.
- liczba podjęć pracy niesubsydiowanej
13.
Liczba pozyskanych ofert pracy ogółem
14.
Liczba ofert pracy EURES
15.
Nowe instrumenty*
Liczba pracowników PUP PN objętych różnymi formami doskonalenia
16.
zawodowego
17.
Wydatki Funduszu Pracy na aktywizację ogółem
Źródło: Opracowane przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

L.p.
1.
2.
3.
4.
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6 154 os.
8,2%
51,7 %
5 768 os.
483 os.
426 os.
54 os.
3 os.
578 os.
1 283 os.
55 os.
433 os.
427 os.
139 os.
94 os.
0 os.
0 os.
118 os.
9 os.
8 os.
141 os.
2 848 os.
9 824 os.
9 800
5 918 os.
731 os.
4 491
598
227 os.
274 os.
22 102 600 zł
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W okresie realizacji Programu na lokalnym rynku pracy nastąpiło zmniejszenie bezrobocia
i jego negatywnych skutków. Dzięki środkom pozyskiwanym z różnych możliwych źródeł
prowadzono działania związane z aktywizacją zawodową i wzrostem mobilności zawodowej
osób bezrobotnych czy poszukujących pracy, wspierano również rozwój indywidualnej
przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Podejmowano również szereg działań
związanych z doskonaleniem dialogu i partnerstwa społecznego oraz poprawą instytucjonalnej
obsługi rynku pracy.

7. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
LATA 2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ DO 2024 ROKU

NA

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
Uchwała Nr 264/XXVII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2017 roku w sprawie
„Programu ochrony środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.”

Organ wykonawczy powiatu w celu realizacji polityki ochrony środowiska sporządza
powiatowy Program Ochrony Środowiska (POŚ) zgodnie z założeniami najważniejszych
dokumentów strategicznych i programowych na szczeblu krajowym, wojewódzkim
i powiatowym. POŚ powinny stanowić podstawę funkcjonowania systemu zarządzania
środowiskiem i być spójne ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi zagadnień ochrony
środowiska na szczeblu danej jednostki samorządu terytorialnego.
„Program ochrony środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego” na lata 2017-2020
z perspektywą do 2024 roku został przyjęty przez Radę Powiatu Nowosądeckiego Uchwałą
Nr 264/XXVII/17 z dnia 30 października 2017 roku.
Dokument zgodny jest z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie ochrony
środowiska. Także proces opracowywania Programu odbył się według wymogów prawnych.
Projekt Programu poddany był strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. W celu jej
przeprowadzenia została przygotowana „Prognoza oddziaływania na środowisko” projektu
Programu. Wraz z Prognozą projekt Programu został pozytywne zaopiniowany przez
Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Zarząd Województwa Małopolskiego.
W celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w procedurze opracowywania
dokumentu do publicznej wiadomości została podana informacja o rozpoczęciu prac.
W wyznaczonym terminie wpłynęły pisma z uwagami i wnioskami przesłane przez Sądeckie
Wodociągi Sp. z o.o., Nadleśnictwo Stary Sącz, Nadleśnictwo Piwniczna oraz uwagi i wnioski
zgłoszone na warsztatach, które odbyły się w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu w dniu
25 kwietnia 2017 roku. Zostały one uwzględnione przy opracowaniu projektu Programu.
Dokument stanowi ważny element zrównoważonego rozwoju Powiatu Nowosądeckiego
w kwestiach związanych z ochroną środowiska. Na podstawie analizy stanu środowiska
naturalnego na terenie Powiatu określono cele, kierunki i zadania wynikające z zagrożeń
i problemów dla poszczególnych obszarów interwencji. Wskazano również źródła finansowania
zaproponowanych działań.
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Dalszy opis realizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego na
lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku znajduje się na stronie 172. Raportu. Zaznaczyć
należy, że zgodnie z zapisem art. 18 ust. 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska szczegółowy
raport z wykonania Programu za lata 2017-2018 sporządzony zostanie pod koniec 2019 roku.

8. PROGRAM USUWANIA ODPADÓW
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

ZAWIERAJĄCYCH

AZBEST

Z TERENU

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
Uchwała Nr 1187/2018 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu realizacji
„Programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu powiatu nowosądeckiego” na lata 2018-2020

„Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego”
realizowany przez Powiat od 2001 roku został opracowany i wdrożony ze względu
na narastający problem bezpiecznego dla środowiska i kosztownego procesu unieszkodliwiania
tych niebezpiecznych odpadów.
Zgodnie z Uchwałą Nr 1187/2018 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia
28 lutego 2018 roku i przyjętym nowym regulaminem realizacji „Programu usuwania odpadów
zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego” na lata 2018-2020, realizowany jest
projekt „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim” finansowany
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 5. Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki
odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Stosowna umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu
12 lutego 2018 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 964 801,21 zł. Schemat finansowania
projektu przedstawia się następująco:
 Budżet Powiatu Nowosądeckiego – 15%, tj. 144 720,21 zł,
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
– 85%, tj. 820 081 zł.
W ramach zadania przewidziane jest usunięcie i przekazanie do unieszkodliwienia 3 000
ton odpadów zawierających azbest z 1111 posesji zlokalizowanych na terenie Powiatu
Nowosądeckiego.
Nie zmienił się cel programu ukierunkowany na pomoc w usuwaniu odpadów
zawierających azbest, polegający na odbiorze tych odpadów z terenu nieruchomości należących
do wnioskodawców, tj. pokrycie kosztów pakowania, załadunku, transportu i przekazania
do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych.
Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Zarząd Powiatu corocznie ogłaszał
przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy, który zajmował się powyższym zadaniem.
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Zainteresowanie mieszkańców Powiatu „Programem usuwania odpadów zawierających
azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego” jest bardzo duże, w ubiegłym roku złożono
390 wniosków o usunięcie odpadów zawierających azbest.
W 2018 roku w ramach projektu łącznie usunięto i przekazano do unieszkodliwienia
1727,61 ton odpadów zawierających azbest z 679 posesji zlokalizowanych na terenie Powiatu
Nowosądeckiego. Ogółem koszty realizacji zadania wyniosły 509 765 zł, w tym środki Powiatu
wynoszą 76 464,75 zł.
Tabela 9. Dane dotyczące realizacji Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu
Nowosądeckiego w 2018 roku
Realizacja Programu w 2018 roku
Liczba wniosków

390

Liczba usuniętych i przekazanych do unieszkodliwienia odpadów
zawierających azbest
Liczba posesji z których usunięto azbest

1727,61 ton
679

Koszt ogólny

509 765 zł

Środki Powiatu Nowosądeckiego

76 464,75 zł

Źródło: Opracowano na podstawie danych przekazanych przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

W latach 2019-2020 pozostało do wywiezienia – w ramach projektu – 1272,39 ton
odpadów zawierających azbest. Pozostała do wykorzystania wartość projektu to 455 036,21 zł.
Od początku realizacji Programu, tj. od 2001 roku, z terenu Powiatu Nowosądeckiego
wywieziono 10 331,27 ton tych odpadów za kwotę 3 271 179 zł.
Mieszkańcy Powiatu na bieżąco są informowani o możliwości skorzystania
z dofinansowania na usunięcie odpadów zawierających azbest. Mają oni gwarancję bezpłatnego
pozbycia się odpadów i otrzymują dokumenty świadczące o należytym ich unieszkodliwieniu.
Realizacja Programu przyczyniła się w znacznym stopniu do ograniczenia zjawiska
przypadkowego porzucania odpadów zawierających azbest i tworzenia dzikich wysypisk tych
odpadów np. w lasach lub nad ciekami wodnymi (w poprzednich latach nie było takich
zgłoszeń).
Zgodnie z „Krajowym planem usuwania wyrobów zawierających azbest” termin
rozwiązania problemu unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest powinien nastąpić
przed 2032 rokiem. Aby całkowicie usunąć azbest ze środowiska do tego terminu należy
corocznie usunąć co najmniej tysiąc ton azbestu z terenu Powiatu Nowosądeckiego. Powyższa
wartość wynika z dotychczas usuniętego azbestu oraz obliczeń dokonanych w oparciu o jego
inwentaryzację.
26

Ra p o r t o sta n ie Po w ia tu No wo są d ec ki eg o za 2 0 1 8 ro k
Programy

9. PROGRAM

RESTRUKTURYZACJI
I
POPRAWY
WYKORZYSTANIA
INFRASTRUKTURY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ – SZPITAL IM. DR. J. DIETLA W KRYNICY-ZDROJU

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
– Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju
Uchwała Nr 222/XXIII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia
Programu restrukturyzacji i poprawy wykorzystania infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej – Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju

Założenia Programu restrukturyzacji poprawy wykorzystania infrastruktury
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala im. dr. J. Dietla
w Krynicy-Zdroju miły na celu poprawę efektywności wykorzystania infrastruktury technicznej
Szpitala, a przede wszystkim poprawę jakości i skuteczności świadczonych usług zdrowotnych
zarówno przez lepsze warunki udzielania świadczeń zdrowotnych w lecznictwie stacjonarnymi,
jak również poszerzenie możliwości szybkiej nowoczesnej diagnostyki. Działania
restrukturyzacyjne zakładały rozbudowę Szpitala o oddział pediatrii, blok operacyjny wraz
z centralną sterylizacją, oddział anestezjologii i intensywnej terapii oraz salę do cięć cesarskich
w trakcie porodowym, a także zakup wyposażenia i nowoczesnej aparatury medycznej.
Przedstawione w Programie działania wynikają ze zidentyfikowanych potrzeb w zakresie
świadczeń zdrowotnych ujętych w „Mapie zdrowotnej” opracowanej przez Ministerstwo
Zdrowia dla województwa małopolskiego oraz „Policy paper dla ochrony zdrowia na lata
2014-2020. Krajowe Ramy Strategiczne”.
Program restrukturyzacji w pełni wpisuje się w realizację działań wynikających ze
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 Kierunek polityki 6.2 Poprawa
bezpieczeństwa zdrowotnego: profilaktyka i ochrona zdrowia. 6.2.1 Utrzymanie i wzrost
dostępności do specjalistycznej opieki stacjonarnej, w zależności od potencjałów i potrzeb
poszczególnych subregionów.
Program restrukturyzacji jest zgodny z celem szczególnym 2 Subregionalnego Programu
Rozwoju do 2020 r. Wysoka jakość życia na terenie subregionów województwa małopolskiego,
działanie 2.3 dostępne oraz wysokiej jakości usługi społeczne i ochrona zdrowia mieszkańców
subregionu. Dzięki realizacji programu zapewniono dostęp pacjentów do nowych technologii,
nowoczesnego sprzętu i aparatury oraz podniesiono rolę podstawowej opieki zdrowotnej w celu
zapewnienia ciągłości i efektywności leczenia szpitalnego.
W efekcie realizacji inwestycji zwiększona została powierzchnia Szpitala przypadająca
na 1 pacjenta, co umożliwiło osiągnięcie efektów w postaci dostosowania Szpitala do
obowiązujących standardów, a to z kolei przyczyniło się do zwiększenia jakości oferowanych
przez Szpital usług i poprawy bezpieczeństwa pacjentów.
Szczegóły dotyczące rozbudowy SPZOZ – Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju
znajdują się na 66 stronie Raportu.
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10. POWIATOWY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI
SZANS EDUKACYJNYCH

I

WYRÓWNYWANIA

Wydział Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
Uchwała Nr 242/XXIV/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia
Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Wyrównania Szans Edukacyjnych oraz określenia szczegółowych
warunków, form, zakresu i trybu udzielania pomocy materialnej uczniom szkół ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Nowosądecki jest organem prowadzącym

Na podstawie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2017 roku
w sprawie utworzenia „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Wyrównywania Szans
Edukacyjnych oraz określenia warunków, form, zakresu i trybu udzielania pomocy materialnej
uczniom szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Nowosądecki
jest organem prowadzącym” w 2018 roku udzielono wsparcia w dwóch niżej wymienionych
obszarach:
1. W obszarze socjalnym pomocy materialnej dla uczniów poniesiono wydatki w kwocie
72 784 zł, na:


dopłaty
do
biletów
na
dojazd
do
Internatu
Międzyszkolnego
w Starym Sączu dla uczniów Zespołu Szkół w Marcinkowicach – 34 osoby
w kwocie 27 184 zł,



wypłatę stypendiów dla uczniów Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym
Sączu z Ukrainy (8 osób) – 40 000 zł



stypendia dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej:


LO w Starym Sączu (2 osoby) – 2 000 zł,



LO w Grybowie (1 osoba) – 600 zł,



ZS w Łącku (1 osoba) – 1 000 zł,



ZSP w Starym Sączu (2 osoby) – 2 000 zł.

2. W obszarze motywacyjnym udzielono stypendia za wyniki dla 202 uczniów
uzdolnionych (w okresie I-VI – 91 uczniom, w okresie IX-XII – 111 uczniom) na łączną
kwotę 98 400 zł.
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11. PROGRAM
WSPÓŁPRACY
POWIATU
NOWOSĄDECKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2018
Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
Uchwała Nr 268/XXVIII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie
Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018

Rada Powiatu Nowosądeckiego Uchwałą Nr 291/XXX/18 z 1 marca 2018 r. w sprawie
przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego do roku 2020 uznała aktywną
współpracę z organizacjami pozarządowymi za jeden z podstawowych elementów efektywnego
kierowania rozwojem Powiatu Nowosądeckiego. Elementarnym dokumentem regulującym
działania w tym zakresie jest przyjmowany corocznie uchwałą Rady Powiatu Nowosądeckiego
Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi.
Program określa formy, zasady i zakres współpracy organów samorządowych Powiatu
Nowosądeckiego z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Celem głównym Programu jest wzmocnienie udziału mieszkańców Powiatu oraz
organizacji pozarządowych i innych podmiotów pożytku publicznego, we współpracy
z Samorządem Powiatu Nowosądeckiego, w kreowaniu i realizacji usług publicznych
zmierzających do podniesienia jakości życia mieszkańców regionu. Przedmiot współpracy
obejmuje m. in. takie działania jak:
a) wsparcie finansowe i pozafinansowe dla realizowanych przez organizacje pozarządowe
działań,
b) podejmowanie inicjatyw dla rozwoju współpracy Powiatu i organizacji pozarządowych
w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców Powiatu,
c) dążenie do podwyższenia stopnia skuteczności współpracy i rozwoju jej form.
Projekt Programu jest przyjmowany przez Zarząd Powiatu, a następnie poddawany
konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag od przedstawicieli organizacji pozarządowych
przygotowany jest ostateczny projekt Programu. Projekt wraz z uchwałą zostaje przyjęty przez
Zarząd, zaopiniowany przez odpowiednie Komisje Rady Powiatu i uchwalany przez Radę
Powiatu. Po uchwaleniu Programu zostaje on zamieszczany na stronie internetowej Urzędu
www.nowosadecki.pl (zakładka – organizacje pozarządowe) oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Powiatu.
W terminie nie późniejszym niż do dnia 30 listopada każdego roku Rada Powiatu
zobowiązana jest uchwalić Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami
Pozarządowymi na kolejny rok.
Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na
rok 2018 został przyjęty Uchwałą Nr 268/XXVIII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia
30 listopada 2017 roku. Był on realizowany przez niestępujące wydziały merytoryczne
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Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz jednostki organizacyjne Powiatu:









Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu,
Wydział Administracyjny,
Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych,
Zespół Zdrowia i Spraw Obywatelskich,
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu,
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego.

W 2018 roku w Powiecie Nowosądeckim funkcjonowało łącznie 715 różnych organizacji
pozarządowych. Poniższa tabela przedstawia liczbę i rodzaj wszystkich organizacji
pozarządowych, jakie działały w 2018 roku na terenie Powiatu Nowosądeckiego:
Tabela 10. Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2018 roku
Rodzaj organizacji

Liczba organizacji

Organizacje pożytku publicznego

26

Stowarzyszenia

365

Fundacje

92

OSP

100

Stowarzyszenia zwykłe
Kluby sportowe wpisane do Krajowego Rejestru
Sądowego
Kluby sportowe wpisane do ewidencji
stowarzyszeń kultury fizycznej Starosty
Nowosądeckiego (w tym UKS)
Uczniowskie Kluby Sportowe

23
64
174
135

Zarejestrowane Koła Gospodyń Wiejskich

61

RAZEM

715

Źródło: Opracowane przez Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego
w Nowym Sączu

Współpraca Powiatu Nowosądeckiego z organizacjami pozarządowymi była realizowana
na dwóch płaszczyznach:
1. finansowej, w formie powierzania lub wspierania realizacji zadań publicznych
poprzez udzielanie dotacji,
2. pozafinansowej.
Dalszy opis realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi znajduje się na
stronie 216 Raportu.
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12. PROGRAM ROZWOJU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO DO ROKU 2020
Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
Uchwała Nr 291/XXX/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego do roku 2020

Zrównoważony rozwój Powiatu charakteryzuje się tym, że odpowiada potrzebom
społeczności lokalnej i nie stanowi równocześnie żadnych zagrożeń dla możliwości rozwoju
przyszłych pokoleń. Jest to cel nadrzędny, który władze Powiatu i społeczność wyznaczają
sobie, by go osiągnąć w określonym czasie, dzięki odpowiednio dobranym celom strategicznym.
Cele strategiczne odznaczają się długim horyzontem czasowym, który wynika z wizji
rozwoju. Ustalają kierunek rozwoju życia społeczno-ekonomicznego Powiatu. Wyznaczają
zakres działań, które mają prowadzić do zwiększenia możliwości dalszego postępu.

Cel strategiczny I:
Rozwój gospodarczy Powiatu poprzez udoskonalony układ komunikacyjny i sprawną
infrastrukturę techniczną oraz stały rozwój przedsiębiorczości, oraz obszarów wiejskich
gwarancją wzrostu ekonomicznego Powiatu.
Cel strategiczny II:
Rozwój sfery społecznej Powiatu poprzez wysoki poziom ochrony zdrowia oraz pomocy
społecznej, zachowanie bogactwa przyrody i kultury Powiatu oraz likwidację bezrobocia.

Cel strategiczny III:
Rozwój sfery instytucjonalnej Powiatu poprzez wzrost efektywności funkcjonowania
administracji oraz współpraca i promocja.
Do każdego celu strategicznego przypisany jest cel operacyjny, do którego z kolei przypisane
są kierunki działań. Postęp realizacji celów strategicznych Programu Rozwoju Powiatu
Nowosądeckiego do roku 2020 można ocenić w sposób mierzalny, analizując wartości
wskaźników monitoringu przypisanych poszczególnym celom operacyjnym, co pokazuje
przeprowadzona ocena.
Szczegółowe dane dotyczące realizacji Programu zawiera Raport z monitoringu „Programu
Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego do roku 2020”, (Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w Nowym Sączu, zakładka – Prawo  Strategia Powiatu).
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13. POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY
BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO DLA MIASTA
NOWEGO SĄCZA ORAZ POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA LATA 2018-2020
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu
Uchwała Nr 290/XXX/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia
„Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku
publicznego dla Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego na lata 2018 – 2020”

W celu realizacji zadań Starosty Nowosądeckiego i Prezydenta Miasta Nowego Sącza
w zakresie zwierzchnictwa nad miejskimi i powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz
zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
została utworzona Wspólna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza
i Powiatu Nowosądeckiego. Do jej zadań należy między innymi przygotowanie projektu
Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli.
Przedmiotowy Program ma przyczynić się do ograniczenia skali zjawisk i zachowań
budzących powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia wśród mieszkańców Miasta Nowego
Sącza i Powiatu Nowosądeckiego oraz jest dokumentem, który zawiera szereg zamierzeń
mających poprawić ogólny stan poziomu bezpieczeństwa publicznego. Obszar Programu
dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa i poprawy porządku publicznego, a także zapobiegania
przestępczości wśród mieszkańców. W realizacji Programu biorą udział:
 Rada Powiatu Nowosądeckiego,
 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu,
 Rada Miasta Nowego Sącza,
 Urząd Miasta Nowego Sącza,
 Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu,
 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu,
 Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Nowym Sączu,
 Komenda Straży Miejskiej w Nowym Sączu, Straż Miejska w Krynicy-Zdroju, Straż
Gminna w Chełmcu,
 Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu,
 Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu,
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu,
 Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu,
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu,
 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Sączu,
 Sądeckie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
 Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Krynicka,
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,
 Powiatowy Lekarz Weterynarii.
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Głównymi rejonami działania Programu są:
 bezpieczeństwo w miejscach publicznych
i miejscu zamieszkania,
 bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
 bezpieczeństwo w środkach komunikacji
publicznej,
 bezpieczeństwo w szkołach,
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bezpieczeństwo osób przebywających na
obszarach wodnych
przemoc w rodzinie,
bezpieczeństwo weterynaryjne,
bezpieczeństwo w górach.
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STRATEGIE
 POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA LATA 2016-2020
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
Uchwała Nr 198/XX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia
Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020

I.

Cel strategiczny: Rozwój lokalnego systemu wsparcia dziecka i rodziny:
 cele operacyjne:
1) podejmowanie działań na rzecz rodzin zagrożonych dysfunkcją
 kierunki działania:
a) rozwijanie infrastruktury i usług w zakresie poradnictwa rodzinnego,
b) promocja i realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i rodzin,
c) specjalistyczne szkolenia dla kadry zajmującej się wspieraniem dziecka i rodziny.
Realizacja: w 2018 roku pomocą objęto 2803 rodziny, którym udzielono szeroko
rozumianego wsparcia psychologicznego, prawnego, socjalnego. Ponadto dla kadry
zajmującej się wspieraniem dziecka i rodziny zorganizowano 1 szkolenie, w którym
uczestniczyli przedstawiciele OPS-ów, sądu, policji oraz pedagodzy szkolni.
2) rozwój systemu pieczy zastępczej
 kierunki działania:
a) zwiększenie liczby miejsc w rodzinnych formach pieczy zastępczej,
b) wspieranie działań na rzecz powstania profesjonalnych form rodzinnej pieczy
zastępczej (rodzin zastępczych zawodowych, rodzinnego pogotowia opiekuńczego),
c) skuteczne działania prowadzące do trwałych rozwiązań dla dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej (powrót do rodziny naturalnej, adopcja),
d) funkcjonowanie grup wsparcia oraz samopomocowych dla rodzin zastępczych.
Realizacja: w 2018 roku przedłużono 2 umowy z rodzinami zastępczymi zawodowymi
na kolejne 5 lat. W ciągu całego roku pod opiekę rodzinnej pieczy zastępczej trafiło
ogółem 31 dzieci. W zakresie działań na rzecz powstania profesjonalnych form
rodzinnej pieczy zastępczej skierowano na szkolenie dla kandydatów do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej niezawodowej 24 osoby/14 kandydatów – wszyscy szkolenie
ukończyli. W ramach promocji rodzicielstwa zastępczego w 2018 roku zorganizowano
piknik rodzinny z okazji „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego”.
W 2018 roku 2 dzieci zostało adoptowanych oraz 7 powróciło do rodzin naturalnych.
Prowadzona była również grupa wsparcia dla wychowanków pieczy zastępczej, w której
uczestniczyli również rodzice zastępczy.
3) wsparcie procesu usamodzielniania się wychowanków instytucjonalnej
i rodzinnej pieczy zastępczej
 kierunki działania:
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a) udzielanie wychowankom pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie,
zagospodarowanie,
b) pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych
Realizacja: ogółem w 2018 roku z jednorazowej pomocy pieniężnej na
usamodzielnienie skorzystało 12 usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych
oraz 3 wychowanków placówek opiekuńczo–wychowawczych. Z pomocy na
zagospodarowanie w formie rzeczowej skorzystało 5 wychowanków z placówek
opiekuńczo-wychowawczych i 6 wychowanków z rodzin zastępczych. Z pomocy na
kontynuowanie nauki korzystało 31 wychowanków, w tym: 18 z rodzin zastępczych
i 13 z placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Dwóch pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej korzystało z mieszkania
chronionego.
II.

Cel strategiczny: Powiat bez przemocy
– cele operacyjne:
1) zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie
– kierunki działania:
a) zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy
w rodzinie,
b) zwiększenie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
Realizacja: informacja na stronie internetowej o możliwości uzyskania pomocy
w sytuacji wystąpienia przemocy w rodzinie (gdzie, jakie formy). Informacja o realizacji
programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy. Rozpowszechnianie
ulotek, broszur, plakatów, informatorów. W gminie Gródek nad Dunajcem
zorganizowano kampanie informacyjną „Reaguj na przemoc” oraz „Postaw na rodzinę”
2) zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz dostępności
pomocy
– kierunki działania:
a) monitorowanie skali przemocy w rodzinie,
b) zapewnienie wysokospecjalistycznej pomocy osobom doświadczającym przemocy
i ich rodzinom,
c) podnoszenie jakości pracy służb zajmujących się problemem przemocy w rodzinie.
Realizacja: z realizacji podjętych w 2018 roku działań sporządzono 1 sprawozdanie,
przeprowadzono 307 ewaluacji skuteczności podejmowanych działań. Zarówno PCPR
jak też ośrodki pomocy społecznej świadczą szeroką gamę usług (pomoc prawna,
psychologiczna, rodzinna, socjalna, pedagogiczna, terapeutyczna, medjacyjna). Ponadto
Powiat Nowosądecki ma podpisane porozumienie z SOIK w Nowym Sączu, który
swoimi działaniami obejmuje również mieszkańców Powiatu. W 2018 roku
przeprowadzono 1 interdyscyplinarne szkolenie dla służb podejmujących działania na
rzecz rodzin uwikłanych w przemoc. Ogółem w 2018 roku w szkoleniach wzięło 85 osób
z terenu Powiatu. Łącznie przeprowadzono 3 superwizje oraz zorganizowano 4 spotkania
konsultacyjno-informacyjne dla przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych.
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3) zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób
stosujących przemoc
W 2018 roku nie realizowano programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców
przemocy.
III.

Cel strategiczny: Przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia wśród zagrożonych
wykluczeniem społecznym
– cele operacyjne:
1) aktywizacja osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym
– kierunki działania:
a) realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji rynku pracy,
b) organizacja usług pośrednictwa pracy,
c) organizacja kontaktów osób bezrobotnych z pracodawcami.
Realizacja: W 2018 roku aktywizacją zawodową objętych zostało 2379 osób. Do
Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Sączu wpłynęło 4491 ofert pracy. W ciągu roku
6391 osób bezrobotnych podjęło pracę. W ramach zorganizowania kontaktów osób
bezrobotnych z pracodawcami PUP zorganizował 4 giełdy pracy, w których
uczestniczyło łącznie 136 osób.
2) promocja przedsiębiorczości oraz wsparcie procesu samozatrudnienia
– kierunki działania:
a) propagowanie idei przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych, zagrożonych
wykluczeniem społecznym poprzez udzielanie wsparcia finansowego osobom
zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą,
b) organizacja szkoleń przygotowujących merytorycznie osoby bezrobotne, zagrożone
wykluczeniem społecznym do prowadzenia firmy,
c) rozwój doradztwa dla osób ubiegających się o środki na rozpoczęcie własnej
działalności gospodarczej.
Realizacja: w 2018 roku udzielono wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności
gospodarczej 433 osobom bezrobotnym na 608 wnioskujących. Ponadto PUP
przeprowadził 20 szkoleń dla osób bezrobotnych przygotowujących do prowadzenia
własnej działalności, w których uczestniczyło łącznie 419 osób. Natomiast z doradztwa
zawodowego w kwestii samozatrudnienia skorzystało 449 bezrobotnych.

IV.

Cel strategiczny: Rehabilitacja zawodowa i społeczna oraz wsparcie osób
niepełnosprawnych
– cele operacyjne:
1) zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym
– kierunki działania:
a) likwidacja barier technicznych, architektonicznych, w komunikowaniu się
w indywidualnych przypadkach,
b) pomoc w zaopatrzeniu w sprzęt i przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt
rehabilitacyjny,
c) stworzenie skorzystania osobom niepełnosprawnym możliwości z rehabilitacji
społecznej, kultury i sportu, rekreacji i turystyki,
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d) realizacja programów na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych.
Realizacja: w 2018 roku w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zrealizowano
następujące zadania:
– rehabilitacja zawodowa: przyznano 9 osobom niepełnosprawnym środki finansowe na
rozpoczęcie działalności gospodarczej, dokonano zwrotu kosztów wyposażenia
stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – 5 stanowisk pracy. W zakresie
dofinansowania instrumentów oraz usług rynku pracy dla osób niepełnosprawnych –
poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu, skorzystały 2 osoby (staże).
– rehabilitacja społeczna: dofinansowano uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych dla 183 osób niepełnosprawnych oraz
84 opiekunów, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu
się i technicznych otrzymało 69 osób, 19 niepełnosprawnym przyznano dofinansowanie
do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zaś 1201 osób skorzystało z dofinansowania
zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Z dofinansowania do
sportu, kultury, rekreacji i turystyki skorzystały 1 104 osoby niepełnosprawne. Ponadto
210 niepełnosprawnych uczestniczyło w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz
74 osoby w zajęciach w Powiatowych Ośrodkach Wsparcia.
2) poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych wymagających pomocy
i wsparcia
– kierunki działania:
a) rozpowszechnianie na stronie internetowej informacji o prawach i uprawnieniach osób
niepełnosprawnych,
b) współpraca z instytucjami administracji rządowej, organami jednostek samorządu
terytorialnego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Realizacja: na stronie internetowej PCPR zamieszczono informację o formach
i zasadach korzystania z dofinansowania do poszczególnych zadań realizowanych na
rzecz osób niepełnosprawnych – informacja na bieżąco jest aktualizowana. Ogółem
w 2018 roku ze wsparcia finansowanego ze środków PFRON oraz POW skorzystało
2958 osób niepełnosprawnych.
3)poprawa funkcjonowania osób starszych wymagających wsparcia
– kierunki działania:
a) rozwój infrastruktury stacjonarnej na rzecz pomocy osobom starszym,
b) utrzymanie i doskonalenie jakości świadczonych usług przez domy pomocy społecznej
oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców domów pomocy
społecznej.
Realizacja: Na terenie Powiatu działają trzy domy pomocy społecznej o łącznej liczbie
miejsc 253. Wszyscy mieszkańcy w zależności od predyspozycji objęci są odpowiednimi
formami terapii (terapia zajęciowa, muzykoterapia, majsterkowanie, kółka teatralne).
Wszystkie domy posiadają wymagany standard, na bieżąco są remontowane, bariery
architektoniczne nie występują.
4) zwiększenie dostępności do edukacji i wydarzeń integracyjnych dla osób
starszych
– kierunki działania:
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a) zwiększenie dostępności do edukacji, wydarzeń kulturalnych i rekreacji dla osób
starszych
Realizacja: na terenie Nowego Sącza działa Uniwersytet Trzeciego Wieku obejmujący
swym działaniem również osoby starsze z terenu Powiatu. Powiat Nowosądecki od lat
współpracuje z Uniwersytetem. O formach zajęć i możliwości uczęszczania na zajęcia
mieszkańcy Powiatu informowani są poprzez lokalną prasę, stronę internetową
Uniwersytetu. Z zajęć oferowanych przez Uniwersytet w roku akademickim 2018/2019
korzysta 76 osób z terenu Powiatu.
V.

Cel strategiczny: Bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców:
– cele operacyjne:
1) rozbudowa oferty dotyczącej ochrony zdrowia oraz promowanie zachowań
prozdrowotnych
– kierunki działania:
a) przeprowadzanie badań profilaktycznych.
Realizacja: w 2018 roku przeprowadzono badania profilaktyczne pod kątem
osteoporozy, w ramach których wykonano 50 pakietów badań oraz zrealizowano zadanie
pn. „Kto o zdrowie dba, ten szczęśliwe życie ma” – pakiet badań profilaktycznych,
w ramach którego wykonano 431 badań profilaktycznych.
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CZĘŚĆ III.
WYKONANIE UCHWAŁ
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

W 2018 roku odbyło się 9 sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego, na których podjęto
101 uchwał. Poniższe zestawienie zawiera omówienie jedynie tych uchwał, do których
wykonywania obowiązany był Zarząd Powiatu Nowosądeckiego.
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1.

Lp.

1.

REALIZACJA UCHWAŁ RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO PODJĘTYCH PRZED 2018 ROKIEM
Numer i data podjęcia
uchwały
Uchwała
Nr 101/XIV/99
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 30 grudnia 1999 r.
Uchwała
Nr 27/IV/2003
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 30 stycznia 2003 r.

Przedmiot uchwały

Informacja o wykonaniu uchwały

w sprawie określenia szczegółowych
zasad przyznawania nagród za
osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury.
w sprawie zmiany Regulaminu
Organizacyjnego z dnia
30 stycznia 2003 r.

Uchwała pozwala na coroczne przyznawanie nagród przez Starostę Nowosądeckiego dla twórców,
opiekunów i animatorów kultury oraz zespołom artystycznym działającym na terenie Powiatu.

Rozdział IX
Regulaminu
organizacyjnego
Skargi i wnioski

2.

Rozdział X
Regulaminu
organizacyjnego
Działalność
kontrolna
w Starostwie

Prowadzenie rejestru skarg
i wniosków składanych przez osoby
fizyczne i prawne oraz spraw
kierowanych przez Rzecznika Praw
Obywatelskich, Posłów RP
i Senatorów RP.
Rozpatrywanie skarg i wniosków
oraz przygotowywanie projektów
odpowiedzi na skargi i wnioski do
podpisu Starosty.
Przeprowadzanie kontroli
prawidłowości wykorzystania
przekazanych dotacji dla
niepublicznych szkół i placówek
oświatowych.
Przeprowadzanie kontroli organizacji
i funkcjonowania komórek
organizacyjnych Starostwa
Powiatowego zgodnie z planem na
2018 r.
Kontrola terminowości realizacji
spraw przez system Logito.
Wystawianie upoważnień do kontroli
oraz prowadzenie rejestru wydanych
upoważnień.
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W 2018 r. zarejestrowano 13 skarg,
7 skarg rozpatrzono bezpośrednio,
8 skarg przekazano do załatwienia
wg właściwości. 2 skargi w części
zostały rozpatrzone w Starostwie,
a w części przesłane do rozpatrzenia
wg właściwości
Rozpatrzono 7 skarg. Zespół
przygotował projekty odpowiedzi na
skargi na podpis Starosty.
Łącznie z Wydziałem Edukacji
Kultury i Sportu przeprowadzono
4 kontrole.
Łącznie przeprowadzono 9 kontroli
w komórkach organizacyjnych
Starostwa.

Przeprowadzono 12 kontroli
terminowości załatwiania spraw
w systemie Logito.
W 2018 r. wystawionych zostało
348 upoważnień do przeprowadzenia
kontroli przez pracowników
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3.

4.

5.

Uchwała
Nr 201/XXI/2004
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 24 lipca 2004 r.

w sprawie wysokości stawek opłat za
zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg
powiatowych.

Uchwała
Nr 371/XXXIX/2006
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 20 kwietnia 2006 r.

w sprawie ustalania zasad
udzielania dotacji celowych na
prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków
położonych na obszarze Powiatu
Nowosądeckiego.
w sprawie zasad udzielania
i rozmiaru zniżek nauczycielom,
którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach
i placówkach oraz zasad

Uchwała
Nr 267/XXVII/2009
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 10 maja 2009 r.

Starostwa. Zespół na bieżąco
kontroluje aktualność podawanej
przez komórki organizacyjne
Starostwa podstawy prawnej do
przeprowadzenia kontroli.
Egzemplarz upoważnienia dołączany
jest do akt sprawy.
Sporządzanie kwartalnych informacji Sporządzono 4 informacje
o delegacjach służbowych
o delegacjach służbowych
kierowników jednostek
kierowników jednostek
organizacyjnych Powiatu
organizacyjnych Powiatu
Nowosądeckiego
Nowosądeckiego za IV kwartały
2017 r. oraz I-III kwartały 2018 r.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2013
Starosty Nowosądeckiego z dnia
1 marca 2013 r. sporządzono
wystąpienia pokontrolne do podpisu
Starosty.
Uchwała określa wysokość stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. W 2018 roku wydano
236 decyzji na zajęcie pasa drogowego, w tym:
1. Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót związanych z budową
zjazdów – 40 szt.
2. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego – umieszczenie obiektów i reklam – 10 szt.
3. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na czas umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym
i decyzji na umieszczenie urządzeń obcych (opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń) –
łącznie 186 szt.
Podjęta uchwała umożliwia przekazania dotacji celowej na wykonanie prac rewitalizacyjnych
zabytków położonych na terenie Powiatu. Realizowana jest na bieżąco.

Ustawa Karta Nauczyciela określa iż organ prowadzący ustala obniżenie obowiązkowego pensum
dydaktycznego nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze. Wyżej wymieniona
uchwała dotyczy dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników filii oraz Kierowników kształcenia
zawodowego w jednostkach oświatowych.
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Uchwała
Nr 322/XXXII/2009
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 6 listopada 2009 r.

6.

przyznawania obniżenia lub
zwolnienia od obowiązku realizacji
zajęć dydaktycznych,
wychowawczych, opiekuńczych.
w sprawie ustalenia zasad
gospodarowania nieruchomościami
z zasobu powiatowego.

W 2018 r. zrealizowano poprzez zawarcie stosownych umów (przez Zarząd Powiatu lub jednostki
Powiatu) poniższe uchwały:
 uchwała Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 stycznia 2018 r. Nr 1122/2018 w sprawie
oddania w dzierżawę sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego
Witosa w Nawojowej;
 uchwała Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 stycznia 2018 r. Nr 1153/2018 w sprawie
zgody na zawieranie umów na udostępnienie hali sportowej oraz zgody na oddanie w dzierżawę
części powierzchni użytkowej w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie;
 uchwała Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 7 lutego 2018 r. Nr 1171/2018 w sprawie
oddania w dzierżawę części nieruchomości pozostających w użyczeniu Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej;
 uchwała Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 14 marca 2018 r. Nr 1212/2018 w sprawie
oddania w dzierżawę części nieruchomości w Muszynie, obr. Muszyna, na cele ścieżki rowerowej;
 uchwała Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. Nr 1231/2018 w sprawie
wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości w Podegrodziu przy budynku
byłego. ZSZ w Podegrodziu.
 uchwała Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. Nr 1364/2018 w sprawie
oddania w dzierżawę powierzchni użytkowej w budynku przy ul. Jagiellońskiej 33;
 uchwała Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. Nr 1365/2018 w sprawie
zgody na oddanie w dzierżawę pomieszczenia na prowadzenie działalności handlowogospodarczej w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie;
 uchwała Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 3 października 2018 r. Nr 1407/2018 w sprawie
zgody na oddanie Gminie Stary Sącz w dzierżawę części działki ewidencyjnej nr 1647/6 poł.
W Starym Sączu;
 uchwała Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 3 października 2018 r. Nr 1408/2018 w sprawie
oddania w dzierżawę powierzchni użytkowej w budynku przy ul. Waryńskiego 1;
 uchwała Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 3 października 2018 r. Nr 1409/2018 w sprawie
oddania w dzierżawę budynku gospodarczego w Marcinkowicach;
 uchwała Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 7 listopada 2018 r. Nr 1449/2018 w sprawie
wyrażenia zgody na wydzierżawienie 50 m2 powierzchni użytkowej w budynku Przychodni
Specjalistycznej przy ulicy Kraszewskiego 118 w Krynicy-Zdroju;
 uchwała Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 7 listopada 2018 r. Nr 1450/2018 w sprawie
wyrażenia zgody na wydzierżawienie 15 m2 powierzchni użytkowej w budynku głównym SPZOZ
– Szpital w Krynicy-Zdroju – na prowadzenie sklepiku;
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Uchwała
Nr 371/XXXVII/10
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 26marca 2010 r.

w spawie ustanowienia i zasad
przyznawania odznaki honorowej
„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”.

Uchwała
Nr 376/XXXVII/10
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 26marca 2010 r.
Uchwała
Nr 207/XVII/12
Rady Powiatu Nowosądeckiego

w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli
w szkołach i placówkach
oświatowych.
w sprawie zasad gospodarowania
aktywami trwałymi Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki

7.

8.

9.

 uchwała Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 7 listopada 2018 r. Nr 1451/2018 w sprawie
wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki nr 403/8 obręb Krynica-Wieś, m. Krynica-Zdrój –
zabudowanej stacją transformatorową;
 uchwała Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 7 listopada 2018 r. Nr 1452/2018 w sprawie
wyrażenia zgody na wydzierżawienie 9,80 m2 powierzchni użytkowej w budynku
administracyjnym SP ZOZ – Szpitala w Krynicy-Zdroju – na cele magazynowe;
 uchwała Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 7 listopada 2018 r. Nr 1453/2018 w sprawie
sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 5 m2 powierzchni użytkowej w budynku głównym
SP ZOZ – Szpital w Krynicy-Zdroju – pod automaty z napojami gorącymi, zimnymi i artykułami
spożywczymi;
 uchwała Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 listopada 2018 r. Nr 1464/2018 w sprawie
zgody na wydzierżawienie pomieszczeń sali operacyjnej o łącznej powierzchni użytkowej
35,50 m2 w budynku głównym Szpitala przy ulicy Kraszewskiego 142 w Krynicy-Zdroju;
 uchwała Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. Nr 23/2018 w sprawie
zgody na oddanie w dzierżawę pomieszczenia na prowadzenie działalności handlowogospodarczej w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie;
 uchwała Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. Nr 24/2018 w sprawie
zgody na wydzierżawienie 15 m2 powierzchni użytkowej w budynku głównym SP ZOZ – Szpital
w Krynicy-Zdroju – na prowadzenie sklepiku.
Niniejsza uchwała ma na celu umożliwienie uhonorowania przez Radę Powiatu Nowosądeckiego
osób zasłużonych dla rozwoju i promocji Powiatu Nowosądeckiego poprzez przyznanie im odznaki
honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”. W 2018 roku zostały odznaczone następujące osoby:
 Pani Barbara Cetnarowska,
 Pani Danuta Hejmej,
 Pan Marian Kiełbasa,
 Pan prof. dr. hab. Franciszek Krok,
 Państwo Teresa i Józef Pachowie,
 Pan Andrzej Sędzik,
 Pan prof. dr. hab. n. med. Władysław Sułowicz,
 Pan Adam Tlałka,
 Ksiądz Stefan Tokarz.
Uchwała realizowana na bieżąco, zapisy w niej określają dodatki do wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli tj. dodatek motywacyjny, dodatek za wysługę, dodatek funkcyjny i inne.
Zarząd zapoznał się ze złożonymi przez podmioty lecznicze sprawozdaniami
z zawartych umów zbycia, wydzierżawienia, wynajmu, oddania w użytkowanie lub użyczenia
aktywów trwałych za rok 2017 wraz z określeniem korzyści finansowych z tego tytułu.
43

Ra p o r t o sta n ie Po w ia tu No wo są d ec ki eg o za 2 0 1 8 ro k
Wykonywanie Uchwał Rady Powiatu Nowosądeckiego (uchwały podjęte przed 2018 rokiem)
z dnia 22 czerwca 2012 r.

10.

11.

12.

Uchwała
Nr 233/XIX/12
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 26 października 2012 r.
Uchwała
Nr 315/XXVI/13
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 21 czerwca 2013 r.

Uchwała
Nr 269/XXIII/13
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała
Nr 320XXVI/13
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 21 czerwca 2013 r.
13.

Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie
Ratunkowe w Nowym Sączu,
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej –
Szpital im. dr. J. Dietla w KrynicyZdroju oraz Małopolskiego Ośrodka
Profilaktyki i Terapii Uzależnień
w Nowym Sączu.
w sprawie ustanowienia nagród
i wyróżnień za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie kultury fizycznej
i sportu.
w sprawie upoważnienia Zarządu
Powiatu Nowosądeckiego do
sprawowania nadzoru nad
podmiotami leczniczymi,
niebędącymi przedsiębiorcami, dla
których podmiotem tworzącym jest
Powiat Nowosądecki.
w sprawie szczegółowych warunków
wynagradzania zawodowych rodzin
zastępczych, w tym
pełniących funkcję pogotowia
rodzinnego i zawodowych
specjalistycznych, funkcjonujących
na terenie Powiatu Nowosądeckiego.
wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości w Grybowie.

Na podstawie uchwały corocznie przyznawane są nagrody za osiągnięcia sportowe dla sportowców,
trenerów i organizatorów sportu.

Działania podjęte w roku 2018:
 comiesięczna analiza sytuacji finansowej podmiotów leczniczych w ramach składanych co
miesiąc przez Dyrektorów jednostek informacji o przychodach, kosztach
i wyniku finansowym oraz działalności inwestycyjnej;
 żądanie przedstawienia informacji i wyjaśnień przez Dyrektora Pogotowia w kontekście
poprawy wyniku finansowego Pogotowia (strata); w zakresie zmian organizacyjnych
w SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe.
Uchwała jest realizowana na bieżąco przy zawieraniu umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi,
w tym pełniącymi funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowymi specjalistycznymi,
funkcjonującymi na terenie Powiatu. W roku 2018 zawarto dwie umowy. W roku 2018 zawarto
umowy z dwoma zawodowymi rodzinami zastępczymi, obie na okres od 01.06.2019 r. do
31.05.2022 r.

Uchwała o wyrażeniu zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości obejmującej działki nr 516
i 690/2, obręb 1 m. Grybów, obj. KW NS1G/00045023/6. W 2018 r. zrealizowano uchwałami
Zarządu Powiatu Nowosądeckiego o przeprowadzeniu przetargu i ustaleniu ceny wywoławczej
nieruchomości, tj.:
 Nr 1121/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.,
 Nr 1334/2018 z dnia 18 lipca 2018 r.,
 Nr 1440/2018 z dnia 31października 2018 r.
Od podjęcia ww. uchwały Rady Powiatu w 2013 r. do końca 2018 r. odbyło się 5 przetargów, które
rozstrzygnęły się negatywnie, nikt nie złożył oferty. Końcem 2018 r. wszczęto procedurę wyceny
nieruchomości, celem ustalenia warunków kolejnego przetargu. Aktualnie wystąpiono do
Burmistrza Grybowa z propozycją dzierżawy nieruchomości.
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14.

15.

Uchwała
Nr 102/XI/15
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 9 października 2015 r.

w sprawie programu promocji
zatrudnienia oraz aktywizacji
lokalnego rynku pracy
dla Powiatu Nowosądeckiego na lata
2015 – 2020.

Art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia
2004 r. stanowi, że do zadań samorządu powiatu należy opracowanie i realizacja programu promocji
zatrudnienia oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy, stanowiącego część powiatowej strategii
rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach. Powiatowa Rada
Rynku Pracy w dniu 10 września 2015 r. pozytywnie zaopiniowała Program Promocji Zatrudnienia
oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego na lata 2015 – 2020.

Uchwała nr 149/XV/16
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 1 kwietnia 2016 r.

w sprawie przekazania Wójtowi
Gminy Gródek nad Dunajcem przez
Powiat Nowosądecki zarządzania
drogą powiatową nr 1561 K Sienna
– Siedlce w km 0+000÷2+924,04
w miejscowości Sienna i Jelna.
w sprawie przekazania Wójtowi
Gminy Gródek nad Dunajcem przez
Powiat Nowosądecki zarządzania
drogą powiatową nr 1449 K
Wytrzyszczka – Tropie – Bartkowa
Posadowa w km 0+080 – 0+870
w miejscowości Tropie.
w sprawie zatwierdzenia oraz
przystąpienia do realizacji przez
powiat nowosądecki projektu nr:
RPMP.08.02.00-12-0098/15 pod
nazwą „Aktywizacja zawodowa
bezrobotnych 30+ w powiecie
nowosądeckim”.
w sprawie przekazania Wójtowi
Gminy Łącko przez Powiat
Nowosądecki zarządzania drogą
powiatową nr 1540 K Łącko – Wola
Kosnowa od km 4+953 do
km 6+179.
w sprawie zatwierdzenia oraz
przystąpienia do realizacji przez
Powiat Nowosądecki projektu pod
nazwą „Myśl razem – pracuj
razem” w ramach programu
ERASMUS +.

Zawarcie porozumienie w dniu 1 kwietnia 2016 z Wójtem Gminy Gródek nad Dunajcem w sprawie
przekazanie w zarządzanie drogą powiatową nr 1561 K Sienna – Siedlce w km 0+000÷2+924,04 –
porozumienie zawarte na czas nieokreślony. Przedmiotowe porozumienie umożliwi przygotowanie
przez Gminę Gródek nad Dunajcem wniosku o dofinansowanie inwestycji związanej z przebudową
przedmiotowej drogi ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014-2020: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.
Zawarcie porozumienia w dniu 19 maja 2016 r. z Wójtem Gminy Gródek nad Dunajcem w sprawie
przekazania w zarządzanie drogą powiatową nr 1449 K Wytrzyszczka – Tropie – Bartkowa
Posadowa w km 0+080÷0+870 – porozumienie zawarte na czas nieokreślony. Wójt Gminy złożył w
dniu 2 stycznia 2019 r. oświadczenie o rozwiązaniu porozumienia za trzy miesięcznym okresem.
Przedmiotowe porozumienie miało umożliwić przygotowanie przez Gminę wniosku o
dofinansowanie przebudowy tego odcinka drogi ze środków Unii Europejskiej w ramach programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych:
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-009/15 na projekty realizowane w
ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Małopolskiego na lata
2014-2020 zostało przyznane dofinansowanie na realizację projektu Powiatowego Urzędu Pracy dla
Powiatu Nowosądeckiego nr. RPMP.08.02.00-12-0098/l 5 pod nazwą „Aktywizacja zawodowa
bezrobotnych 30+ w powiecie nowosądeckim”. Do zawarcia z Instytucją Wdrażającą umowy
o dofinansowanie projektu konieczne było podjęcie Uchwały Rady Powiatu wyrażającej zgodę na
przystąpienie do realizacji projektu. Opis realizacji na stronie 212 Raportu.
Zawarcie porozumienia w dniu 3 listopada 2016 r. z Wójtem Gminy Łącko w sprawie przekazanie
w zarządzanie drogą powiatową nr 1540 K Łącko – Wola Kosnowa w km 4+953÷6+179 –
porozumienie zawarte do 02.11.2018 roku. Porozumienie umożliwi pozyskanie przez Gminę
zewnętrznego dofinansowania na realizację robót polegających na budowie chodnika na tym
odcinku drogi.

Uchwała Nr 150/XVI/16
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 13 maja 2016 r.
16.

Uchwała Nr 170/XVII/16
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 17 czerwca 2016 r.
17.

18.

19.

Uchwała Nr 174/XVIII/16
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 16 września 2016 r.

Uchwała Nr 185/XIX/16
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 25 listopada 2016 r.

Projekt realizowany w latach 2016-2018 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy –
Zdroju polegający na poznaniu europejskich rynków pracy, sytuacji społecznej i ekonomicznej
partnerów projektu tj. Włoch, Bułgarii, Turcji, Hiszpanii i Francji. Wartość projektu 97 988 zł i nie
wymagał finansowego wkładu własnego.
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20.

Uchwała Nr 198/XX/16
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Powiatowej
Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych na lata
2016-2020.

Uchwała Nr 209/XXI/17
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż działek ewidencyjnych
położonych w obrębie Krynica Wieś
miasto Krynica-Zdrój, w trybie
przetargu.

21.

22.

23.

Uchwała Nr 222/XXIII/17
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 19 maja 2017 r.

Uchwała Nr 241/XXIV/17
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 22 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr 242/XXIV/17
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 22 czerwca 2017 r.
24.

w sprawie zatwierdzenia Programu
restrukturyzacji i poprawy
wykorzystania infrastruktury
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej - Szpitala
im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju.
w sprawie przyjęcia „Powiatowego
Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie i Ochrony
Osób Doświadczających Przemocy
w Rodzinie w Powiecie
Nowosądeckim na lata 2017-2020”.
w sprawie utworzenia Powiatowego
Programu Wspierania Edukacji
i Wyrównywania szans
Edukacyjnych oraz określenia
szczegółowych warunków, form,
zakresu i trybu udzielania pomocy
materialnej uczniom szkół
ponadpodstawowych

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy
opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych
i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z
właściwymi terytorialnie gminami. Strategia jest realizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Opis realizacji na stronie 34 Raportu.
Uchwała o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości obejmujących 20 działek położonych
w Krynicy-Zdroju, obręb Krynica Wieś, KW NS1M/00020409/1. Realizacja uchwały w 2018 roku:



Zarząd Powiatu Nowosądeckiego podjął 7 uchwał o przeprowadzeniu przetargu i ustaleniu
ceny wywoławczej nieruchomości,
zawarto 2 umowy sprzedaży:
 umowa notarialna sprzedaży z dnia 2.03.2018 r. Nr 1607/2018, dot. działki
ewidencyjnej nr 403/37 o powierzchni 0,0838 ha i udział w 1/21 cz. w dz. 403/38
o pow.0,2317 ha, w obr. Krynica Wieś,
 umowa notarialna sprzedaży z dnia 20.04.2018 r. Nr 2875/2018, dot. działki
ewidencyjnej nr 403/16 o powierzchni 0,0900 ha i udział w 1/21 cz. w dz. 403/38
o pow.0,2317 ha, w obr. Krynica Wieś.

Aktualnie w procedurze sprzedaży jest 7 działek.
Program wyznacza kierunki działania Szpitala mające na celu poprawę efektywności wykorzystania
infrastruktury technicznej Szpitala, a przede wszystkim poprawę jakości i skuteczności
świadczonych usług zdrowotnych zarówno przez lepsze warunki udzielania świadczeń zdrowotnych
w lecznictwie stacjonarnym, jak również poszerzenie możliwości szybkiej nowoczesnej
diagnostyki. Realizacja Programu na stronie 27 Raportu.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań
własnych powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Program jest realizowany zgodnie z
przyjętym harmonogramem. Jego zasadniczym celem jest ograniczenie skali problemu i skutków
przemocy w rodzinie. Realizacja Programu na stronie 14 Raportu.
Na podstawie uchwały przyznawane są stypendia edukacyjne za wyniki w nauce dla uczniów
uzdolnionych oraz stypendia materialne dla uczniów znajdujących w trudnej losowej sytuacji
materialnej. Uchwała pozwala także na utrzymanie się uczniów pochodzących z zagranicy na
pobieranie nauki w szkołach Powiatu Nowosądeckiego.
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Uchwała Nr 261/XXVII/17
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 30 października 2017 r.
25.

i ponadgimnazjalnych, dla których
Powiat Nowosądecki jest organem
prowadzącym.
w sprawie zatwierdzenia oraz
przystąpienia do realizacji przez
Powiat Nowosądecki projektu pod
nazwą „More cultures – one
European identity” (Wiele kultur –
jedna europejska tożsamość) w
ramach programu ERASMUS +.

Uchwała Nr 262/XXVII/17
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości
opłat na rok 2018 za usunięcie
i przechowywanie statków lub
innych obiektów pływających na
obszarach wodnych Powiatu
Nowosądeckiego.

Uchwały Nr 263/XXVII/17
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 30 października 2017

w sprawie ustalenia opłat za
usuwanie pojazdów z dróg na
terenie Powiatu Nowosądeckiego na
koszt właściciela i przechowywania
tych pojazdów na wyznaczonych
parkingach strzeżonych na 2018
rok.

26.

27.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju w okresie od
1.09.2017 do 31.08.2018. Celem projektu było promowanie uczenia się w ramach współpracy,
rozwijanie umiejętności społecznych i obywatelskich. Partnerami były szkoły z Rumunii, Grecji,
Włoch, Turcji i Litwy. Projekt w 100% finansowany ze środków zewnętrznych w kwocie 84 256 zł.

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie
osób przebywających na obszarach wodnych. Ustawa ta stanowi, że usuwanie statków i innych
obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu oraz prowadzenie
strzeżonego portu, przystani lub parkingu strzeżonego należy do zadań własnych powiatu. Zgodnie
z tym Rada Powiatu Uchwałą nr 262/XXVII/17 z dnia 30 października 2017 r. ustaliła wysokości
opłat na rok 2018 za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na
obszarach wodnych Powiatu Nowosądeckiego.
Zgodnie z ww. ustawą Starosta Nowosądecki zdecydował o powierzeniu zadania innej instytucji.
W ślad za tym wysłano trzy zapytania ofertowe do następujących instytucji: Tarnowskiego
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Instytutu Ratownictwa Na Wodach Górskich
i Powodziowych oraz Sądeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Spośród
otrzymanych ofert wybrano najkorzystniejszą – Sądeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego – z którym zawarto umowę (nr PCZK.5521.2.2018) na wyżej wymienione zadanie
w dniu 13 lutego 2018 r. Na przedmiotowe zadanie zostało przekazane 10 000 zł płatne w dwóch
transzach: 1 transza: płatna do 30 kwietnia 2018 r. w wysokości 4 000 zł, 2 transza: płatna do
30 września 2018 r. w wysokości 6 000zł. Sporządzono protokoły z nadzoru w zakresie solidności
i jakości świadczonych usług dotyczących wyznaczenia portu oraz przechowywania statków lub
innych obiektów pływających zgodnie z zawartą umową, w dniach 13 kwietnia 2018 r. i 6 września
2018 r. Zgodnie z umową pod koniec roku otrzymano sprawozdanie z wykonania zadania .
Na podstawie art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym Starosta
realizuje zadania związane z usuwaniem pojazdów i prowadzeniem parkingu dla pojazdów
usuniętych, natomiast Rada Powiatu ustala corocznie stawki opłat za usuwanie pojazdów,
prowadzenie parkingu dla pojazdów usuniętych oraz stawki z odstąpienie od usunięcia pojazdu. Na
podstawie ustawy j/w oraz uchwały Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu, działając w imieniu
Starosty Nowosądeckiego, w oparciu o rozpoznanie cenowe w drodze zaproszenia do złożenia ofert
na zamówienie publiczne na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
w związku z treścią z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych wyłonionił dwóch
wykonawców realizujących zadanie pn: Usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Nowosądeckiego
i prowadzenie parkingów dla pojazdów usuniętych z którymi podpisano umowy na realizację
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Uchwała Nr 267/XXVIII/17
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie w sprawie ustalenia
rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie
Powiatu Nowosądeckiego oraz
dyżurów aptek ogólnodostępnych
w porze nocnej, w niedziele, święta
i inne dni wolne od pracy na terenie
Krynicy-Zdroju, Miasta i Gminy
Stary Sącz, Miasta Grybów oraz
Gminy Grybów, w 2018 roku.

Uchwała Nr 268/XXVIII/17
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie Programu Współpracy
Powiatu Nowosądeckiego z
Organizacjami Pozarządowymi na rok
2018.

Uchwała
Nr 280/XXIX/17
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu
Nowosądeckiego na 2018 rok.

Uchwała
Nr 281/XXIX/17
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu
Nowosądeckiego.

28.

29.

30.

31.

w/w zadania
- Umowa nr 120/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.,
- Umowa nr 121/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.
Uchwała zmieniona Nr 329/XXXIV/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 7 września 2018 r.
W roku 2018 w ramach realizacji uchwały:
 powiadomiono samorządy gminne z terenu Powiatu oraz Okręgową Izbę Aptekarską
w Krakowie o ustalonym na rok 2018 rozkładzie godzin pracy aptek i dyżurach (oraz
zmianie w ciągu roku); samorządy gminne zobowiązano do powiadomienia właścicieli
aptek;
 prowadzono korespondencję z samorządami gminnymi, aptekami, samorządem
aptekarskim w zakresie zmian zachodzących w ciągu roku w rozkładzie;
 przygotowano rozkład godzin pracy aptek oraz dyżurów na rok 2019;
 prowadzono korespondencję z samorządami gminnym, samorządem aptekarskim w celu
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek na rok 2019 – opiniowanie projektu uchwały RPN.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 2003r. o samorządzie powiatowym powiat
wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie
współpracy z organizacjami pozarządowymi. Szczegółowo sferę współpracy organów administracji
publicznej z organizacjami pozarządowymi określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa ta nakłada także obowiązek uchwalania rocznego
programu współpracy we wskazanym obszarze. Program precyzuje zasady współpracy pomiędzy
Powiatem Nowosądeckim a organizacjami pozarządowymi w 2018 roku określając m.in. cele,
zakres i formy współpracy zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Realizacja Programu na stronie 216 Raportu.
Realizacja budżetu w trakcie 2018 roku.
Szczegółowe omówienie znajduje się w Sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu
Nowosądeckiego za 2018 rok (Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym
Sączu, zakładka – Budżet i majątek Powiatu).
Realizacja budżetu w trakcie 2018 roku oraz przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do
Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Szczegółowe omówienie znajduje się w Sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu
Nowosądeckiego za 2018 rok (Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym
Sączu, zakładka – Budżet i majątek Powiatu).
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Lp.

REALIZACJA UCHWAŁ RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO PODJĘTYCH W 2018 ROKU
Numer i data podjęcia
uchwały

Informacja o wykonaniu uchwały

Przedmiot uchwały

Uchwały podjęte w trakcie V kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego
Uchwała Nr 283/XXX/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 1 marca 2018 r.

1.

Uchwała Nr 286/XXX/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 1 marca 2018 r.

2.

3.

Uchwała Nr 287/XXX/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały
nr 407/XXXVII/14 Rady Powiatu
Nowosądeckiego z dnia
30 października 2014 r.
zmienionej uchwałą
nr 182/XIX/16 z dnia 25 listopada
2016 r. i uchwałą nr 196/XX/16
z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie utworzenia
Powiatowego Zakładu
Aktywności Zawodowej
w Nawojowej i nadania statutu.
w sprawie powołania Komisji
Konkursowej do
przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej –
Szpital im. dr. J. Dietla
w Krynicy- Zdroju.

Uchwała została podjęta w związku ze zmianą oznaczeń nieruchomości gruntowych będących
w użyczeniu Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej oraz w związku
z przekazaniem części nieruchomości będących w użyczeniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. W. Witosa w Nawojowej na rzecz PZAZ w Nawojowej.

w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż w trybie
bezprzetargowym z udzieleniem
bonifikaty nieruchomości
położonej w Starym Sączu
ul. Daszyńskiego 18.

Uchwała o wyrażeniu zgody na sprzedaż bezprzetargową z udzieleniem bonifikaty na rzecz Gminy
Stary Sącz, zabudowanej nieruchomości obejmującej działki nr 2053/4 i 2053/2, obręb Stary Sącz,
obj. KW NS1S/00002492/2.

Poprzez podjęcie niniejszej uchwały, Zakład użytkuje wszystkie nieruchomości gruntowe
określone w omawianej uchwale poprzez m.in. produkcję paszy dla zwierząt.

Zarząd wykonał powierzone zadania poprzez ogłoszenie konkursu na przedmiotowe stanowisko –
Uchwała nr 1219/2018 ZPN z dnia 21 marca 2018 r. Postępowanie konkursowe przeprowadzono
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu
przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym
niebędącym przedsiębiorcą.W konkursie złożono 2 oferty spełniające wymogi formalne. Komisja
Konkursowa powołana do przeprowadzenia w/w konkursu na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2018
r. dokonała wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora SP ZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla
w Krynicy-Zdroju w osobie Pana Sławomira Kmaka. Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na
posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2018 r. przyjął informację o wyborze kandydata i wyraził zgodę na
jego zatrudnienie. W rezultacie Zarząd podjął Uchwałę Nr 1248/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju.

Zrealizowana w 2018 r. umową sprzedaży z dnia 15 maja 2018 r. Nr 3601/2018.
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Uchwała Nr 288/XXX/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 1 marca 2018 r.
4.

Uchwała Nr 289/XXX/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 1 marca 2018 r.
5.

Uchwała Nr 290/XXX/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 1 marca 2018 r.
6.

7.

8.

w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji
dla szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół
publicznych i placówek
niepublicznych prowadzonych na
terenie powiatu nowosądeckiego
oraz trybu przeprowadzania
kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystania dotacji.
w sprawie przyznania dotacji
celowych na prace
konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków położonych na obszarze
Powiatu Nowosądeckiego.
w sprawie uchwalenia
„Powiatowego programu
zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa
obywateli i porządku publicznego
dla Miasta Nowego Sącza oraz
Powiatu Nowosądeckiego na lata
2018 -2020”.

Uchwała Nr 291/XXX/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia Programu
Rozwoju Powiatu
Nowosądeckiego do roku 2020.

Uchwała Nr 293/XXX/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 1 marca 2018 r.

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

Podjęta uchwała dotyczy udzielania dotacji i jej kontroli przez szkoły i placówki niepubliczne
o uprawnieniach szkół i placówkach publicznych, funkcjonujących na terenie Powiatu. Uchwała
wynika z przepisów ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych i jest
realizowana na bieżąco.

Przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami umożliwiają
organom samorządowym udzielanie dotacji celowej na przeprowadzenie prac restauratorskich
i konserwatorskich. Na podstawie uchwały udzielono 9 dotacji celowych wykorzystanych
i rozliczonych w 2018 r.

Zadania w ramach Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu
Nowosądeckiego na lata 2018-2020 realizowane są na bieżąco poprzez systematyczne
i skoordynowane działania służb, inspekcji i straży oraz mieszkańców w obszarze:
 Bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania,
 Bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 Bezpieczeństwa w środkach komunikacji publicznej,
 Bezpieczeństwa w szkołach,
 Przemocy w rodzinie.
Szczegółowy opis realizacji Programu znajduje się na 32 stronie Raportu.
Program Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego do roku 2020 jest dokumentem o charakterze
operacyjno-wdrożeniowym, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju
prowadzonej w przestrzeni lokalnej. Szczegółowy opis realizacji Programu znajduje się na
31 stronie Raportu.
Realizacja budżetu powodująca zwiększenie dochodów budżetu Powiatu o kwotę 2 469 962 zł,
wydatków budżetu Powiatu o kwotę 2 695 438 zł oraz przychodów budżetu Powiatu, z tytułu
wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu
z lat ubiegłych o kwotę 225 476 zł. W związku ze zwiększeniem planowanej kwoty wydatków
budżetowych, których źródłem pokrycia jest nadwyżka środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych - zwiększeniu uległ deficyt budżetu Powiatu o kwotę
225 476 zł, tj. do wysokości 8 827 115 zł.
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Uchwała Nr 294/XXX/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu
Nowosądeckiego.

Uchwała Nr 295/XXXI/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 6 kwietnia 2018 r.

w sprawie powierzania
Burmistrzowi Starego Sącza
przez Powiat Nowosądecki
zarządzania drogą powiatową
nr 1530 K Barcice – Wola
Krogulecka od km 0+000 do
km 0+290 w m. Barcice.
w sprawie powierzania
Burmistrzowi Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna przez
Powiat Nowosądecki zarządzania
drogą powiatową nr 1514 K
Muszyna: ul. Piłsudskiego
ul. Pułaskiego – Leluchów –
Granica Państwa od km 0+000 do
km 1+071,40 (ul. Piłsudskiego
w Muszynie).

9.

10.

Uchwała Nr 296/XXXI/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 6 kwietnia 2018 r.

11.

Realizacja budżetu zgodnie ze zmianami wynikającymi z uchwał podjętych przez Radę i Zarząd
Powiatu oraz przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono wydatki na realizację
8 niżej wymienionych projektów, współfinansowanych ze środków z UE:
- „Budujemy – jeździmy – poznajemy” o kwotę 35 329 zł,
- „Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru
Powiatu Nowosądeckiego” o kwotę 133 905 zł,
- „Kształcenie ogólne w chmurze – Szkoły ponadgimnazjalne – Powiat Nowosądecki” o kwotę
43 834 zł,
- „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” o kwotę 28 759 zł,
- „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy
Sącz” o kwotę 112 327 zł,
- „Małopolska Chmura Edukacyjna” o kwotę 193 930 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu
Nowosądeckiego” o kwotę 105 304 zł,
- „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w Powiecie Nowosądeckim” o kwotę 3 271 zł.
W ramach zadania pn. „Rozbudowa istniejącego budynku oświatowego o salę gimnastyczną
z zapleczem oraz przebudowa i nadbudowa przedmiotowego budynku z przeznaczeniem na Liceum
Ogólnokształcące w Grybowie wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 678, 679/2
położonych w Grybowie” zwiększono wydatki w 2018 r. o kwotę 283 440 zł.
Zawarcie porozumienie w dniu 11 kwietnia 2018 r. z Burmistrzem Starego Sącza w sprawie
przekazania w zarządzanie drogą powiatową nr 1530 K Barcice – Wola Krogulecka w km
0+000÷0+290 – porozumienie zawarte do 31.12.2026 r. Przejęcie zarządzania drogą powiatową
umożliwi Gminie Stary Sącz przygotowanie wniosku na realizację zadania w zakresie rozbudowy
ww. odcinka drogi wraz z budową parkingu z pozyskanej pomocy dla operacji typu
„Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zawarcie porozumienie w dniu 26 kwietnia 2018 r. z Burmistrzem Muszyny w sprawie przekazania
w zarządzanie drogą powiatową nr 1514 K Muszyna: ul. Piłsudskiego, ul. Pułaskiego – Leluchów –
Granica Państwa w km 0+00÷1+071,40 – porozumienie zawarte do 30.10.2019 roku. Przejęcie
zarządzania drogą powiatową umożliwi Gminie Muszyna usprawnienie planowanych inwestycji
związanych z remontem sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji opadowej.
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12.

13.

Uchwała Nr 297/XXXI/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 6 kwietnia 2018 r.

w sprawie szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt
w mieszkaniach chronionych
treningowych.

Uchwała Nr 298/XXXI/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 6 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Nowosądeckiego na
2018 rok oraz zmian w Uchwale
Budżetowej Powiatu
Nowosądeckiego na 2018 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu
Nowosądeckiego.

Uchwała Nr 299/XXXI/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 6 kwietnia 2018 r.

14.

15.

16.

Uchwała Nr 301/XXXII/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 28 maja 2018 r.
Uchwała Nr 302/XXXII/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie przyjęcia oceny
zasobów pomocy społecznej dla
Powiatu Nowosądeckiego
za 2017 r.
w sprawie zmiany regulaminu
wynagradzania nauczycieli
w szkołach i placówkach.

Od dnia 6 kwietnia 2018 r. zastosowanie mają nowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt
w mieszkaniach chronionych treningowych, a opłaty naliczane są zgodnie z podjęta uchwałą.
W 2018 r. w mieszkaniach chronionych treningowych przebywało dwóch wychowanków.
Odpłatność za ich pobyt została ustalona zgodnie z tabelą odpłatności, będącą załącznikiem do
wymienionej uchwały tj. 1 wychowanek – nieodpłatnie, 1 wychowanek – odpłatność w 2018 roku
wynosiła 150 zł.
Realizacja budżetu powodująca zmniejszenie dochodów majątkowych budżetu Powiatu o kwotę
2 432 458 zł i wydatków majątkowych budżetu o kwotę 1.829.117 zł oraz zwiększenie przychodów
budżetu Powiatu o kwotę 603.341 zł. W związku ze zmianami w planowanych dochodach i
wydatkach budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok zwiększeniu uległ deficyt budżetu
Powiatu o kwotę 603 341 zł, tj. do wysokości: 9 430 456 zł.
Realizacja budżetu zgodnie ze zmianami wynikającymi z uchwał podjętych przez Radę i Zarząd
Powiatu oraz przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano:
 w ramach projektu: „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu
Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” zmniejszenia wydatków w 2018 r. o kwotę
3 307 024 zł, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w 2020 r.
 w ramach przedsięwzięcia pn. „Zadania Powiatu w zakresie opieki nad dziećmi z terenu
Powiatu pozbawionymi tej opieki (umieszczonych w rodzinach zastępczych i w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych w innych Powiatach oraz placówkach opiekuńczowychowawczych niepublicznych), w tym realizacja zadań w ramach „Pomocy państwa
w wychowaniu dzieci” z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego” zmniejszenia
wydatków w 2018 r. w łącznej kwocie 737 944 zł.
 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy
połączenia drogi krajowej nr 87 w Nowym Sączu z drogą wojewódzką nr 969 wraz
z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia” na
kwotę 62 500 zł do realizacji w 2019 roku.
zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym
w Starym Sączu” na „Rozbudowa istniejącego budynku Liceum Ogólnokształcącego w Starym
Sączu o halę sportową”.
Przyjęta i zatwierdzona przez Radę Powiatu Nowosądeckiego ocena zasobów pomocy społecznej
dla Powiatu Nowosądeckiego za 2017 r. została przesłana do Sejmiku Województwa
Małopolskiego zgodnie z wymogami ustawy o pomocy społecznej.
Uchwała podjęta na skutek zmian przepisów ustawy Karta Nauczyciela likwidująca dodatek
mieszkaniowy dla nauczycieli. Realizacja uchwały na bieżąco.
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Ra p o r t o sta n ie Po w ia tu No wo są d ec ki eg o za 2 0 1 8 ro k
Wykonywanie Uchwał Rady Powiatu Nowosądeckiego (uchwały podjęte w 2018 roku)
Uchwała Nr 303/XXXII/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 28 maja 2018 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.

Uchwała Nr 304/XXXII/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Nowosądeckiego na
2018 rok oraz zmian w Uchwale
Budżetowej Powiatu
Nowosądeckiego na 2018 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu
Nowosądeckiego.

17.

18.

Uchwała Nr 305/XXXII/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 28 maja 2018 r.

19.

20.

Uchwała Nr 317/XXXIII/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 18 czerwca 2018 r.
Uchwała Nr 318/XXXIII/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 18 czerwca 2018 r.

21.

w sprawie w sprawie przyjęcia
„Powiatowego Programu
Rozwoju Pieczy Zastępczej dla
Powiatu Nowosądeckiego na lata
2018-2020”.
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” (projekt
konkursowy).

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. Ponieważ Zakłady Aktywności Zawodowej działają w oparciu
o ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
nadwyżkę środków obrotowych zobowiązany jest do przekazania na wyodrębniony rachunek
bankowy Zakładowego Funduszu Aktywności. Dlatego też zaszła konieczność wprowadzenia
stosownych zapisów w statucie PZAZ w Nawojowej.
Realizacja budżetu powodująca zwiększenie dochodów budżetu Powiatu o kwotę 2 020 022 zł
i wydatków budżetu Powiatu o kwotę 1 020 022 zł, zmniejszenie deficytu budżetu Powiatu o kwotę
1 000 000 zł oraz zmniejszenie przychodów budżetu Powiatu o kwotę 1 000 000 zł. Zmniejszeniu
o kwotę 1 000 000 zł uległo planowane zadłużenie Powiatu na koniec 2018 roku, tj. do kwoty
63 821 904 zł.
Realizacja budżetu zgodnie ze zmianami wynikającymi z uchwał podjętych przez Radę i Zarząd
Powiatu oraz przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano:
 w ramach projektu pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie
Nowosądeckim” zmniejszenia wydatków majątkowych, z jednoczesnym zwiększeniem o te
same kwoty wydatków bieżących, z tego: w 2018 r. o 385 601 zł, w 2019 r. o 289 601 zł,
a w roku 2020 o 289 600 zł,
 w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności
publicznej Powiatu Nowosądeckiego” zwiększenia wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę
400.000 zł,
 w ramach przedsięwzięcia pn. „Badanie sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego
za 2017 i 2018 rok” zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 12.834 zł, tj. po 6 417 zł
w 2018 r. i 2019 r.
Zgodnie z art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 20110 roku o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej do zadań powiatu należy opracowanie i realizacja 3-letnich programów
dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin
zastępczych zawodowych.
Uchwała podjęta w związku z przystąpieniem Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu
Nowosądeckiego do realizacji projektu nr RPMP.08.02.00-12-0034/18 w ramach Działania 8.2
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Opis
realizacji na stronie 215 Raportu.
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Ra p o r t o sta n ie Po w ia tu No wo są d ec ki eg o za 2 0 1 8 ro k
Wykonywanie Uchwał Rady Powiatu Nowosądeckiego (uchwały podjęte w 2018 roku)
Uchwała Nr 319/XXXIII/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 18 czerwca 2018 r.
22.

Uchwała Nr 320/XXXIII/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 18 czerwca 2018 r.
23.

24.

25.

Uchwała Nr 322/XXXIII/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 18 czerwca 2018 r.
Uchwała Nr 323/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” (projekt
konkursowy).
w sprawie udzielenia dotacji celowej
na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków położonych na
obszarze Powiatu Nowosądeckiego.

Uchwała podjęta w związku z przystąpieniem Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu
Nowosądeckiego do realizacji projektu nr RPMP.08.02.00-12-0012/18 w ramach Działania 8.2
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Opis
realizacji na stronie 213 Raportu.

w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Nowosądeckiego na 2018 r.

Realizacja budżetu powodująca zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Powiatu o kwotę
2 007 047 zł.

w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu
Nowosądeckiego.

Realizacja budżetu zgodnie ze zmianami wynikającymi z uchwał podjętych przez Radę i Zarząd
Powiatu oraz przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano:
 w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności
publicznej Powiatu Nowosądeckiego” dokonano zwiększenia wydatków majątkowych
w 2018 r. o kwotę 188 819 zł,
 wprowadzono projekt pn. „Aktywizacja zawodowa kobiet 30+ w Powiecie Nowosądeckim” na
łączną kwotę 952 270 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia co
najmniej 67 bezrobotnych kobiet w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Powiecie
Nowosądeckim. Projekt jest realizowany w latach 2018-2020,
 wprowadzono projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób 30+ w Powiecie Nowosądeckim” na
łączną kwotę 951 570 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia co
najmniej 67 osób bezrobotnych w wieku 30 lat pozostających bez pracy w Powiecie
Nowosądeckim. Projekt jest realizowany w latach 2018-2020,
 w ramach przedsięwzięcia „Rozbudowa istniejącego budynku Liceum Ogólnokształcącego
w Starym Sączu o halę sportową” dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2019 r.
o kwotę 1 000 000 zł , tj. do poziomu 4 569 920 zł.

Przepisy ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami umożliwia
organom samorządowym udzielania dotacji celowej na przeprowadzenie prac restauratorskich i
konserwatorskich. Na podstawie uchwały udzielono 1 dotację celową wykorzystaną i rozliczoną
w 2018 r.
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Ra p o r t o sta n ie Po w ia tu No wo są d ec ki eg o za 2 0 1 8 ro k
Wykonywanie Uchwał Rady Powiatu Nowosądeckiego (uchwały podjęte w 2018 roku)
Uchwała Nr 325/XXXIV/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 7 września 2018 r.

26.

27.

Uchwała Nr 326/XXXIV/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 7 września 2018 r.

Uchwała Nr 327/XXXIV/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 7 września 2018 r.
28.

w sprawie określenia zasad
rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli, dla których
ustalony plan zajęć jest różny
w poszczególnych okresach roku
szkolnego, ustalenia
tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli
szkół niewymienionych w art. 42
ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. – Karta Nauczyciela,
pedagogów, psychologów,
logopedów, terapeutów
pedagogicznych i
doradców zawodowych,
nauczycieli prowadzących
kształcenie w formie zaocznej
i nauczycieli kształcenia na
odległość oraz zasad zaliczania do
wymiaru godzin poszczególnych
zajęć w formie zaocznej
i kształceniu na odległość.
w sprawie przystąpienia Powiatu
Nowosądeckiego do realizacji
projektu pod nazwą „Mobilność
uczniów szkół zawodowych
i kadry” w ramach programu
ERASMUS+.
w sprawie zatwierdzenia planu
finansowego podziału środków
PFRON przeznaczonych na
realizację zadań na rzecz osób
niepełnosprawnych w Powiecie
Nowosądeckim w 2018 r.

Uchwała została podjęta na podstawie zmian przepisów oświatowych. Uchwała jest realizowana na
bieżąco

Podjęcie uchwały umożliwiło uczniom i kadrze zawodowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Nawojowej na wymianę doświadczeń w zakresie kultury pracy i ram zachowań oraz
podniesienia znajomości języka angielskiego zawodowego poprzez praktyki realizowane
w Wielkiej Brytanii. Program finansowany ze środków zewnętrznych ERASMUS+ w okresie
20.08.2018 do 19.08.2019
Rada Powiatu Nowosądeckiego dokonała podziału środków PFRON przyznanych Powiatowi na
realizację zadań określonych w uchwale. Stało się to w oparciu o informację ogłoszoną w dniu
15 lutego na stronie internetowej PFRON – Podział środków PFRON dla samorządów
powiatowych w 2018 r. - zgodnie z uchwałą 14/2018 w sprawie podziału środków Funduszu na
2018 r. na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji (...).
Ponadto Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonał zmian w planie
finansowym oraz w wysokości limitu przyznanych środków na 2018 r. Zgodnie z pismem:
DF.WRO.284.2018.w.IWR z dnia 2 lipca 2018 r. Powiat Nowosądecki otrzymał dodatkowe środki
pieniężne na realizację zadań z Funduszu.
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Ra p o r t o sta n ie Po w ia tu No wo są d ec ki eg o za 2 0 1 8 ro k
Wykonywanie Uchwał Rady Powiatu Nowosądeckiego (uchwały podjęte w 2018 roku)
Przyznane i rozdzielone środki przedmiotowymi uchwałami RPN zostały zgodnie
z upoważnieniem zmienione przez Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 14/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r.
oraz Uchwałą Nr 20/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego podziału
środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych
w Powiecie Nowosądeckim w 2018 r. w następujący sposób:

29.

30.

Uchwała Nr 328/XXXIV/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 7 września 2018 r.

Uchwała Nr 329/XXXIV/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 7 września 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż w trybie przetargu
udziału Powiatu Nowosądeckiego
wynoszącego 3/10 cz. w działce
nr 2053/4 położonej w Starym
Sączu.
w sprawie zmiany Uchwały
Nr 267/XXVIII/17 Rady Powiatu
Nowosądeckiego z dnia
30 listopada 2017 r. w sprawie
ustalenia rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie

1) Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych –
art. 38 i 40 ustawy (organizowane przez PUP) – pomniejszone o kwotę 6 000 zł;
2) Finansowanie instrumentów oraz usług rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących
pracy, niepozostających w zatrudnieniu (staże, prace interwencyjne, przygotowanie zawodowe
w miejscu pracy) – art. 11 (organizowane przez PUP) – pomniejszone o kwotę – 3 069,13 zł;
3) Finansowanie instrumentów oraz usług rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących
pracy, niepozostających w zatrudnieniu (staże, prace interwencyjne, przygotowanie zawodowe
w miejscu pracy) – art. 11 (organizowane przez PUP) – pomniejszono o kwotę 53,16 zł;
4) Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych art. 35 a ust. 1 pkt.7 ppkt. a ustawy – pomniejszony o kwotę – 1 551zł
5) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – art. 35 a ust. 1 pkt. 7 ppkt d.
Ustawy – powiększono o kwotę – 4 684,04 zł;
6) Zadanie „Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów”
– powiększono o kwotę -6 042,09 zł;
7) Zadanie „Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych” –
art. 35 a ust. 1 pkt. 7 ppkt b. ustawy – pomniejszono o kwotę 106, 00 zł;
8) Zadanie „Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów”
– powiększono o kwotę – 53,16 zł.
Procedura sprzedaży nieruchomości jest w trakcie realizacji.

Przedstawienie realizacji Uchwały w 2018 roku przy opisie Uchwały Nr 267/XXVIII/17 Rady
Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze
nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Krynicy-Zdroju, Miasta i Gminy Stary
Sącz, Miasta Grybów oraz Gminy Grybów, w 2018 roku (więcej stronie 81 Raportu).
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Ra p o r t o sta n ie Po w ia tu No wo są d ec ki eg o za 2 0 1 8 ro k
Wykonywanie Uchwał Rady Powiatu Nowosądeckiego (uchwały podjęte w 2018 roku)

31.

32.

Uchwała Nr 330/XXXIV/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 7 września 2018 r.
Uchwała Nr 331/XXXIV/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 7 września 2018 r.
Uchwała Nr 332/XXXIV/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 7 września 2018 r.

33.

Powiatu Nowosądeckiego oraz
dyżurów aptek ogólnodostępnych
w porze nocnej, w niedzielę, święta
i inne dni wolne od pracy na terenie
Krynicy-Zdroju, Miasta i Gminy
Stary Sącz, Miasta Grybów oraz
Gminy Grybów, w 2018 roku.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu
Nowosądeckiego.
w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Nowosądeckiego na
2018 rok oraz zmian w Uchwale
Budżetowej na 2018 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu
Nowosądeckiego

Uchwala została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego:
DZ.URZ.WOJ.MAŁ.2018.6311.
Realizacja budżetu powodująca zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Powiatu o kwotę
2.660.849 zł.
Realizacja budżetu zgodnie ze zmianami wynikającymi z uchwał podjętych przez Radę i Zarząd
Powiatu oraz przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano:
- wprowadzono projekt pn. „Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry” na łączną kwotę
154 696 zł w ramach programu ERASMUS+. Celem projektu jest nabycie umiejętności
dostosowania się do zmian w celu poznania realiów kultury angielskiej w życiu codziennym,
miejscach publicznych i w pracy. Projekt jest realizowany przez ZSP w Nawojowej (2018-2019).
- wprowadzono projekt pn. „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu
Nowosądeckiego” na łączną kwotę 212 350 zł. Celem projektu jest rozwój
kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 180 uczniów
techników i liceów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych
zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjnokomunikacyjnych. Projekt będzie realizowany przez 7 szkół naszego Powiatu i Starostwo
Powiatowe w latach 2018-2019.
- w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w związku
z koniecznością dokonania zakupu pomocy dydaktycznych przeniesiono wydatki w kwocie
1 500 zł ze Starostwa Powiatowego do PZS w Muszynie.
- w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych
i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego” zmniejszono wydatki
bieżące w 2018 r. o kwotę 163 295 zł, tj. do faktycznego wykonania,
- w związku z zakończeniem projektu pn. „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w Powiecie
Nowosądeckim” zmniejszono wydatki bieżące w 2018 r. o kwotę 15 143 zł, tj. do faktycznego
wykonania,
- w ramach projektu pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim”
zwiększono wydatki bieżące o kwotę 119 122 zł w związku z przesunięciem części planowanej
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Uchwała Nr 333/XXXV/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 9 października 2018 r.

w sprawie zmiany nazwy
Powiatowego Ośrodka Wsparcia
dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi w Muszynie oraz
zmiany statutu.

Uchwała Nr 334/XXXV/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 9 października 2018 r.

w sprawie zmiany nazwy
Powiatowego Ośrodka Wsparcia
dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi w Zbyszycach oraz
zmiany statutu.

Uchwała Nr 335/XXXV/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 9 października 2018 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego Statutu
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej –
Szpital im. dr. J. Dietla
w Krynicy-Zdroju.

34.

35.

36.

realizacji projektu z 2020 do 2018 roku.
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie o wartości 360 000 zł pn. „Rozbudowa drogi powiatowej
nr 1574K Ptaszkowa-Ptaszkowa” (przed i za wiaduktem kolejowym), z okresem realizacji w latach
2018-2019 i finansowaniem w 2019 r. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie i dostosowanie
parametrów technicznych drogi w związku z przebudową wiaduktu.
- w ramach przedsięwzięcia „Zadania Powiatu w zakresie opieki nad dziećmi z terenu Powiatu
pozbawionymi tej opieki (umieszczonych w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczowychowawczych w innych Powiatach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych
niepublicznych), w tym realizacja zadań w ramach Pomocy państwa w wychowaniu dzieci
z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego - Objęcie pieczą dzieci pozostających bez
opieki z terenu Powiatu Nowosądeckiego, a także realizacja projektu rządowego 500+” –
zwiększono limit wydatków w 2018 r. o kwotę 42 532 zł , tj. do poziomu 3 058 438 zł w PCPR
w Nowym Sączu oraz zmniejszono limit wydatków w 2018 r. w Starostwie Powiatowym o kwotę
11 650 zł , tj. do kwoty 596 480 zł.
- w ramach przedsięwzięcia „Wymiana windy dla osób niepełnosprawnych w budynku
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie” zmniejszono limit wydatków bieżących w 2018 r.
o kwotę 6 046 zł, tj. do poziomu 120 954 zł.
Decyzja o zmianie nazwy została podjęta na prośbę uczestników zajęć ich rodziców i opiekunów.
Zmianę uzasadniono tym, że „zaburzenia psychiczne” mają negatywną konotację
w społeczeństwie. Osoby z upośledzeniem
umysłowym i chore psychicznie, czują się
stygmatyzowane i odrzucane przez resztę społeczeństwa. Wstydzą się uczęszczać do Ośrodka „dla
osób z zaburzeniami psychicznymi”. Osoby potrzebujące pomocy, często też nie decydują się na
udział w zajęciach w związku ze stereotypowym myśleniem dotyczącym nazwy Ośrodka.
W związku ze zmianą nazwy dokonano zmian: Statutu, Regulaminu Organizacyjnego
Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Muszynie, tablic informacyjnych oraz pieczątek.
Decyzja o zmianie nazwy została podjęta na prośbę uczestników zajęć ich rodziców i opiekunów.
Zmianę
uzasadniono tym, że „zaburzenia psychiczne” mają negatywną konotację
w społeczeństwie. Osoby z upośledzeniem
umysłowym i chore psychicznie, czują się
stygmatyzowane i odrzucane przez resztę społeczeństwa. Wstydzą się uczęszczać do Ośrodka „dla
osób z zaburzeniami psychicznymi”. Osoby potrzebujące pomocy, często też nie decydują się na
udział w zajęciach w związku ze stereotypowym myśleniem dotyczącym nazwy Ośrodka.
W związku ze zmianą nazwy dokonano zmian: Statutu, Regulaminu Organizacyjnego
Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Muszynie, tablic informacyjnych oraz pieczątek.
Poinformowano Dyrektora SP ZOZ - Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju o podjęciu uchwały
oraz przesłano Dyrektorowi oryginał uchwały do realizacji zgodnie z kompetencjami.
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Uchwała Nr 336/XXXV/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 9 października 2018 r.

w sprawie ustalenia opłat za
usuwanie pojazdów z dróg na
terenie Powiatu Nowosądeckiego
na koszt właściciela i
przechowywania tych pojazdów
na wyznaczonych parkingach
strzeżonych na 2019 rok.

Uchwała Nr 337/XXXV/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 9 października 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat
na rok 2019 za usunięcie
i przechowywanie statków lub
innych obiektów pływających na
obszarach wodnych Powiatu
Nowosądeckiego.

Uchwała Nr 338/XXXV/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 9 października 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż w trybie przetargu,
nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu
Nowosądeckiego, obejmującej
działki ewidencyjne nr 528/2
i 529/2, położone w gminie
Chełmiec, obręb Świniarsko.
w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Nowosądeckiego na
2018 rok oraz zmian w Uchwale
Budżetowej Powiatu
Nowosądeckiego na 2018 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu
Nowosądeckiego.

37.

38.

39.

40.

41.

Uchwała Nr 339/XXXV/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 9 października 2018 r.

Uchwała Nr 340/XXXV/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 9 października 2018 r.

Na podstawie art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r prawo o ruchu drogowym Starosta
realizuje zadania związane z usuwaniem pojazdów i prowadzeniem parkingu dla pojazdów
usuniętych, natomiast Rada Powiatu ustala corocznie stawki opłat za usuwanie pojazdów,
prowadzenie parkingu dla pojazdów usuniętych oraz stawki za odstąpienie od usunięcia pojazdu.
Na podstawie ustawy j/w oraz uchwały Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu działając w
imieniu Starosty Nowosądeckiego w oparciu o rozpoznanie cenowe w drodze zaproszenia do
złożenia ofert na zamówienie publiczne na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny w związku z treścią z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych wyłonił dwóch
wykonawców realizujących zadanie pn: Usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Nowosądeckiego
i prowadzenie parkingów dla pojazdów usuniętych, z którymi podpisano umowy na realizację
w/w zadania:
 Umowa nr 100/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.,
 Umowa nr 101/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.
Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie
osób przebywających na obszarach wodnych. Ustawa ta stanowi, że usuwanie statków i innych
obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu oraz prowadzenie
strzeżonego portu, przystani lub parkingu strzeżonego należy do zadań własnych Powiatu. Zgodnie
z tym w dniu 9 października 2018 r. została podjęta Uchwała nr 337/XXXV/18 przez Radę Powiatu
Nowosądeckiego w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2019 za usunięcie i przechowywanie
statków lub innych obiektów pływających na obszarach wodnych. Uchwała jest realizowana
w 2019 roku.
Procedura sprzedaży nieruchomości jest w trakcie realizacji. Aktualnie ogłoszono wykaz
przedmiotowej nieruchomości do sprzedaży w przetargu.

Realizacja budżetu powodująca zmniejszenie dochodów budżetu Powiatu o kwotę 6 599 114 zł,
wydatków budżetu Powiatu o kwotę 8 456 793 zł oraz przychodów budżetu Powiatu o kwotę
1 857 679 zł i deficytu budżetu Powiatu o kwotę 1 857 679 zł.
Zmniejszeniu o kwotę 1 857 679 zł uległo planowane zadłużenie Powiatu na koniec 2018 roku,
tj. do kwoty 61 964 225 zł.
Realizacja budżetu zgodnie ze zmianami wynikającymi z uchwał podjętych przez Radę i Zarząd
Powiatu oraz przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano:
 w ramach projektu „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu
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Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” przeniesiono wydatki w kwocie 1 357 651 zł
z 2018 roku do realizacji w latach 2019-2020,
w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności
publicznej Powiatu Nowosądeckiego” przeniesiono część wydatków w kwocie 2 391 942 zł do
realizacji w 2019 r. z jednoczesnym wydłużeniem realizacji projektu do 30.09.2019 r.,
w ramach projektu pn. „Kształcenie ogólne w chmurze-Szkoły Ponadgimnazjalne-Powiat
Nowosądecki” zmniejszono wydatki o kwotę 12 412 zł w związku z końcowym rozliczeniem
projektu,
w ramach projektu pn. „Małopolska chmura edukacyjna” przesunięto część wydatków
w kwocie 621 854 zł do realizacji z 2018 do 2019 roku,
w ramach przedsięwzięcia „Zadania Powiatu w zakresie opieki nad dziećmi z terenu Powiatu
pozbawionymi tej opieki (umieszczonych w rodzinach zastępczych i w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych w innych Powiatach oraz placówkach opiekuńczowychowawczych niepublicznych), w tym realizacja zadań w ramach Pomocy państwa
w wychowaniu dzieci z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego - Objęcie pieczą
dzieci pozostających bez opieki z terenu Powiatu Nowosądeckiego, a także realizacja projektu
rządowego 500+” - zmniejszono limit wydatków w 2018 r. o kwotę 40 000 zł , tj. do poziomu
3 018 438 zł w PCPR w Nowym Sączu oraz zmniejszono limit wydatków w 2018 r.
w Starostwie Powiatowym o kwotę 60 000 zł , tj. do kwoty 536 480 zł.
w ramach przedsięwzięcia „Wykup gruntów zajętych pod drogi powiatowe” zmniejszono
planowaną kwotę wydatków majątkowych na 2018 r. o 50 000 zł.

Uchwały podjęte w trakcie VI kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego
42.

43.

Uchwała Nr 8/I/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 22 listopada 2018 r.
Uchwała Nr 9/II/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu
Powiatu Nowosądeckiego.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego:
DZ.URZ.WOJ. MAŁ.2018.8115.

w sprawie zmiany Uchwały
Nr 336/XXXV/18 Rady Powiatu
Nowosądeckiego z dnia
9 października 2018 r. w sprawie
ustalenia opłat za usuwanie
pojazdów z dróg na terenie
Powiatu Nowosądeckiego na
koszt właściciela i
przechowywanie tych pojazdów
na wyznaczonych parkingach
strzeżonych na 2019 rok.

Przedstawienie realizacji Uchwały w przy opisie Uchwały Nr 336/XXXV/18 Rady Powiatu
Nowosądeckiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na
terenie Powiatu Nowosądeckiego na koszt właściciela i przechowywanie tych pojazdów na wyznaczonych
parkingach strzeżonych na 2019 rok (więcej stronie 47 Raportu).
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Uchwała Nr 10/II/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 12 grudnia 2018 r.

44.

45.

46.

47.

Uchwała Nr 11/II/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 12 grudnia 2018 r.
Uchwała Nr 30/III/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 28 grudnia 2018 r.
Uchwała Nr 31/III/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia rozkładu
godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie
Powiatu Nowosądeckiego oraz
dyżurów aptek ogólnodostępnych
w porze nocnej, w niedzielę,
święta i inne dni wolne od pracy
na terenie Krynicy-Zdroju,
Miasta i Gminy Stary Sącz,
Miasta Grybów oraz Gminy
Grybów, w 2019 roku.
w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Nowosądeckiego na
2018 rok.
w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Nowosądeckiego na
2018 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu
Nowosądeckiego.

W roku 2018 w ramach realizacji uchwały:
 powiadomiono samorządy gminne z terenu Powiatu oraz Okręgową Izbę Aptekarską
w Krakowie o ustalonym na rok 2019 rozkładzie godzin pracy aptek i dyżurach.
Samorządy gminne zobowiązano do powiadomienia właścicieli aptek;
 przesłano drogą elektroniczną podpisaną uchwałę do Ministra Zdrowia.

Realizacja budżetu powodująca zwiększenie dochodów i
Nowosądeckiego na 2018 rok o kwotę 348 123 zł.

wydatków budżetu

Powiatu

Realizacja budżetu powodująca zmniejszenie się dochodów i wydatków budżetu Powiatu
Nowosądeckiego na 2018 rok o kwotę 801 737 zł.
Realizacja budżetu zgodnie ze zmianami wynikającymi z uchwał podjętych przez Radę i Zarząd
Powiatu oraz przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano:
 wprowadzono w 2019 r. projekt pn. „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” na
kwotę 37 547 zł. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie
dydaktyki cyfrowej poprzez stosowanie innowacyjnych metod nauczania, dostosowanych do
potrzeb współczesnego ucznia. Projekt jest realizowany przez ZSP w Nawojowej w latach
2018-2019,
 w ramach projektu „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu
Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” przeniesiono wydatki w kwocie 569 036 zł
z 2018 roku do realizacji w latach 2019-2020,
 w ramach projektu „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim”
przeniesiono wydatki w kwocie 7 438 zł z 2019 r. do 2018 r.,
 w ramach przedsięwzięcia „Zadania Powiatu w zakresie opieki nad dziećmi z terenu Powiatu”
pozbawionymi tej opieki (umieszczonych w rodzinach zastępczych i w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych w innych Powiatach oraz placówkach opiekuńczowychowawczych niepublicznych), w tym realizacja zadań w ramach „Pomocy państwa
w wychowaniu dzieci” z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego - Objęcie
pieczą dzieci pozostających bez opieki z terenu Powiatu Nowosądeckiego, a także realizacja
projektu rządowego 500+ - zwiększono limit wydatków w 2018 r. o kwotę 139 000 zł, tj. do
poziomu 3 157 438 zł w PCPR w Nowym Sączu oraz zmniejszono limit wydatków w 2018 r.
w Starostwie Powiatowym o kwotę 17 400 zł, tj. do kwoty 519 080 zł,
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Uchwała Nr 32/III/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wydatków,
które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2018.

Uchwała Nr 33/III/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 28 grudnia 2018 r.
Uchwała Nr 34/III/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 28 grudnia 2018 r.
Uchwała Nr 37/III/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu
Nowosądeckiego na 2019 rok.

48.

49.

50.

51.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu
Nowosądeckiego.
w sprawie Programu Współpracy
Powiatu Nowosądeckiego
z Organizacjami Pozarządowymi
na rok 2019.

 w ramach przedsięwzięcia „Zimowe utrzymanie Dróg” zwiększono limit wydatków w 2018 r.
o 20 000 zł tj. do poziomu 3 520 000 zł,
 w ramach przedsięwzięcia „Wykup gruntów zajętych pod drogi powiatowe” zmniejszono
planowaną kwotę wydatków majątkowych na 2018 r. o 80 610 zł, tj. do kwoty 19 390 zł,
 w ramach przedsięwzięcia „Wymiana windy dla osób niepełnosprawnych w budynku
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie” zmniejszono limit wydatków w 2018 r. o 43 299 zł,
tj. do kwoty 77 655 zł,
 w ramach przedsięwzięcia „Rozbudowa istniejącego budynku o salę gimnastyczną z zapleczem
oraz przebudowa i nadbudowa przedmiotowego budynku z przeznaczeniem na Liceum
Ogólnokształcące w Grybowie wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 678, 679/2
położonych w Grybowie” zmniejszono limit wydatków w 2018 r. o 200 zł, tj. do poziomu
4 235 040 zł,
 w ramach przedsięwzięcia „Opracowanie operatów szacunkowych tzw. resztówek powstałych
w wyniku podziału działek przejętych pod budowę zachodniej obwodnicy Nowego Sącza”
zmniejszono limit wydatków o 46 468 zł, tj. do poziomu 13 532 zł.
Ustalono, że z upływem 2018 roku nie wygasają wydatki majątkowe Powiatu Nowosądeckiego
w kwocie 101 994 zł, planowane na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej
dla przebudowy dróg i mostów”, z tego:
 dokumentacja dla budowy kładki pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1571 K
Ptaszkowa - Wojnarowa w m. Krużlowa – 54 120 zł,
 dokumentacja dla budowy kładki pieszej w ciągu drogi powiatowej nr 1567 K Nowy Sącz Wojnarowa - Wilczyska w m. Korzenna – 47 874 zł.
Przesunięcie terminu zakończenia tego zadania i tym samym wydatkowania planowanych środków,
związane było z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi, w celu uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego, a następnie pozwolenia na budowę.
Uchwała jest realizowana w 2019 roku.
Uchwała jest realizowana w 2019 roku.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 2003r. o samorządzie powiatowym powiat
wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie
współpracy z organizacjami pozarządowymi. Szczegółowo sferę współpracy organów administracji
publicznej z organizacjami pozarządowymi określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa ta nakłada także obowiązek
uchwalania rocznego programu współpracy we wskazanym obszarze. Program precyzuje zasady
współpracy pomiędzy Powiatem Nowosądeckim a organizacjami pozarządowymi w 2019 roku
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52.

53.

54.

Uchwała Nr 38/III/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 28 grudnia 2018 r.
Uchwała Nr 39/III/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 28 grudnia 2018 r.
Uchwała Nr 40/III/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie wyboru przedstawicieli
Powiatu Nowosądeckiego do
Stowarzyszenia „Małopolska
Organizacja Turystyczna”.
w sprawie desygnowania delegata
do Zgromadzenia Ogólnego
Związku Powiatów Polskich.
w sprawie wyboru przedstawicieli
Powiatu Nowosądeckiego do
Komisji Wspólnej Samorządu
Terytorialnego i Samorządów
Gospodarczych dla Powiatu
Nowosądeckiego i Miasta Nowego
Sącza.

określając m.in. cele, zakres i formy współpracy zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Uchwała jest realizowana w 2019 roku.
Dokonano wyboru Przemysława Gajowskiego oraz Andrzeja Gancarza na przedstawicieli Powiatu
Nowosądeckiego do Stowarzyszenia „Małopolska Organizacja Turystyczna”.
Jako delegat na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich desygnowany został Pan
Marek Kwiatkowski Starosta Nowosądecki.
Dokonano wyboru na przedstawicieli Powiatu Nowosądeckiego do Komisji Wspólnej Samorządu
Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego
Sącza:
1) Wiktora Durlaka,
2) Zofię Nikę,
3) Michała Nowaka.

Źródło: Opracowane przez Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu na podstawie informacji przekazanych przez poszczególne jednostki i komórki
organizacyjne
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CZĘŚĆ IV.
RAPORT O DZIAŁANIACH
W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH
1. PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA

1.1. WPROWADZENIE
Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej –
Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju

ul. Kraszewskiego 142
33-380 Krynica-Zdrój

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej –
Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu

ul. Śniadeckich 15
33-300 Nowy Sącz

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Zespół Zdrowia i Spraw Obywatelskich

ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Rada Powiatu
Nowosądeckiego pełni nadzór nad zgodnością działań podmiotów leczniczych z przepisami
prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym oraz pod względem celowości, gospodarności
i rzetelności.
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1.2.SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
SZPITAL IM. DR. J. DIETLA W KRYNICY-ZDROJU

ZDROWOTNEJ

–

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr. Józefa Dietla
w Krynicy-Zdroju został założony w 1955 roku. Szpital w momencie powstania posiadał 135
łóżek i trzy oddziały: chirurgiczny, wewnętrzny oraz ginekologiczno-położniczy. Powiat
Nowosądecki przejął funkcję organu założycielskiego dla Szpitala z dniem 1 stycznia 1999 roku
na podstawie przeprowadzonej reformy ustrojowej.
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
SP ZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju jest podmiotem leczniczym
prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Zasadniczym
przedmiotem działalności Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze
środków publicznych. Szpital zapewnia stacjonarne, całodobowe oraz ambulatoryjne udzielanie
świadczeń zdrowotnych, polegających na zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie
zdrowia pacjenta.
Całodobowe świadczenia zdrowotne udzielane są na Oddziałach:
 Chirurgii Ogólnej,
 Ginekologiczno-Położniczym,
 Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
 Pediatrii i Noworodków,
 Chorób Wewnętrznych,
 Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Ambulatoryjna opieka zdrowotna realizowana jest w Poradniach Specjalistycznych:
 Chirurgii Ogólnej,
 Endokrynologicznej,
 Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
 Rehabilitacyjnej,
 Ginekologiczno-Położniczej,
 Fizjoterapii,
 Zaburzeń i wad rozwojowych dzieci,
 Gastroenterologicznej.
Szpital prowadzi pięć Pracowni Diagnostycznych:
 Bakteriologii,
 Endoskopii,
 USG,




RTG,
EKG.

W strukturze Szpitala znajduje się także Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień,
świadczący usługi medyczne w zakresie terapii uzależnień dla pacjentów z terenu Powiatu
nowosądeckiego i miasta Nowego Sącza.
Od dnia 1 kwietnia 2014 r. Szpital udziela także świadczeń zdrowotnych w zakresie Nocnej
i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w następujących godzinach:
 od poniedziałku do piątku od godz. 18:00 do 8:00 dnia następnego,
 w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godz. 8:00 danego dnia do
godz. 8:00 dnia następnego.
Świadczenia zdrowotne realizowane są na rzecz mieszkańców: miasta i gminy Krynica-Zdrój,
Powiatu Nowosądeckiego, jak również mieszkańcom z różnych rejonów Polski i z zagranicy –
ze względu na usytuowanie szpitala w rejonie uzdrowiskowo-turystycznym.
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ROZBUDOWA
W dniu 22 stycznia 2018 roku miało miejsce uroczyste otwarcie nowego skrzydła
Szpitala. Do użytku został oddany nowowybudowany budynek powstały na wskutek
realizowanego w latach 2016-2017 projektu pn. „Rozbudowa Szpitala im. dr. J. Dietla w
Krynicy-Zdroju z zastosowaniem technologii energooszczędnych”.
W wyniku realizacji zadania dobudowano pawilon czterokondygnacyjny po stronie
południowej istniejącego obiektu Szpitala, połączony dwoma dwukondygnacyjnymi łącznikami
z istniejącym budynkiem. Na poziomie piwnic zlokalizowano centralną sterylizację,
pomieszczenia techniczne oraz szatnię personelu. Na poziomie parteru mieści się izba przyjęć
pediatryczna wraz z gabinetem zabiegowym i poradnią zaburzeń i wad rozwojowych dzieci oraz
Odział Intensywnej Terapii. Na poziomie I pietra zlokalizowany jest Oddział Pediatrii. Na
poziomie II piętra mieści się Blok operacyjny z trzema salami operacyjnymi. W ramach zadania
rozbudowano istniejący Oddział Położniczy mieszczący się we wschodnim skrzydle szpitala
o salę do cięć cesarskich połączoną z traktem porodowym. W budynku zastosowano szereg
energooszczędnych rozwiązań, co pozwoli w znaczący sposób ograniczyć zużycie energii oraz
zmniejszyć emisję CO2.
W wyniku realizacji projektu rozbudowano obiekt Szpitala o 2663,10 m2 powierzchni
użytkowej. Koszt realizacji wyżej wymienionego zadania wyniósł 14 553 484,64 zł. Dotacja
celowa z Powiatu Nowosądeckiego stanowiła 11 061 388 zł, pożyczka z NFOŚiGW
2 729 900 zł, dotacja NFOŚiGW na dokumentację projektową 108 037 zł, dotacja Powiatu
Nowosądeckiego na dokumentację projektową 73 800 zł, środki własne 580 359,64 zł. Wsparcie
z Powiatu Nowosądeckiego obejmuje dotacje z Gmin w wysokości 603 000 zł:
 Gmina Krynica-Zdrój: 200 000 zł,
 Gmina Muszyna: 100 000 zł,
 Gmina Grybów: 100 000 zł,
 Gmina Stary Sącz: 60 000 zł,
 Gmina Korzenna: 73 000 zł,
 Gmina Łabowa: 30 000 zł,
 Gmina Nawojowa: 30 000 zł,
 Gmina Kamionka Wielka: 10 000 zł.
Zrealizowana inwestycja to działania ukierunkowane na:
 Zwiększenie dostępności i jakości usług w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia
chorób nowotworowych poprzez zwiększenie liczby wykonywanych badań
endoskopowych przewodu pokarmowego zwłaszcza w zakresie profilaktyki nowotworu
jelita grubego. Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju jest jedynym ośrodkiem na
terenie Powiatu, który wykonuje zabiegi w zakresie polipektomii jelita grubego. Kolejka
oczekujących na zabieg w tym zakresie wynosi około 1 roku.
 Zwiększenie dostępności i jakości usług w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia
w zakresie schorzeń układu kostno-stawowego poprzez zwiększenie liczby zabiegów
endoprotezoplastyki stawu biodrowego. Kolejka oczekujących w tym zakresie na zabieg
w Szpitalu wynosi 1,5 roku.
 Zwiększenie dostępności i jakości usług w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia
w zakresie neurochirurgii poprzez zwiększenie liczby zabiegów leczenia przepuklin
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kręgosłupa, co doprowadzi do oczekiwanego w przez Urząd Wojewódzki przekierowania
strumienia finansowego płatnika publicznego. Wykonywanie powyższych zabiegów
w Szpitalu o charakterze powiatowym pozwoli odblokować wysokospecjalistyczne
wysokonakładowe łóżka neurochirurgiczne w ośrodkach o wyższej referencyjności.
Wykonywanie powyższych zabiegów jest unikalne w szpitalach powiatowych na terenie
województwa małopolskiego a pacjenci z Małopolski zmuszeni są wykonywać powyższe
zabiegi w Szpitalach położonych na terenie innych województw.
Poprawa opieki zdrowotnej nad matką i małym dzieckiem poprzez budowę nowego
oddziału pediatrii i noworodków w części pediatrycznej. Nowy oddział zaprojektowany
został w systemie „matka z dzieckiem” w zakresie wszystkich 20 łóżek.

REALIZACJA ZADAŃ W 2018 ROKU

DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA
W 2018 roku SP ZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju na wszystkich
oddziałach dysponował 173 łóżkami. Ze względu na liczbę łóżek do największych oddziałów
Szpitala należy Oddział Wewnętrzny (48 łóżek), Oddział Chirurgii Ogólnej oraz Oddział
Ginekologii i Położnictwa (po 30 łóżek). Liczbę łóżek na poszczególnych Oddziałach Szpitala
przedstawia poniższa Tabela:
Tabela 11. Liczba łóżek na poszczególnych oddziałach w 2018 roku w SPZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla
w Krynicy-Zdroju
Liczba łóżek
Oddziały
w 2018 roku
Oddział Chirurgii Ogólnej
30
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

25

Oddział Chorób Wewnętrznych

48

Oddział Pediatrii

21

Oddział Noworodków

15

Oddział Ginekologii i Położnictwa

30

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

4

Ogółem (bez noworodków)

158

Ogółem z oddziałem noworodkowym

173

Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych przez SPZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla
w Krynicy-Zdroju

Ogólna ilość pacjentów leczonych w 2018 roku w SP ZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla w KrynicyZdroju wyniosła 9 088 osób. Najwięcej pacjentów leczonych było na oddziałach: Chirurgii
Ogólnej i Chorób Wewnętrznych. Średni czas pobytu pacjenta w Szpitalu to 3,2 dnia. Najdłużej
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chorzy przebywali na oddziałach: Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Chorób
Wewnętrznych. Zamieszczona poniżej Tabela obrazuje ilość pacjentów korzystających z
całodobowych świadczeń zdrowotnych udzielonych w 2018 roku oraz średni czas pobytu
pacjenta w rozbiciu na poszczególne oddziały:
Tabela 12. Liczba pacjentów na poszczególnych oddziałach w 2018 roku w SPZOZ – Szpital im. dr. J.
Dietla w Krynicy-Zdroju
Średni pobyt
Liczba pacjentów
Oddziały
pacjentów
w 2018 roku
2018 roku
4,4
Oddział Chirurgii Ogólnej
1954
3,2
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
1377
Oddział Chorób Wewnętrznych

1885

6,0

Oddział Pediatrii

1459

2,7

Oddział Noworodków

580

2,7

Oddział Ginekologii i Położnictwa

1749

2,4

84

10,6

8508

3,9

9 088 osób

3,2 dni

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ogółem (bez noworodków)
Ogółem z oddziałem noworodkowym

Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych przez SPZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla w
Krynicy-Zdroju

Kolejki oczekujących do specjalistów oraz zabiegi specjalistyczne w przypadku SPZOZ –
Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju na poszczególnych oddziałach wynoszą od
1 miesiąca do 15 miesięcy:







oddział chirurgii ogólnej – ok. 6 miesięcy,
dział fizjoterapii – ok. 5 miesięcy,
zabiegi endoprotezoplastyki – ok. 15 miesięcy,
oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej – ok. 11 miesięcy,
poradnia endokrynologiczna – ok. 1 miesiąca,
oddział ginekologii i położnictwa – ok. 1,5 miesiąca.

W ostatnich latach występuje wyraźne zmniejszenie liczby hospitalizacji. Kształtowanie się
ogólnej liczby leczonych w Szpitalu na przestrzeni od 2014 do 2018 roku przedstawia poniższy
wykres:
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Wykres 1. Liczba leczonych na oddziałach ogółem w latach 2017-2018 w SPZOZ – Szpital im. dr. J.
Dietla w Krynicy-Zdroju

9821

2014 rok

9386

2015 rok
2016 rok
9156

9115

9088

2017 rok
2018 rok

Liczba leczonych ogółem
Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych przez SPZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla w KrynicyZdroju

WYNIK FINANSOWY
Szpital im. dr. J. Dietla osiągnął w 2018 roku dodatni wynik finansowy w wysokości
209 644,14 zł. W 2017 roku wynik ten osiągnął poziom 56 752,73 zł. Osiągnięcie dodatniego
wyniku finansowego było możliwe dzięki ścisłej kontroli kosztów oraz realizacji ryczałtu
przyznanego Szpitalowi przez Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w 101,05%.
Pozytywny wpływ na osiągniecie dodatniego wyniku finansowego miało wykonanie przez
Szpital znacząco większej liczby świadczeń w zakresie endoprotezoplastyki stawu biodrowego,
endoskopii przewodu pokarmowego oraz większej liczby porodów. Istotne znaczenie miało
również podniesienie wycen niektórych świadczeń medycznych w II półroczu 2017 roku,
którego skutek objął cały 2018r. Niekorzystnie na sytuację finansową Szpitala przekładał się
brak pokrycia przez MOW NFZ „nadwykonań” oraz brak finansowania przez NFZ w 100%
kosztów regulacji płac wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących w jednostkach
służby zdrowia.
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KONTRAKTY Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA
Szpital im. dr. J. Dietla jest Szpitalem zakwalifikowanym do I poziomu Podstawowego
Zabezpieczenia Medycznego w ramach tzw. „Sieci Szpitali”. W tym zakresie posiadał
w 2018 roku zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oddział Wojewódzki
w Krakowie na następujące zakresy świadczeń:
 Profilaktyczne Programy Zdrowotne – 690 zł,
 Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień – 837 476,81 zł,
 Rehabilitacja Lecznicza – 213 186,73 zł,
 Leczenie Szpitalne – 23 323,126 zł,
 Badania Endospokowe – 470 454,45 zł,
 Świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla Gmin” Krynica-Zdrój,
Łabowa, Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Rytro, Łącko,
Stary Sącz, Podegrodzie – 2 541 300 zł,
 Położnictwo i noworodki – 2 297 145 zł,
 Endoprotezoplastyka – 1 158 840 zł,
 Izba przyjęć – 2 725 574 zł.
Ponadto Szpital otrzymuje z MOW NFZ w Krakowie środki na wypłatę zwiększonych
wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych oraz lekarzy pracujących na etatach. Ogółem całość
przychodów w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia Oddział Wojewódzki
w Krakowie wyniosła w 2018 roku 36 575 079,57 zł.

NAKŁADY INWESTYCYJNE
W 2018 roku Szpital poniósł nakłady inwestycyjne w kwocie 1 174 964 zł, w tym ze
środków własnych 909 464 zł. Środki na nakłady inwestycyjne pochodziły z kontraktu
z Narodowym Funduszem Zdrowia, dotacji z Powiatu Nowosądeckiego, dotacji z Gmin Łącko
i Piwniczna-Zdrój oraz darowizn przekazanych przez Fundację Rozwoju Szpitala. W ramach
wydatków inwestycyjnych zakupiono sprzęt medyczny oraz wykonano następujące prace
zawarte w poniżej Tabeli:
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Tabela 13. Nakłady inwestycyjne Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju w 2018 roku

Źródło: SPZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju
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STAN ZATRUDNIENIA
W szpitalu w Krynicy-Zdroju zatrudnionych na podstawie umów o pracę na czas
nieokreślony, czas określony, na zastępstwo oraz na umowy refundowane przez Powiatowy
Urząd Pracy pracuje ogółem 314 osób na 309,1 etatach. Obecny stan zatrudnienia w etatach
przedstawia się następująco:
Tabela 14. Stan zatrudnienia w SPZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju
Pielęgniarki
Terapeuci/
Komórka organizacyjna
Lekarze
Salowi
i położne
Diagności
2
18
7
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Urazowo16
5
Ortopedycznej
Oddział Chorób
3
26
7
Wewnętrznych
1
12
4
Oddział Pediatrii
Oddział Noworodków
Oddział Ginekologii i
Położnictwa
Izba Przyjęć

Inni

Ogółem

1

28

2

23

3

39

1

18

8
1

Blok Operacyjny
Oddział Anestezjologii i
Intensywnej Terapii
Centralne Laboratorium
Analityczne/Bakteriologia
Apteka

8

17

10

2

30

10

6

9

25

12

5

17

15

3

18
10

21

3

3

Dział Rehabilitacji

1

1

Pracowania RTG/USG

1

1

Pracowania EKG

2

2

Lekarze stażyści

1

10

2

2
2

Pracowania Endoskopii

2

Centralna Sterylizacja

5

5

4

11

Poradnia Dziecięca
Poradnie Specjalistyczne

5

Epidemiologia

1

2

1

Dział Żywienia

11

11

Dział Statystyki Medycznej
Obsługa technicznogospodarcza
Administracja

3

3

8

8

20

20

Kapelani Szpitalni

2

2

12

1

15

23

88

314

Ośrodek Terapii Uzależnień
OGÓŁEM

2
9

144

50

Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych przez SPZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla
w Krynicy-Zdroju
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Etaty określone w tabeli jako inne oznaczają: rejestratorki, sekretarki medyczne, kierowników
komórek, dietetyczki, techników medycznych (technik analityki medycznej, technik
eletroktroradiologii, technik farmaceutyczny etc), opiekuna oraz ratownika medycznego
pracowników technicznych, a także wszystkich pracowników administracji. Stanowiska
kierownicze w ramach powyższego zestawienia obejmują:
 Dyrektora, Zastępcę dyrektora ds. opieki zdrowotnej, Głównego Księgowego,
 Zastępców Ordynatorów – 1,
 Oddziałowe – 9,
 Kierowników innych komórek organizacyjnych – 13.

OŚRODEK PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ
W 2013 roku uchwałą Rady Powiatu Nowosądeckiego SP ZOZ – Szpital im. dr. Józefa
Dietla przejął Małopolski Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Nowym Sączu,
świadczący usługi medyczne w zakresie terapii uzależnień dla pacjentów z terenu Powiatu
Nowosądeckiego i miasta Nowego Sącza. W związku z powyższym jest jednostką organizacyjną
Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju. W jego strukturze znajdują się cztery komórki
organizacyjne:
•
Poradnia Terapii Uzależnień,
•
Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu,
•
Poradnia Psychologii Zdrowia i Trzeźwości dla dzieci i młodzieży,
•
Poradnia Terapii Uzależnienia w Krynicy-Zdroju.
Ośrodek przyjmuje osoby uzależnione i współuzależnionych członków ich rodzin. W 2018 roku
udzielono 9686 porad, w tym:
 947 porad lekarza psychiatry,
 8739 porad innego terapeuty (psycholog, psychoterapeuta, specjalista i instruktor
psychoterapii uzależnień).
Tabela 15. Liczba porad udzielona w poszczególnych poradniach Ośrodka Profilaktyki i Terapii
Uzależnień
Poradnia
Liczba porad
Ogółem
7758
Lekarskich
777
Poradnia Terapii Uzależnień
Innego terapeuty
6981
Ogółem
1209
Poradnia Psychologii Zdrowia i Trzeźwości
Lekarskich
147
dla dzieci i młodzieży
Innego terapeuty
1062
Ogółem
719
Poradnia Terapii Uzależnienia
Lekarskich
23
w Krynicy-Zdroju
Innego terapeuty
696
RAZEM
9686
Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych przez SPZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla
w Krynicy-Zdroju
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W roku ubiegłym zarejestrowane w Ośrodku były 924 osoby, z czego:
 550 osób uczestniczyło w psychoterapii indywidualne,
 354 osoby uczestniczyły w psychoterapii grupowej.

Tabela 16. Liczba osób uczestniczących w psychoterapii
Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Poradnia

w poszczególnych poradniach Ośrodka

Rodzaj psychoterapii

Poradnia Terapii Uzależnień
Poradnia Psychologii Zdrowia i Trzeźwości
dla dzieci i młodzieży
Poradnia Terapii Uzależnienia
w Krynicy-Zdroju

indywidualna
grupowa
indywidualna
grupowa
indywidualna
grupowa

RAZEM

418
253
102
87
30
14
904

Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych przez SPZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla
w Krynicy-Zdroju

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień realizuje ponadto :
 zadanie pn. „Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi
uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin” współfinansowane z Funduszu
Rozwiązywania Problemów Hazardowych;
 programy profilaktyki uzależnień dla uczniów, wychowawców i rodziców szkół
podstawowych i gimnazjalnych z terenu Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego
Sącza finansowane z środków samorządów gminnych;
 program staży klinicznych dla osób będących w procesie certyfikacji terapeutów
uzależnień finansowane przez uczestników staży.

1.3. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SĄDECKIE POGOTOWIE RATUNKOWE W NOWYM SĄCZU

–

Jako powiatowa jednostka organizacyjna Zakład rozpoczął działalność w dniu
1 kwietnia 2000 roku. Decyzją Rady Powiatu Nowosądeckiego został wydzielony ze struktur
SP ZOZ Szpitala im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu oraz SP ZOZ Szpitala
im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju, a następnie połączony w jedną samodzielną jednostkę.
Główna stacja Pogotowia została zlokalizowana w Nowym Sączu (gdzie stacjonowały 2 karetki
specjalistyczne – jedna podstawowa oraz jedna transportowa) natomiast w Krynicy-Zdroju
utworzono filię (karetka specjalistyczna, karetka podstawowa oraz karetka transportowa).
Od początków swej działalności Pogotowie Ratunkowe ściśle współpracowało z Kolumną
Transportu Sanitarnego w Nowym Sączu, na której spoczywała odpowiedzialność zapewnienia
taboru sanitarnego. W lipcu 2001 roku nastąpiło połączenie Sądeckiego Pogotowia
Ratunkowego z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego
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w Nowym Sączu. Organem założycielskim połączonego zakładu pn. Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe jest Powiat Nowosądecki.
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu jest podmiotem leczniczym
niebędącym przedsiębiorcą i działa w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej. Celem jego działania jest podejmowanie medycznych czynności ratunkowych
polegających na udzielaniu przez jednostki systemu świadczeń zdrowotnych w warunkach
pozaszpitalnych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Sądeckie
Pogotowie Ratunkowe włączone w system Państwowego Ratownictwa Medycznego jest
dysponentem jednostek systemu i udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków
publicznych każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Medyczne czynności ratunkowe wykonywane są przez jednostki systemu – Zespoły
Ratownictwa Medycznego specjalistyczne i podstawowe, na świadczenie których została
zawarta umowa z płatnikiem środków publicznych w ramach Umowy Współrealizacji.
Rodzaj i liczbę jednostek systemu określa Wojewoda Małopolski w „Wojewódzkim
planie działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego” na terenie województwa
małopolskiego.
Punktem przyjmowania zgłoszeń o zdarzeniach, ustalania priorytetów i niezwłocznego
dysponowania zespołów ratownictwa medycznego w razie wystąpienia stanu nagłego
zagrożenia zdrowotnego, dla całego rejonu operacyjnego jest Skoncentrowana Dyspozytornia
Medyczna Nr 2 w Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie. Numerem
alarmowym, na który kierowane są zgłoszenia o wystąpieniu zdarzenia nagłego jest numer 999 –
obsługiwany przez Skoncentrowaną Dyspozytornię Medyczną, a także numer 112 – obsługiwany
przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krakowie. Zlecenia na wykonanie transportu
sanitarnego od podmiotów z którymi Sądeckie Pogotowie Ratunkowe zawarło umowy na ten
zakres usług, a także od osób fizycznych przyjmuje osoba zatrudniona na stanowisku
ds. transportu sanitarnego w SPZOZ Sądeckim Pogotowiu Ratunkowym pod numerem telefonu
18/442-22-22 lub 508-062-592.
TABOR SANITARNY I RATOWNICZY
Sądeckie Pogotowie Ratunkowe dysponuje 25 ambulansami. Główna stacja Pogotowia
mieści się w Nowym Sączu przy ul. Śniadeckich 15. Ponadto na terenie całego Powiatu zostało
utworzonych 9 podstacji, zlokalizowanych w następujących miejscowościach:











Krynica-Zdrój,
Łącko,
Łososina Dolna,
Grybów,
Stary Sącz,
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Nawojowa,
Rytro,
Jasienna,
Piwniczna-Zdrój.
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Rysunek 2. Rozmieszczenie podstacji Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego.

Źródło: Opracowane przez Biuro Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa
Powiatowego w Nowym Sączu

Świadczenia zdrowotne w Sądeckim Pogotowiu Ratunkowym udzielane są przez
14 Zespołów Ratownictwa Medycznego, w tym:
1. 3 zespoły specjalistyczne typu S, w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby
uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym:
a) lekarz systemu,
b) pielęgniarka systemu,
c) ratownik medyczny,
d) kierowca ambulansu – w przypadku, gdy żaden z w/w członków zespołu nie
posiada uprawnień do kierowania pojazdem uprzywilejowanym.
Zespoły specjalistyczne wyposażone są w sprzęt ratowniczy oraz zestaw leków
i materiałów medycznych zgodnie z obowiązującymi standardami i wymogami.
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2. 11 zespołów podstawowych, w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby
uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym:
a) pielęgniarka systemu,
b) ratownik medyczny,
c) kierowca ambulansu – w przypadku, gdy żaden z w/w członków zespołu nie
posiada uprawnień do kierowania pojazdem uprzywilejowanym.
Spośród podstawowych Zespołów Ratownictwa Medycznego Sądeckiego Pogotowia
Ratunkowego:
a) 7 jest dwuosobowych, w tym:
 1 Zespół całodobowy,
00
00
 3 Zespoły świadczące usługi od godziny od godziny 7 do godziny 23 ,
00
00
 3 Zespoły świadczące usługi od godziny od godziny 7 do godziny 19
(w tym jeden funkcjonujący od 1 sierpnia 2018 roku),
b) 4 są trzyosobowe (wszystkie całodobowe).
W szczególnych sytuacjach w skład obsady zespołu podstawowego wchodzi lekarz.
Zespoły podstawowe ratownictwa medycznego wyposażone są w sprzęt ratowniczy oraz
zestaw leków i materiałów medycznych zgodnie z obowiązującymi standardami
i wymogami.
Ponadto Sądeckie Pogotowie Ratunkowe dysponuje dwoma zespołami transportu
sanitarnego, do których zadań należy wykonywanie przewozu chorych, którym stan zdrowia nie
pozwala na korzystanie z publicznych środków lokomocji. W skład w/w zespołów wchodzą:
a) w zespole specjalistycznego transportu sanitarnego pacjentów w stanie zagrożenia
życia – pielęgniarka lub ratownik medyczny, a w sytuacjach szczególnych również
lekarz,
b) w zespole transportu sanitarnego – ratownik medyczny/pielęgniarka oraz kierowca.

Podstawowe wyposażenie zespołów transportowych zostało określone w polskich normach
przenoszących europejskie normy zharmonizowane (PN-EN 1789+A2:2015-01). Zespół
specjalistycznego transportu sanitarnego pacjentów w stanie zagrożenia życia posiada
wyposażenie w sprzęt ratowniczy oraz zestaw leków zgodny z wymogami określonymi dla
zespołu typu specjalistycznego.
Poniższa tabela przedstawia rozmieszczenie Zespołów Ratownictwa Medycznego na
terenie Powiatu Nowosądeckiego z uwzględnieniem rodzaju Zespołu oraz godzin
funkcjonowania:
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Tabela 17. Zespoły Ratownictwa Medycznego
Miejsca stacjonowania
ZRM

Rodzaj ZRM

Godziny funkcjonowania ZRM

1 ZRM Specjalistyczny
2 ZRM Podstawowe

Całodobowy
Całodobowe

1 zespół transportowy
1 ZRM Specjalistyczny
1 ZRM Podstawowy

Całodobowy
Całodobowy
Od godz. 7:00 do 23:00

1 zespół transportowy

Od godz. 7:00 do 19:00
Całodobowy

Nowy Sącz

Krynica-Zdrój
Łącko

1 ZRM Podstawowy

Łososina Dolna

1 ZRM Podstawowy

Grybów

1 ZRM Podstawowy

Stary Sącz

1 ZRM Specjalistyczny
1 ZRM Podstawowy

Nawojowa

1 ZRM Podstawowy

Rytro

1 ZRM Podstawowy

Jasienna

1 ZRM Podstawowy

Piwniczna-Zdrój

1 ZRM Podstawowy

Całodobowy
Całodobowy
Całodobowy
Od godz. 7:00 do 19:00
Od godz. 7:00 do 19:00
Od godz. 7:00 do 23:00
Od godz. 7:00 do 23:00
Od godz. 7:00 do 19:00

Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych przez SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe
w Nowym Sączu

REALIZACJA ZADAŃ W 2018 ROKU

UDZIELONA POMOC MEDYCZNA
W 2018 roku Zespoły Ratownictwa Medycznego Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego
udzieliły 21 442 świadczeń medycznych, z czego 17 430 dotyczyło zachorowań, natomiast 4 012
wypadków. Spośród podanej liczby w 6 118 wyjazdach udział brały Zespoły specjalistyczne,
natomiast w 15 324 Zespoły podstawowe. W wyniku interwencji do Izby Przyjęć lub
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zostało przewiezionych 16 426 pacjentów.
Z przedstawionych danych za 2018 rok wynika, że średnia dzienna liczba wyjazdów
przypadająca na jeden Zespół Ratownictwa Medycznego wynosi:
 dla Zespołu specjalistycznego 6 wyjazdów,
 dla Zespołu podstawowego 4 wyjazdy.
Przedstawione informacje zostały zawarte w poniższej tabeli:
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Tabela 18. Pomoc medyczna udzielona przez SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w 2018 roku.
Pomoc medyczna udzielona przez SPR w 2018 roku
Ogółem
Zachorowania
Wypadki
Ogółem
Specjalistyczny ZRM
Podstawowy ZRM

Liczba udzielonych świadczeń medycznych

Liczba wyjazdów
Liczba pacjentów przewiezionych do Izby przyjęć
lub Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Średnia dzienna liczba wyjazdów przypadająca
na jeden Zespół Ratownictwa Medycznego

21 442
17 430
4 012
21 442
6 118
15 324
16 426

Specjalistyczny ZRM
Podstawowy ZRM

6 wyjazdów
4 wyjazdy

Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych przez SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w
Nowym Sączu

Wśród zadań realizowanych przez Sądeckie Pogotowie Ratunkowe znajduje się transport
sanitarny chorych. Wykonywany jest on nieodpłatnie, odpłatnie (na warunkach określonych
w zawartych umowach) na zlecenie podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz na
zlecenie innych zainteresowanych w tym również osób fizycznych. Zasady wykonywania
przewozu pacjentów transportem sanitarnym w POZ (na zlecenie lekarza POZ) i częściowej
odpłatności przez pacjenta reguluje zawarta umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Całkowicie odpłatne świadczenie
transportu sanitarnego wykonywane jest na rzecz pacjentów podmiotów leczniczych, z którymi
zawarto umowy cywilno-prawne oraz dla osób fizycznych zgłaszających wniosek o wykonanie
tej usługi. Poniżej zamieszona Tabela przedstawia ilość wykonanych transportów sanitarnych
w 2018 roku dla SPZOZ – Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju oraz w ramach zawartych
umów z uwzględnieniem liczby kilometrów:

Tabela 19. Transport sanitarny wykonywany przez SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w 2018 roku
Wykonywany transport sanitarny w 2018 roku
Liczba wykonanych transportów
sanitarnych dla SPZOZ Szpitala w
Krynicy-Zdroju w 2018 r.

177

Liczba wykonanych transportów
sanitarnych w ramach umów w
2018 r.

2 260

Liczba kilometrów wykonanych
transportów sanitarnych dla SPZOZ
Szpitala w Krynicy-Zdroju
w 2018 r.
Liczba kilometrów wykonanych
transportów sanitarnych w ramach umów w
2018 r.:

21 464 km

77 950 km

Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych przez SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe
w Nowym Sączu
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STAN ZATRUDNIENIA
W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie
Ratunkowe w Nowym Sączu zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2018 roku na podstawie
umowy o pracę zatrudnionych jest 158 osób na 157,5 etatach oraz zawartych jest 65 umów
cywilno-prawnych.
Podstawową grupę zatrudnienia w SPZOZ Sądeckim Pogotowiu Ratunkowym stanowią
osoby wykonujące zawody medyczne, pracujące w oparciu o umowę o pracę oraz w związku ze
specyfiką udzielanych świadczeń w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego i godzin
funkcjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego. W SPZOZ Sądeckim Pogotowiu
Ratunkowym zatrudnione są również osoby w oparciu o umowy cywilno-prawne zawarte
w drodze Konkursu ofert, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności
leczniczej. Przedmiotowe umowy zawierane są z Ratownikami Medycznymi, Ratownikami
Medycznymi z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych oraz
Pielęgniarkami Systemu. W ramach umów cywilno-prawnych świadczą swoje usługi również
Lekarze Systemu – obecnie SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe nie posiada żadnego
Lekarza zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Zatrudnienie w Sądeckim Pogotowiu
Ratunkowym obrazuje poniższa Tabela:
Tabela 20. Stan zatrudnienia w SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe na dzień 31 grudnia 2018
roku
Zatrudnienie w SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe
(stan na 31.12.2018 r.)
Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy
Umowy cywilno-prawne:
o pracę (liczba etatów):
1. Dyrektor: 1 etat
1. Dział medyczny (lekarze, ratownicy med.,
2. Dział medyczny: 131 etatów
pielęgniarki): 63 umowy
3. Dział finansowo księgowy: 5 etatów
2. Radca prawny: 1 umowa
4. Dział techniczno-eksploatacyjny: 18 etatów
3. Umowa na świadczenie usług z zakresu
5. Samodzielne stanowiska pracy (ds. służb
P/POŻ: 1 umowa
pracowniczych, ds. organizacji i kontroli
wewnętrznej, ds. bhp): 2,5 etatu
Razem: 157,5 etatu
Razem: 65 umów
Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych przez SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe
w Nowym Sączu
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1.4 DYŻURY APTEK NA TERENIE POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
Realizacją zadania zajmuje się Zespół Zdrowia i Spraw Obywatelskich Starostwa
Powiatowego w Nowym Sączu. W świetle art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo
farmaceutyczne Rada Powiatu Nowosądeckiego rok rocznie w drodze uchwały określa rozkład
godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego, po zasięgnięciu opinii
wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu Powiatu i Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Krakowie.

REALIZACJA ZADANIA W 2018 ROKU

W roku 2018 w przedmiotowym zakresie zastosowanie miała Uchwała nr 267/XXVIII/17
Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów aptek
ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie
Krynicy-Zdroju, Miasta i Gminy Stary Sącz, Miasta Grybów oraz Gminy Grybów, w 2018 roku
(zmieniona uchwałą nr 329/XXXIV/18 z dnia 7 września 2018 r.).
Przygotowując rozkład pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w święta i inne dni
wolne od pracy na terenie Krynicy-Zdroju, Miasta i Gminy Stary Sącz oraz Miasta Grybów
i Gminy Grybów na rok 2018, wzięto pod uwagę rzeczywiste potrzeby ludności, dążąc do
optymalnego zaspokojenia oczekiwań społeczności lokalnej. Rozkład dostosowano do bieżących,
codziennych potrzeb ludności na powszechne wykonywane przez apteki ogólnodostępne usługi,
świadczone w zwykłych warunkach, jak i te nadzwyczajne, szczególne, których częstotliwość
występowania nie sposób przewidzieć.
Zgodnie z powyższą uchwałą w roku 2018 ustalono dyżury aptek ogólnodostępnych
w porze nocnej, w święta i inne dni wolne od pracy na terenie Gminy Krynica-Zdrój, Miasta
i Gminy Stary Sącz oraz Miasta Grybów i Gminy Grybów. Konieczność ustalenia wykazu
dyżurów aptek w porze nocnej, w święta i inne dni wolne od pracy uzasadniona jest
zapotrzebowaniem na tego rodzaju świadczenia, zgłaszane odpowiednio przez samorządy
gminne. Ustalone dyżury w porze nocnej rozpoczynały się od godziny zamknięcia najdłużej
działającej apteki w danej gminie, celem zachowania ciągłości w dostępie do usług aptekarskich.
W święta i inne dni wolne od pracy dyżury pełnione były przez całą dobę.
Przyjęta przez Radę Powiatu Nowosądeckiego zasada równego podziału obowiązku pracy
przez apteki ogólnodostępne z terenu Powiatu Nowosądeckiego stanowi realizację zasady
solidarnego uczestnictwa wszystkich aptek z danej gminy/miasta w realizacji powinności
pełnienia dyżurów w terminach wyznaczonych w uchwale.
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W roku 2018 dyżury pełnione były zgodnie z poniższą tabelą:
Tabela 21. Dyżury aptek w 2018 roku
Gmina
Gmina Krynica-Zdrój

Miasto i Gmina Stary Sącz

Miasto Grybów
Gmina Grybów

Dyżur
Dyżury pełnione w cyklu
tygodniowym w porze nocnej
(od piątku do piątku) od godz.
22.00 do godz. 8.00 rano
z wyjątkiem świąt i innych
dni wolnych od pracy, kiedy
dyżur pełniony był przez całą
dobę

Uwagi
Zgodnie z utrwalonym i od wielu lat
przyjętym zwyczajem dyżury w porze nocnej,
w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy
w
Krynicy-Zdroju
pełniły
solidarnie
wszystkie apteki ogólnodostępne tam
działające.
Opracowany
wykaz
był
kontynuacją roku poprzedniego.

W wykazie dyżurów ujęto 6 aptek pełniących
dyżur kolejno po sobie.
Dyżury pełnione w cyklu Opracowany wykaz dyżurów był kontynuacją
tygodniowym w porze nocnej roku poprzedniego.
(od niedzieli do niedzieli) od
godz. 20.00 do godz. 8.00 W wykazie dyżurów ujęto 8 aptek pełniących
rano z wyjątkiem świąt dyżur kolejno po sobie (od października –
i innych dni wolnych od 7 aptek: 1 z aptek ujętych w wykazie
pracy, kiedy dyżur pełniony zawiesiła działalność)
będzie przez całą dobę.
Dyżury pełnione w cyklu W 2018 roku Rada Powiatu Nowosądeckiego
tygodniowym w porze nocnej ustaliła wspólne dyżury aptek w porze
(od
poniedziałku
do nocnej, w niedzielę, w święta i inne dni wolne
poniedziałku) od godz. 18.00 od pracy na terenie: Miasta Grybów i Gminy
do
godz.
8.00
rano Grybów. Niniejsze działanie podyktowane
z wyjątkiem świąt i innych było zapotrzebowaniem na tego rodzaju
dni wolnych od pracy, kiedy usługi w systemie całodobowym, zgłaszanym
dyżur pełniony będzie przez przez Burmistrza Miasta Grybów i Wójta
całą dobę.
Gminy Grybów.
W wykazie dyżurów ujęto 7 aptek pełniących
dyżur kolejno po sobie.

Źródło: Opracowane przez Zespól Zdrowia i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

1.5.

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

W 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu zrealizowano dwa zadania
z zakresu zdrowia publicznego:
 „Zdrowe kości, zdrowe ciało – diagnostyka osteoporozy”, w ramach którego wykonano
50 pakietów badań dla mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego – badanie
densytometryczne jednego odcinka anatomicznego oraz badanie witaminy D3 metabolit
25 (OH);


„Kto o zdrowie dba, ten szczęśliwe życie ma – pakiet badań profilaktycznych”, w ramach
którego wykonano 431 pakietów badań analitycznych dla mieszkańców Powiatu
Nowosądeckiego – morfologia, OB, glukoza, lipidogram, TSH, kreatynina.
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SPOŁECZNA – WSPIERANIA RODZINY
ZASTĘPCZEJ – POLITYKA PRORODZINNA
–
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2. POMOC

2.1.

I

SYSTEMU PIECZY
WSPIERANIE OSÓB

WPROWADZENIE

Zadania z przedmiotowych obszarów realizowane są przez następujące jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Sączu

ul. Kilińskiego 72a
33-300 Nowy Sącz

Dom Pomocy Społecznej
w Zbyszycach

Zbyszyce 12
33-318 Zbyszyce

Dom Pomocy Społecznej
w Muszynie

ul. Zielona 26
33-370 Muszyna

Dom Pomocy Społecznej
w Klęczanach

Klęczany 169
33-394 Klęczany

Powiatowy Ośrodek Wsparcia
w Zbyszycach

Zbyszyce 12
33-318 Zbyszyce

Powiatowy Ośrodek Wsparcia
w Muszynie

ul. Piłsudskiego 119
33-370 Muszyna

Powiatowy Urząd Pracy
dla Powiatu Nowosądeckiego

ul. Nawojowska 118
33-300 Nowy Sącz

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
w Nawojowej

ul. Podkamienne 10
33-335 Nawojowa

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka
w Klęczanach

Klęczany 239
33-394 Klęczany
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2.2.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM SĄCZU

Koordynacją zadań z zakresu omawianego obszaru zajmuje się Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu (PCPR). PCPR realizuje zadania z zakresu administracji
rządowej, wykonywane przez powiat, jak i zadania własne powiatu.
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie istnieje także Punkt Konsultacyjny
Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin, Dzieci i Osób Doświadczających Przemocy.

REALIZACJA ZADAŃ W 2018 ROKU

OBSZARY, W KTÓRYCH PODEJMOWANE SĄ DZIAŁANIA W CELU REALIZACJI
ZADAŃ:

RODZINY ZASTĘPCZE
W roku 2018 roku na terenie Powiatu Nowosądeckiego funkcjonowało 120 rodzin
zastępczych, w których wychowywało się 190 dzieci, w tym 1 rodzina zastępcza nie pobierała
świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania na 2 dzieci.
W rodzinach spokrewnionych, których było 58, wychowywało się 78 dzieci. Rodzin
niezawodowych było 57, w których wychowywało się 96 dzieci. Ponadto funkcjonowały
4 zawodowe rodziny zastępcze, w których przebywało 15 dzieci i 1 Rodzinny Dom Dziecka, w
którym przebywało 1 dziecko.

Tabela 22. Rodzaje rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Nowosądeckiego

Rodzaj placówki
Rodziny niezawodowe
Rodziny spokrewnione
Rodziny zawodowe
Rodziny Dom Dziecka
Razem

Liczba rodzin

Liczba wychowanków

57
58
4
1
120

96
78
15
1
190

Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Sączu
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Ogółem, w ciągu całego roku 2018, pod opiekę rodzin zastępczych trafiło 31 dzieci.
Jednocześnie z następujących powodów odeszło 29 dzieci:








usamodzielnienie – 13 ,
powrót do rodzin naturalnych – 7 ,
adopcja – 2,
umieszczenie w innej rodzinie zastępczej – 5,
zmiana miejsca zamieszkania – 1,
DPS – 1.

Procentowy udział przyczyn odejścia dzieci z rodzin zastępczych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2. Przyczyny odejścia dzieci z rodzin zastępczych (%)

4%

3%

17%
45%

7%

24%

Usamodzielnienie

Powrót do rodzin naturalnych

Adopcja

Umieszczenie w innej rodzinie zastępczej

Zmiana miejsca zamieszkania

DPS

Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Sączu
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Ogólna kwota wszystkich świadczeń wypłaconych rodzinom zastępczym w 2018 roku
wynosiła 1 982 847,53 zł. Szczegółowy podział przeznaczonych środków prezentuje poniższa
tabela:
Tabela 23. Świadczenia wypłacone rodzinom zastępczym z terenu Powiatu Nowosądeckiego w 2018 roku
Rodzaj świadczenia
Miesięczna pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów
utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych
Dofinansowanie do wypoczynku
Jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych
wydatków związanych z przyjęciem dzieci do rodziny
zastępczej
Jednorazowa pomoc pieniężna dla usamodzielnionych
wychowanków rodzin zastępczych
Pomoc na kontynuację nauki dla wychowanków rodzin
zastępczych
Pomoc pieniężna na zagospodarowanie w formie rzeczowej
Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków
mieszkaniowych – mieszkanie chronione
Środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego

Ilość udzielonych
świadczeń

Kwota

188 dzieci

1 774 210,96 zł

8 dzieci

2 570 zł

22 dzieci

22 600 zł

12 wychowanków

58 930 zł

18 wychowanków

76 138,17 zł

6 wychowanków

9 462 zł

1 wychowanek

0 zł

4 rodziny – 48
świadczeń

38 936,40 zł
1 982 847,53 zł.

Razem

Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Sączu

Udzielono również pomocy w postaci pracy socjalnej dla 20 wychowanków rodzin
zastępczych oraz 11 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w różnych formach,
takich jak:





poradnictwo,
pomoc w pisaniu pism i podań,
pomoc w realizacji zakupu pomocy rzeczowej,
załatwianiu spraw bieżących,

W 2018 roku Powiat Nowosądecki realizował 41 porozumienia z innymi powiatami
w sprawie zwrotu kosztów za pobyt dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach
zastępczych na terenie Powiatu Nowosądeckiego – 7 porozumień zostało zawartych
w 2018 roku, natomiast 34 to kontynuacja porozumień zawartych w latach 2004-2017. Ponadto
realizowano 14 porozumień w sprawie zwrotu kosztów za pobyt dzieci z Powiatu
Nowosądeckiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, z czego 5 zostało
zawartych w 2018 roku, natomiast 9 to kontynuacja porozumień z lat poprzednich.
Tabela 24. Porozumienia w sprawie zwrotu kosztów za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach
zastępczych realizowane w 2018 roku
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Czas zawarcia porozumienia
Ilość ogółem

Rodzaj porozumienia
W sprawie zwrotu kosztów za pobyt dzieci z innych
powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na
terenie Powiatu Nowosądeckiego
W sprawie zwrotu kosztów za pobyt dzieci z Powiatu
Nowosądeckiego w rodzinach zastępczych na terenie
innych powiatów

przed 2018 r.

w 2018 r.

41

34

7

14

9

5

Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Sączu

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
Na terenie Powiatu
wychowawcze:

Nowosądeckiego funkcjonują dwie

placówki

opiekuńczo

1. Katolicka Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Nasz Dom” w Mochnaczce Niżej
– realizująca zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w Powiecie
Nowosądeckim na zasadzie powierzenia prowadzenia całodobowej placówki
opiekuńczo-wychowawczej podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu
ofert,
2. Dom Dziecka w Klęczanach – stanowiący jednostkę organizacyjną Powiatu
Nowosądeckiego.
Dom Dziecka w Klęczanach jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego,
całodobową, sprawującą opiekę ciągłą nad dziećmi i młodzieżą trwale lub okresowo pozbawioną
opieki własnej rodziny. Placówka zastępuje rodzinę, pełniąc jej podstawowe funkcje w zakresie
opieki i wychowania. Charakter placówki pozwala na prowadzenie dwóch grup, każda liczy
maksymalnie 14 osób (miejsc statutowych jest 28). Wychowankowie to zarówno chłopcy, jak
i dziewczęta w wieku od 10 do 18 lat. Dopuszczalne jest umieszczanie dzieci młodszych, jeśli
tak postanowi sąd oraz jeśli sytuacja dotyczy rodzeństwa lub w placówce umieszczona jest
matka lub ojciec małoletniego dziecka. Dopuszczalne jest również przedłużenie pobytu osobom
powyżej 18 roku życia w przypadku, kiedy dziecko nie ma możliwości powrotu do rodziny
naturalnej, jednak warunkiem przedłużenia pobytu jest kontynuacja przez dziecko nauki.
Placówka ma charakter otwarty. Warunki, funkcjonowanie i zasady są zbliżone do warunków
i zasad panujących w domu rodzinnym. Wychowankowie są umieszczani w oparciu
o postępowanie opiekuńcze, zawsze z postanowienia Sądu Rodzinnego oraz skierowaniem
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu.
Katolicka Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Nasz Dom” w Mochnaczce Niżej (gmina
Krynica-Zdrój) to placówka opiekuńczo-wychowawcza prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr
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Św. Michała Archanioła. Jest to placówka typu socjalizacyjnego, całodobowa, sprawująca
opiekę nad dziewczętami trwale lub okresowo pozbawionymi opieki własnej rodziny. Placówka
zastępuje rodzinę pełniąc jej podstawowe funkcje w zakresie opieki i wychowania.
W prowadzonej przez siostry zakonne mogą przebywać dziewczęta do uzyskania pełnoletniości,
a po ukończeniu 18 roku życia do czasu ukończenia szkoły w której rozpoczęły naukę przed
osiągnięciem pełnoletności. Placówka dysponuje 14 miejscami dla dziewcząt. Jej katolicki
charakter sprawia, iż przebywające w niej podopieczne wychowywane są w oparciu o zasady
chrześcijańskie.
Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2018 r. w Powiecie Nowosądeckim łącznie
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 24 dzieci. Liczba wychowanków
w poszczególnych placówkach przedstawiała się następująco:

 Katolicka Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Nasz Dom”
 Dom Dziecka w Klęczanach

10 dzieci
14 dzieci

Wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych w 2018 roku wypłacono
świadczenia pieniężne w łącznej kwocie 91 990,60 zł. Szczegółowy podział przeznaczonych
środków prezentuje poniższa tabela:
Tabela 25. Świadczenia wypłacone wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczym w 2018 roku
Ilość udzielonych
Rodzaj świadczenia
Kwota
świadczeń
jednorazowe świadczenie pieniężne na usamodzielnienie

3 wychowanków

17 348 zł

pomoc na kontynuację nauki

13 wychowanków

60 127,63 zł

pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej

5 wychowanków

14 514,97 zł

pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków
mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym

1 pełnoletni
wychowanek

0 zł
91 990,60 zł

Razem

Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Sączu

Na koniec 2018 roku obowiązywało 25 porozumień z 11 powiatami w sprawie
umieszczenia dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczowychowawczych na terenie Powiatu Nowosądeckiego. Dochody z tytułu zawartych porozumień
wynosiły 707 448,06 zł Powiat Nowosądecki zwracał wydatki za umieszczenie 1 dziecka
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Łączny koszt za
2018 rok wyniósł 87 368,08 zł.
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Tabela 26. Porozumienia w sprawie zwrotu kosztów za pobyt dzieci umieszczonych w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych realizowane w 2018 roku
Ilość
ogółem

Rodzaj porozumienia

W sprawie umieszczenia dzieci pochodzących z innych
powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na
terenie Powiatu Nowosądeckiego
W sprawie umieszczenia dzieci pochodzących z Powiatu
Nowosądeckiego
w
placówkach
opiekuńczowychowawczych na terenie innych powiatów

Czas zawarcia porozumienia
przed 2018 r.

po 2018 r.

25

21

4

4

0

4

Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Sączu

W 2018 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało Program „Rodzina 500+”.
Programem zostało objętych 158 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Całkowity
koszt zadania wyniósł 803 000 zł. Realizowany był także Program „Dobry start 300+”, którym
objętych zostało 155 dzieci, a całkowity koszt zadania wyniósł 48 050 zł.

PUNKT KONSULTACYJNY PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO
RODZIN, DZIECI i OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

DLA

W Punkcie Konsultacyjnym Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin, Dzieci i Osób
Doświadczających Przemocy udzielana jest specjalistyczna pomoc psychologiczna i prawna
w rozwiązywaniu problemów związanych z przemocą oraz innymi sytuacjami kryzysowymi. Do
zadań Punktu należy:




specjalistyczne poradnictwo oraz współdziałanie z rodzinami w
przezwyciężenia określonych problemów i sytuacji kryzysowych,
wczesna pomoc o charakterze profilaktycznym: socjalna i psychologiczna,
terapia rodzin i dzieci.

celu

W 2018 roku z pomocy Punktu skorzystały łącznie 32 rodziny będące w sytuacjach
kryzysowych. Spośród tej liczby aż 22 stanowiły rodziny zastępcze. Stosunek procentowy
udzielonej pomocy dla rodzin i rodzin zastępczych w 2018 roku został zobrazowany za pomocą
poniższego wykresu.
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Wykres 3. Pomoc udzielona w 2018 roku w Punkcie Konsultacyjnym Poradnictwa Specjalistycznego
dla Rodzin, Dzieci i Osób Doświadczających Przemocy (%)

Rodziny

Rodziny zastępcze

31%
69%

Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Sączu

Pomoc w zakresie specjalistycznych usług psychologiczno-terapeutycznych, prawnych
i socjalnych osobom z terenu Powiatu Nowosądeckiego znajdującym się w nagłym lub
przewlekłym kryzysie psychicznym, w sytuacji zagrożenia lub po traumatycznych przejściach,
świadczona jest przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu (SOIK) na
podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Powiatem Nowosądeckim a Miastem Nowy Sącz.
Ośrodek zapewnia także czasowe schronienie osobom z terenu Powiatu Nowosądeckiego
doświadczającym przemocy w rodzinie (kobiety i matki z dziećmi) w hostelu SOIK. Na
realizacje powyższych zadań Powiat Nowosądecki na podstawie porozumienia przekazuje
dotację celową w wysokości 45 000 zł. Ogólna liczba udzielonych porad w 2018 roku przez
SOIK dla mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego wynosi 2260. Natomiast w ramach
interwencji kryzysowej udzielono pomocy 1013 mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego, z
czego ponad połowa (526 osób) wymagała natychmiastowej pomocy psychologicznej.
Szczegółowy podział udzielonej pomocy został zawarty w poniższej tabeli:

90

Ra p o r t o sta n ie Po w ia tu No wo są d ec ki eg o za 2 0 1 8 ro k
Pomoc społeczna – Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej –
Polityka prorodzinna – Wspieranie osób niepełnosprawnych

Tabela 27. Rodzaj udzielonej pomocy przez SOIK dla mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego
w 2018 roku

L.p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Liczba osób z terenu
Powiatu Nowosądeckiego objętych
interwencją kryzysową
W tym objęte
Ogółem
pomocą w zakresie
przemocy domowej

Nazwa zadania

Udzielenie
natychmiastowej
psychologicznej
Udzielenie poradnictwa prawnego

pomocy

526
80

72 (ofiary)
12 (sprawców)
16 (ofiar)
1 (sprawca)
-

Udzielenie poradnictwa socjalnego
0
Udzielenie
innego
poradnictwa
specjalistycznego
(pedagog,
mediator,
19 (ofiar)
431
specjalista pracy z rodziną, terapeuta
12 (sprawców)
uzależnień)
Udzielenie schronienia do 3 miesięcy
12 (ofiary)
13
(hostel)
1 (sprawca)
Liczba wszystkich osób, którym udzielono
107 (ofiar)
1013
pomocy w ramach interwencji kryzysowej
22 (sprawców)
Liczba udzielonych porad ogółem dla mieszkańców Powiatu 2 260
Grupa wsparcia dla kobiet ofiar przemocy 2 kontakty/ 1 osoba
Grupa wsparcia dla młodzieży gimnazjalnej z problemami 13 kontaktów/1 osoba
emocjonalnymi
Grupa wsparcia dla rodziców z trudnościami wychowawczymi 26 kontaktów/ 6 osób
Grupa dla uzależnionych 25 kontaktów/ 7 osób
Spotkania nadzorowane 28 kontaktów/7 osób

Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Sączu

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności został powołany Zarządzeniem
Nr 1/2003 Starosty Nowosądeckiego z dnia z dnia 2 stycznia 2003 roku w sprawie Powołania
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Powiecie Nowosądeckim.
W skład Zespołu wchodzą co najmniej dwie osoby o specjalności podyktowanej rodzajem
schorzenia, a także celem orzekania określonego przez osobę składającą wniosek. Wszyscy
członkowie posiadają wymagane kwalifikacje. W składzie osobowym Zespołu Orzekającego są
lekarze specjaliści: pediatra, psychiatra, okulista, ortopeda, neurolog, specjalista rehabilitacji
medycznej, lek. chorób wewnętrznych oraz geriatra.
W 2018 roku do Zespołu wpłynęło 2576 wniosków o wydanie orzeczeń, z czego 2155
wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, oraz 421 wniosków o wydanie
orzeczenia o niepełnosprawności dla osób przed 16 rokiem życia. Miesięcznie wpływało około
215 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
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Po rozpatrzeniu powyższych wniosków do końca 2018 roku wydano:









1850 orzeczeń o zaliczeniu do stopnia niepełnosprawności,
340 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych przed 16 rokiem życia,
39 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
35 orzeczeń o niezaliczeniu do stopnia niepełnosprawności,
28 orzeczenia o odmowie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
3 orzeczenia o odmowie wydania orzeczenia o niepełnosprawności,
17 decyzji o umorzeniu postępowania z powodu wycofania wniosku i zgonu,
32 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu niestawiennictwa oraz
nieuzupełnienia wymaganej dokumentacji medycznej,
 6 postanowień o przekazaniu wniosków wg właściwości,
 4 decyzje o umorzeniu postępowania.
Suma rozpatrzonych spraw w 2018 roku wyniosła 2354.

Wykres 4. Liczba wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz orzeczenia
o niepełnosprawności dla osób przed 16 rokiem życia, jakie wpłynęły do Powiatowego
Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2018 roku

2500

2000

1500

1000

500

0
Wnioski o wydanie orzeczenia o
stopniu niepełnosprawności

Wnioski owydanie orzeczenia o
niepełnosprawności dla osób
przed 16 rokiem życia

Ilość złożonych wniosków

2155

421

Ilość wydanych orzeczeń

1913

382

Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Sączu

92

Ra p o r t o sta n ie Po w ia tu No wo są d ec ki eg o za 2 0 1 8 ro k
Pomoc społeczna – Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej –
Polityka prorodzinna – Wspieranie osób niepełnosprawnych

W 2018 roku wydano 357 kart parkingowych, z czego wniosków o wydanie karty
parkingowej dla placówek było 4, dla osób niepełnosprawnych 353. W 2018 roku wydano 736
legitymacji osób niepełnosprawnych (567 dla osób dorosłych i 169 dla dzieci).
W celu wydania orzeczeń składy orzekające zbierały się średnio 13 razy w miesiącu, co
dało 152 posiedzeń w ciągu roku. Miesięcznie Zespół rozpatrywał około 193 wnioski
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Pozwoliło to wydać 2312 orzeczeń w tym
382 o niepełnosprawności i 1913 stopniu niepełnosprawności oraz 17 orzeczeń o umorzeniu
postępowania. Koszt wydania jednego orzeczenia w 2018 roku wyniósł 173,22 zł.
W sytuacji dostarczenia kompletnej dokumentacji medycznej niezbędnej do orzekania,
czas oczekiwania wyniósł 1-2,5 miesiąca, w zależności od specjalizacji lekarza, który był
przewodniczącym składu orzekającego. Brak kompletnej dokumentacji powoduje wydłużenie
oczekiwania do czasu dostarczenia jej przez osobę zainteresowaną. Zespół dokłada wszelkich
starań, aby osoby ubiegające się o orzeczenia, a posiadające je wcześniej, nie traciły ciągłości
wszelkich świadczeń oraz ulg i uprawnień wynikających z posiadanego orzeczenia.

Tabela 28. Zadania realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Rodzaj działania

Liczba

Liczba wydanych kart parkingowych:
Ogółem

357

Wnioski o wydanie karty parkingowej dla placówki
Wnioski o wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych

4
353

Liczba wydanych legitymacji osób niepełnosprawnych:
Ogółem

736

Dla osób dorosłych

576

Dla dzieci

169

Liczba posiedzeń składów orzekających

152

Średnia miesięczna ilość posiedzeń składów orzekających

13

Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
Średnia miesięczna rozpatrywanych wniosków niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności
Koszt wydania jednego orzeczenia
Średni czas oczekiwania przy kompletnej dokumentacji medycznej

2312
193
173,22 zł
1-2,5 m-ca

Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Sączu
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Dokonując analizy wpływających wniosków o wydanie orzeczeń o stopniu
niepełnosprawności należy zauważyć, że w 2018 roku na pierwsze miejsce wysuwają się
wnioski złożone w celu ustalenia wskazań do:
1. odpowiedniego zatrudnienia – 27%,
2. korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – 21%,
3. zasiłku pielęgnacyjnego – 20%,
4. konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze –14%,
5. korzystanie z karty parkingowej – 10%,
6. inne (świadczenia pielęgnacyjne dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, korzystanie
z innych ulg i uprawnień (odpis od podatku, dofinansowanie do działalności
gospodarczej, wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej) – 8%.
Wśród wniosków o uznanie dziecka za osobę niepełnosprawną dominują wnioski o możliwość
korzystania z zasiłku pielęgnacyjnego – 73%.
Jako przyczynę uznania osoby za niepełnosprawną w 2018 r. na pierwszym miejscu znalazły się:
1. schorzenia narządu ruchu – 31 %,
2. choroby układu oddechowego i krążenia – 17%,
3. choroby neurologiczne – 16%,
4. choroby psychiczne – 14%,
5. schorzenia endokrynologiczne/diabetologiczne – 7%,
6. choroby układu moczowo-płciowego – 4%,
7. choroby układu pokarmowego – 3%,
8. upośledzenie umysłowe – 2,5%,
9. choroby narządu wzroku – 1,8%,
10. zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu – 1,6%,
11. epilepsja – 1,3%,
12. całościowe zaburzenia rozwoju – 0,8%.
Wśród schorzeń dzieci, które stały się podstawą uznania ich za osoby niepełnosprawne na
pierwszym miejscu są:
1. diabetologiczne/endokrynologiczne/dermatologiczne – 18%,
2. choroby neurologiczne –14%,
3. choroby układu oddechowego i krążenia – 12,6%,
4. całościowe zaburzenia rozwojowe – 12,6%,
5. narządu ruchu – 12%,
6. upośledzenie umysłowe – 6%,
7. zaburzenia psychiczne – 6%,
8. epilepsja – 5%,
9. schorzenia głosu, mowy i choroby słuchu – 5%,
10. choroby układu moczowo-płciowego – 3,8%,
11. choroby narządu wzroku – 3%,
12. choroby układu pokarmowego – 2%,
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Wśród wydanych orzeczeń w 2018 r. najwięcej wydano orzeczeń o zaliczeniu do
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (48%), następnie orzeczenia o znacznym stopniu
niepełnosprawności (27%) a najmniej orzeczeń zaliczających do lekkiego stopnia
niepełnosprawności (25%).
Wydatki Zespołu w 2018 r. kształtowały się na poziomie 407 766 zł, z czego 351 520 zł
pochodziło z budżetu Wojewody, natomiast 56 246 zł pochodziło z budżetu Powiatu
Nowosądeckiego.

Tabela 29. Źródła finansowania zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Źródło

Kwota

Dotacja Wojewody Małopolskiego

351 520 zł

Dotacja Powiatu Nowosądeckiego

56 246 zł

Razem

407 766 zł

Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Sączu

ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu realizuje zadania z zakresu
rehabilitacji zawodowej oraz społecznej. Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przeznaczonych na finansowanie powyższych zadań
obrazuje poniższa Tabela:

Tabela 30. Podział środków PFRON przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej w 2018 roku
Limit środków

Zadania z zakresu

516 877,71 zł

Rehabilitacja zawodowa
Rehabilitacja społeczna
Ogółem

4 622 847,29

Zobowiązania dotyczące kosztów WTZ

3 485 160 zł

Pozostałe zadania

1 137 687,29
5 139 725 zł

Razem

Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Sączu
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Wybór zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dokonywany jest na
podstawie rzeczywistego rozeznania potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu
Nowosądeckiego. Decyzje podejmowane są w oparciu o liczbę wpływających wniosków.
W roku 2018 środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przeznaczono na niżej podane zadania zgodnie z:
Uchwałą Nr 285/XXX/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 marca 2018 r.
 Uchwałą Nr 327/XXXIV/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 7 września 2018 r.
 Uchwałą Nr 14/2018 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 12 grudnia 2018 r.
 Uchwałą Nr 20/2018 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 grudnia 2018 r.


Poniższa tabela przedstawia wykaz zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wraz
z przeznaczonymi na ich realizację kwotami:
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Tabela 31. Limit środków PFRON w 2018 roku w rozbiciu na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej
Ilość
L
Limit
Ilość wniosków
Zadanie
wniosków
Uwagi
p.
środków
zrealizowanych
złożonych
Rehabilitacja zawodowa
Średni koszt dofinansowania działalności gospodarczej –
33 333 zł.
Środki przeznaczono na dofinansowanie następujących
Przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na
działalności: handel art. spożywczymi, handel – kwiaciarnia,
1. rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej
300 000 zł
12
9
wypożyczalnia art. gospodarstwa domowego, usługi –
albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
wynajem
domków,
profilaktyka
zdrowia,
usługi
gastronomiczne,
usługi
rehabilitacyjne
kominiarskie,
budowlane.
Średni koszt 1 stanowiska pracy – 40 000 zł.
Dofinansowano stanowiska pracy w zakładach produkcyjnych
– pomocnik ciastkarza, zakładach usługowych – obsługa
pralni, pomoc kuchenna, operator maszyny do obróbki szkła
3
3
Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia
(komputerowo).
2.
200 000 zł
(8 stanowisk
(5 stanowisk
stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
pracy)
pracy)
Współpracowano z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie
odbioru stanowisk pracy
organizowanych przez
pracodawców – wystąpiono 3-krotnie z prośbą o odbiór
zorganizowanych stanowisk pracy.
Dokonywanie zwrotu kosztu wynagrodzenia osoby
…...............
3. niepełnosprawnej oraz składek na ubezpieczenie
…...............
…................
.....
społeczne od tego wynagrodzenia
Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę – 20 000 zł. Do
Finansowanie kosztów szkolenia
Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego nie
4. i przekwalifikowania zawodowego osób
0
wpłynął żaden wniosek osoby niepełnosprawnej. Kwota ta
niepełnosprawnych
została przesunięta na inne zadania realizowane przez Powiat.
Finansowanie instrumentów oraz usług rynku pracy
Kwota wydatkowana na instrumenty i usługi rynku pracy ze
5. dla osób niepełnospraw nych poszukujących
16 877,71 zł
2
2
środków PFRON (staże).
pracy, niepozostających w zatrudnieniu
Razem:
516 877,71 zł
97

Ra p o r t o sta n ie Po w ia tu No wo są d ec ki eg o za 2 0 1 8 ro k
Pomoc Społeczna – Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej –
Polityka prorodzinna – Wspieranie osób niepełnosprawnych

Rehabilitacja społeczna

1.

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych

2.

Dofinansowanie likwidacji barier
architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych

264 684,04 zł

91

69

3.

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania
warsztatów terapii zajęciowej

3 485 160 zł

6

6
(210
uczestników)

4.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych

248 44 zł

414
w tym: 130
opiekunów

267
w tym: 84
opiekunów

12 970,60 zł

19

22

98

Wypłacono dofinansowanie dla 183 osób niepełnosprawnych –
na kwotę 188 332 zł oraz dla 84 opiekunów – na kwotę
60 117 zł.
Średni koszt dofinansowania do udziału w turnusie
rehabilitacyjnym – 930,52 zł.
Wnioski w sprawie przystosowania mieszkań do potrzeb
wynikających z niepełnosprawności – od osób, które mają
problem w poruszaniu się, oraz dotyczących likwidacji barier
w komunikowaniu się i technicznych.
Zrealizowano 69 wniosków: 9 wniosków dla dzieci i
młodzieży (37 785,72 zł.) oraz 60 dla osób dorosłych
(226 898,29 zł). W tych 69 wnioskach były 53 wnioski dla
mieszkańców wsi (192 850 zł) oraz 16 dla mieszkańców miast
(71 834,04 zł).
Z tego: 23 wnioski na likwidację barier architektonicznych
(179 684,04 zł. – dostosowanie łazienek do potrzeb osób
niepełnosprawnych,
podjazdy,
dostosowanie
węzłów
sanitarnych, dostosowanie wejścia do budynku, platforma
pionowa zewnętrzna); 41 wniosków dotyczących likwidacji
barier technicznych (78 215 zł – dofinansowano zakup łóżek
wspomagających obsługę osoby niepełnosprawnej (35), foteli i
krzeseł toaletowych, podnośników, urządzeń łazienkowych,
platformy; 5 wniosków na likwidację barier w komunikowaniu
na kwotę – 6 785 zł (dofinansowano komputery – laptop,
tablet, zestawy „mówik”).
Omówienie na stronie 101 Raportu.

Dofinansowano zakup: orbitreka, rowerka stacjonarnego,
rowerka trójkołowego, aparatu do masażu, drabinki
rehabilitacyjnej, stołu do rehabilitacji, bieżni, materaca do
ćwiczeń.
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5.

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze

543 689,65 zł

1287

1201

29 umowy
6.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i
turystyki osób niepełnosprawnych

67 894 zł

45 wnioski

(1104
uczestników)

Dofinansowano głównie zakup: aparatów słuchowych wraz
z wkładkami,
systemów
wspomagających
słyszenie,
pampersów, cewników, worków do moczu, podkładów,
balkoników, butów ortopedycznych, sprzętu stomijnego,
protez,
materaców i poduszek przeciwodleżynowych,
pionizatorów, wózków inwalidzkich, fotelików dla dzieci,
łusek, parapodii, szkieł leczniczych, aparatów do bezdechu
sennego, gorsetów ortopedycznych, gorsetów korekcyjnych,
kul łokciowych, rurek tracheotomijnych, protez piersiowych,
podpórek, pończoch kikutowych, ortez, aparatów tulejkowych,
aparatów ratujących stopę itp.
Wpłynęło 10 wniosków od instytucji publicznych oraz
35 wniosków od instytucji niepublicznych (łącznie 45).
Zawarto 7 umów
z instytucjami publicznymi i 22
z instytucjami niepublicznymi (łącznie 29).
Zorganizowano: warsztaty artystyczne (rękodzieła, ozdoby
z gipsu), zajęcia sportowe (jazda konna, zajęcia na basenie,
zajęcia na ściance wspinaczkowej), wycieczki krajoznawcze,
pobyty rekreacyjne (baseny termalne), spartakiada sportowa,
pobyty integracyjno-rekreacyjne, wycieczki do teatru.
4 622 847,29 zł
5 139 725 zł

Razem:
Środki finansowe dla Powiatu ogółem:

Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych przez Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Sączu
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W 2018 roku prowadzono ponadto następujące zadania na rzecz osób niepełnosprawnych:
 Doradztwo i poradnictwo – najczęściej dotyczyło:
 zagadnień organizacyjno-prawnych i ekonomicznych, szczególnie dla osób
szukających możliwości stworzenia dla siebie miejsca pracy tzn. podjęcia
działalności gospodarczej na własny rachunek w oparciu o dotację ze środków
PFRON;
 przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb
osób niepełnosprawnych oraz wyposażenia stanowisk pracy – doradztwo
organizacyjno-prawne i ekonomiczne (wymiana informacji, konsultacje);
 problemów pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych
(konsultacje dot. czasu pracy, warunków pracy itp.);
 tworzenia warsztatów terapii zajęciowej;
 leczenia sanatoryjnego, turnusów rehabilitacyjnych;
 likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych;
 orzecznictwa osób niepełnosprawnych;
 informacji o zasadach dofinansowania i dotowania sprzętu rehabilitacyjnego,
ortopedycznego i materiałów pomocniczych;
 informacji dot. wydawania i użytkowania kart parkingowych;
 realizacji programu celowego
„Aktywny Samorząd” – warunków
dofinansowania w ramach poszczególnych obszarów;
 realizacji Programu wyrównywania różnic między regionami III;
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi – najczęściej dotyczyła:
 przedstawiania ofert pomocy świadczonej przez Powiat;
 zasad dofinansowania powyższych zadań;
 rekomendacji wystawianych stowarzyszeniom;
 przekazywania informacji o działaniach ogólnokrajowych organizowanych na
rzecz osób niepełnosprawnych, o programach ogłaszanych przez PFRON na rzecz
osób niepełnosprawnych.
 Realizacja Programu Wyrównywanie Różnic między Regionami III (omówienie na
str. 20 Raportu).
 Realizacja Programu „Aktywny Samorząd” (omówienie na str. 19 Raportu).

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) są placówkami pobytu dziennego, których
zadaniem jest stworzenie osobom niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji
społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do
podjęcia zatrudnienia. Terapia pozwala uczestnikom rozwijać umiejętności w zakresie czynności
życia codziennego, przygotowując jednocześnie do podjęcia w przyszłości pracy zawodowej.
Czas trwania zajęć w warsztatach wynosi 7 godzin dziennie. Uczestnicy Warsztatów prowadzeni
są przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów m. in. psychologa, instruktorów zawodu,
pielęgniarki, czy logopedów. Objęci są również opieką medyczną.\
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REALIZACJA ZADANIA W 2018 ROKU

W 2018 roku na terenie Powiatu Nowosądeckiego funkcjonowało 6 warsztatów terapii
zajęciowej dla 210 uczestników – 3 uczestników podjęło pracę, również 3 osoby zostały
skreślone z WTZ z powodu złego stanu zdrowia. Na funkcjonowanie istniejących WTZ-ów
wydatkowano kwotę 3 485.160 zł. (środki PFRON). Dofinansowanie z innych źródeł to kwota –
387 240 zł, w tym: 311 655,84 zł – środki Powiatu Nowosądeckiego, a 75 584,16 zł – środki
innych powiatów przeznaczone dla uczestników z terenu powiatu gorlickiego, limanowskiego
i miasta Nowy Sącz. Powiat Nowosądecki przekazał do ościennych powiatów dotację celową dla
uczestników WTZ w wysokości – 32 218,58 zł.
Tabela 32. Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Nowosądeckiego
Lp.

Siedziba Warsztatu Terapii Zajęciowej

1
2
3
4

WTZ w Siołkowej
WTZ w Grybowie, ul. Grunwaldzka 14
WTZ w Stróżach

5
6

WTZ w Czarnym Potoku
WTZ w Korzennej

WTZ w Gostwicy

Organizator WTZ
Gmina Grybów
Stowarzyszenie „Karpatia” Grybów
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Stróże
Stowarzyszenie Rodziców, Przyjaciół, Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych „Promyk” Gostwica
Stowarzyszenie „Dolina Dunajca” w Łącku
Gmina Korzenna

Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Sączu

Tabela 33. Finansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej
WTZ z terenu Powiatu Nowosądeckiego
210 uczestników - 3.872.380,16 zł
169 uczestników z Powiatu Nowosądeckiego
90% – środki z PFRON
30 uczestników z Powiatu Gorlickiego
75 584,16 zł 3 485 160 zł
dotacja przekazana dla 41 9 uczestników z Powiatu
uczestników zajęć z innych Limanowskiego
10% – środki Powiatów
JST
2 uczestników z Miasta Nowego
387 220,16 zł
Sącza
Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Sączu

Tabela 34. Dofinansowanie Powiatu Nowosądeckiego dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w ościennych
powiatach
Mieszkańcy powiatu nowosądeckiego uczęszczający na zajęcia WTZ na terenie innych Powiatów
18 uczestników - 32.218,58zł.
13 uczestników w Mieście Nowy Sącz
23 972 zł
1 uczestnik w Powiecie Gorlickim
1 844 zł
1 uczestnik w Powiecie Nowotarskim
1 844 zł
3 uczestników w Powiecie Tarnowskim
4.558,58 zł
Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Sączu
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2.3.

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Do zadań powiatu należy organizowanie i zapewnianie usług o określonym standardzie
w domach pomocy społecznej. Domy pomocy społecznej zapewniają całodobową opiekę oraz
zaspokajają potrzeby bytowe, społeczne i religijne pensjonariuszy na poziomie obowiązującego
standardu. Statut DPS określa organizację i zasady jego działania zakres i poziom świadczonych
usług oraz prawa i obowiązki jego mieszkańców.

REALIZACJA ZADANIA W 2018 ROKU

W 2018 roku w Powiecie Nowosądeckim powyższe zadania realizowały następujące
placówki tego rodzaju:
1. Dom Pomocy Społecznej w Zbyszycach,
2. Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach,
3. Dom Pomocy Społecznej w Muszynie.
Poniższa tabela przedstawia liczbę osób przebywających w poszczególnych domach
pomocy społecznej w 2018 roku oraz zrealizowany budżet zrealizowany przez jednostkę:

Tabela 35. Podstawowe dane dotyczące funkcjonowania domów pomocy społecznej w 2018 roku
Dom Pomocy
Społecznej
Zbyszyce

Klęczany

Muszyna

Liczba mieszkańców
Ogółem

116

Kobiety

21

Mężczyźni

95

Ogółem

68

Kobiety

31

Mężczyźni

37

Ogółem

68

Kobiety

33

Mężczyźni

35

Przeznaczenie
dla osób przewlekle
psychicznie chorych

dla osób przewlekle
somatycznie chorych

dla osób przewlekle
somatycznie chorych

Źródło: Opracowano na podstawie danych przekazanych przez Domy Pomocy Społecznej w Zbyszycach,
Klęczanach i Muszynie
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2.4.

POWIATOWE OŚRODKI WSPARCIA

Do zadań powiatu należy organizowanie i zapewnianie usług o określonym standardzie
w dziennych ośrodkach wsparcia. Powiatowe ośrodki wsparcia są przeznaczone dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, intelektualnymi i fizycznymi niewymagającymi leczenia
szpitalnego, lecz pomocy i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Przedmiotem ich
działalności jest wsparcie społeczne i aktywizacja uczestników. Nadrzędnym celem ośrodków
jest troska o osiągnięcie maksymalnej samodzielności w pełnieniu ról życiowych i społecznych
przez osoby niepełnosprawne.

REALIZACJA ZADANIA W 2018 ROKU

W 2018 roku w Powiecie Nowosądeckim powyższe zadania realizowały następujące
placówki tego rodzaju:
1. Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Zbyszycach,
2. Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Muszynie.

Poniższa tabela przedstawia liczbę osób przebywających w poszczególnych ośrodkach
wsparcia w 2018 roku oraz zrealizowany budżet zrealizowany przez jednostkę:

Tabela 36. Podstawowe dane dotyczące funkcjonowania Powiatowych Ośrodków Wsparcia
w 2018 roku

Ośrodek
Wsparcia

Zbyszyce

Muszyna

Liczba miejsc
Maksymalna

32

Kobiety

15

Mężczyźni

17

Maksymalna

42

Kobiety

21

Mężczyźni

21

Przeznaczenie
dla osób
z zaburzeniami
psychicznymi,
intelektualnymi
i fizycznymi
dla osób
z zaburzeniami
psychicznymi,
intelektualnymi
i fizycznymi

Źródło: Opracowano na podstawie danych przekazanych przez Powiatowe Ośrodki Wsparcia w Zbyszycach
i Muszynie.
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2.5.

POWIATOWY ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej (PZAZ) działa na podstawie ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładów
aktywności zawodowej oraz umowy utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej.
W Zakładzie mogą znaleźć zatrudnienie osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności oraz z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których
stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe oraz autyzm. Na mocy ustawy
minimum 70% ogółu zatrudnionych stanowią osoby posiadające stopień niepełnosprawności
zaliczane do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, z tym że ilość osób
posiadająca umiarkowany stopień niepełnosprawności nie może przekroczyć 35% ogółu
zatrudnionych.
Koszty utworzenia oraz działalności Zakładu są współfinansowane ze środków PFRON,
będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego, jak również ze środków PFRON –
dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (w granicach 80% tych kosztów).
Głównym celem Zakładu jest zatrudnianie osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację
zawodową i społeczną, przygotowanie ich do życia w otwartym środowisku oraz pomoc w
realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych
możliwości, w tym pomoc w zatrudnieniu u innego pracodawcy na otwartym rynku pracy.
Na mocy ustawy o rehabilitacji zawodowej Zakład musi przekazać środki uzyskane z tytułu
ulg i zwolnień oraz wpływy z dochodu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej
na zakładowy fundusz aktywności.

REALIZACJA ZADANIA W 2018 ROKU

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej zatrudnia 29 osób
niepełnosprawnych, w tym jedną osobę niepełnosprawną wchodzącą w skald personelu Zakładu.
W placówce zostały uruchomione 3 pracownie:





poligraficzno-fotograficzna: wykonanie m.in. plakatów, ulotek, broszur, wizytówek,
zaproszeń, kalendarzy, nadruków na kubkach, koszulkach oraz innych gadżetach
reklamowych;
hodowlana: obsługa inwentarza żywego, przede wszystkim koni, usługi w zakresie
nauki jazdy konnej i hipoterapii (zatrudnieni instruktorzy);
ogrodnicza: koszenie traw, przycinanie żywopłotów, wykaszanie fos i rowów, produkcja
i sprzedaż warzyw i owoców, w okresie zimowym wykonywanie ozdób świątecznych
i okolicznościowych.
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Ponadto od 2016 roku istnieje świetlica zajęć, pełniąca również funkcję kawiarenki,
w której organizowane są imprezy okolicznościowe oraz pobyt dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym w ramach wycieczek edukacyjnych.

Tabela 37. Finansowanie zakładu w roku 2018
Źródło finansowania

Kwota

PFRON będące w dyspozycji Województwa Małopolskiego
SODiR: środki PFRON - wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej na poziomie ok.
80%
Budżet Województwa Małopolskiego
Budżet Powiatu Nowosądeckiego:
a) dotacja przedmiotowa
a) dotacja celowa na:
 wykonanie stropu na części stajni końskiej wraz z boksami dla koni
 utwardzenie i wybrukowanie placu pomiędzy stajnią końską na halą
(wejście do hali)
 zakup elementów i wykonanie placu zabaw dla dzieci
 wykonanie ogrodzenia na gospodarstwie
 wykonanie ogrodzenia na pastwiskach z przeznaczeniem na padok dla
koni
 zakup i montaż kamer na obiektach Zakładu.
/Wykonanie robót przez pracowników ZAZ/

518 000 zł

Środki PZAZ tzn. środki wypracowane przez Zakład
Źródło: Opracowano na
Zawodowej w Nawojowej

podstawie

danych

przekazanych
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410 336,54 zł
111 841 zł
164 995 zł
139 989,75 zł

382 655,60 zł
przez

Powiatowy

Zakład

Aktywności
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3. UTRZYMANIE POWIATOWYCH OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ OBIEKTÓW
ADMINISTRACYJNYCH
Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki:

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Wydział Administracyjny

ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Zespół Zamówień Publicznych i Inwestycji

ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

Jednostki oświatowe
Powiatu Nowosądeckiego

wykaz jednostek na str. 130 Raportu

Jednostki pomocy społecznej
Powiatu Nowosądeckiego

wykaz jednostek na str. 83 Raportu

REALIZACJA ZADAŃ W 2018 ROKU

REMONTY
I
INWESTYCJE
W
BUDYNKACH
STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM SĄCZU

ADMINISTRACYJNYCH

Wydział Administracyjny administruje budynkami biurowymi Starostwa Powiatowego
w Nowym Sączu przy ulicach:





ul. Jagiellońskiej 33
ul. Strzeleckiej 1
ul. Kościuszki 3
ul. Waryńskiego 1

o powierzchni użytkowej
o powierzchni użytkowej
o powierzchni użytkowej
o powierzchni użytkowej

–
–
–
–

2 982,00 m²,
1 000,20 m²,
423,60 m²,
902,40 m²,

oraz pomieszczeniami Archiwum Zakładowego w Nowym Sączu oraz w Marcinkowicach.
W 2018 roku dokonano następujących działań inwestycyjnych, remontowych i planistycznych:
1. Budynek przy ul. Jagiellońskiej 33 jest budynkiem, w którym przeprowadzono prace
termomodernizacyjne, budynek ten posiada system klimatyzacyjny, stąd też spełnia
wymogi budynku przyjaznego (nieuciążliwego) dla stron i pracowników.
2. W budynku przy ul. Strzeleckiej 1 (budynek wybudowany w technologii wielkiej płyty
lat 70-tych):
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w 2017 roku wykonano system wentylacyjno-klimatyzacyjny wszystkich
pomieszczeń tego budynku, co w znacznym stopniu wyeliminowało uciążliwość w
przebywaniu w tym obiekcie w okresach letnich,
 z budynku przy ul. Strzeleckiej 1 przeniesiono znaczną część dokumentacji zasobu
geodezyjno-kartograficznego (operaty techniczne zostały przeniesione do
zaadoptowanych pomieszczeń składnicy akt w budynku przy ul. Kościuszki 3, co w
znacznym stopniu poprawiło warunki pracy Referatu obsługującego zasób
geodezyjny),
 dokonano także remontu i modernizacji pomieszczeń Referatu obsługi bezpośredniej
i zasobu Wydziału Geodezji, uruchomiono punkt Dziennika Podawczego
obsługującego pocztę Wydziału geodezji oraz Budownictwa. Zmiany te w znacznym
stopniu poprawiły warunki obsługi stron w tym obsługi geodetów i projektantów
załatwiających sprawy w tym budynku,
 ponadto odświeżono (wykonano prace malarskie) wszystkich pomieszczeń tego
budynku.
3. W budynku przy ul. Kościuszki 3 (budynek przejęty przez Powiat w 2016 roku)
prowadzone są roboty termomodernizacyjne, w ramach tych prac w 2018 dokonano
wymiany pieca c.o., sieci c.o. oraz grzejników wraz z robotami towarzyszącymi. Jest to
drugi etap prac realizowany od 2017 roku. Poprzednio wykonano prace wymiany stolarki
okiennej w części budynku oraz wymiany dachu tego budynku. Prace
termomodernizacyjne będą kontynuowane w 2019 roku.
Tabel 38. Remonty bieżące i wydatki inwestycyjne w budynkach Starostwa Powiatowego
w Nowym Sączu w 2018 roku
PLACÓWKA
ZAKRES
KWOTA
BIEŻĄCE REMONTY
 wymiana
systemu
wentylacyjno
klimatyzacyjnego 17 896 zł
w serwerowni,
 remont 2 szt. drzwi wejściowych,
4 900 zł
ul. Jagiellońska 33
 wymiana wykładziny dywanowej w sali posiedzeń,
4 949,52 zł
 malowanie ścian i sufitu sali posiedzeń,
2 822,36 zł
 remont pokoju Dziennika Podawczego obsługującego Wydział 3 906,80 zł
Geodezji i Budownictwa,
ul. Strzelecka 1
 naprawa i malowanie stolarki okiennej (parter),
1 443,92 zł
 malowanie pomieszczeń biurowych,
61 711,33
 malowanie ścian, sufitów oraz stolarki okiennej i drzwiowej
ul. Jagiellońska 33
pokoi biurowych oraz położenie paneli podłogowych w dwóch 16 695 zł
ul. Strzelecka 1
pomieszczeniach kasowych,
ul. Jagiellońska 33
2 199,98 zł
 remont kotłów c.o.
ul. Waryńskiego 1
WYDATKI INWESTYCYJNE
 zadanie pod nazwą: „Wymiana pieca c.o. ,sieci c.o. oraz
ul. Kościuszki 3
grzejników wraz z robotami towarzyszącymi w budynku 128 610 zł
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu,
 wykonanie dokumentacji technicznej – program funkcjonalnoużytkowy zadania pod nazwą: „Montaż windy dla osób
ul. Jagiellońska 33
14 800 zł
niepełnosprawnych w budynkach Starostwa Powiatowego
ul. Kościuszki 3
w Nowym Sączu”.
Źródło: Opracowane przez Wydział Administracyjny Powiatu Nowosądeckiego
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W 2018 roku przystąpiono do prac planistycznych w zakresie dostosowania budynku
Starostwa dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Opracowano koncepcję techniczną wraz
z wstępną kalkulacją kosztów montażu systemu wind w budynku przy ul. Jagiellońskiej 33
i Kościuszki 3.
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu wzięło udział w projekcie „Małopolska wdraża
Konwencję o prawach osób z Niepełnosprawnościami”. Projekt realizowany jest z inicjatywy
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przez partnerstwo Fundacji Instytut Rozwoju
Regionalnego oraz Fundację Zadań i praktyk Społecznych. Projekt współfinansowany ze
środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Od kwietnia do
sierpnia 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu w budynku przy
ul. Jagiellońskiej 33 oraz czterech jednostkach organizacyjnych Powiatu odbywał się monitoring
mający wykazać stan faktyczny wprowadzania w życie standardów postępowania zawartych w
Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami.

REMONTY I WYDATKI INWESTYCYJNE W SZKOŁACH I PLACÓWKACH
OŚWIATOWYCH
W 2018 roku przeprowadzono bieżące remonty na łączną kwotę 191 529,20 zł, natomiast
wydatki inwestycyjne zostały wykonane w kwocie 494.865,48 zł. Szczegóły zostały zawarte
w poniższej tabeli:

Tabela 39. Bieżące remonty i wydatki inwestycyjne wykonane w 2018 roku w szkołach Powiatu
Nowosądeckiego
PLACÓWKA
LO w Starym Sączu
LO w Grybowie
ZS w Marcinkowicach

ZSP w Krynicy-Zdroju

ZSP w Starym Sączu

ZS w Łącku

ZAKRES

KWOTA

BIEŻĄCE REMONTY
remont szatni, naprawa rynien, bieżące naprawy
i konserwacje sprzętu i instalacji
bieżące naprawy i konserwacje
remont sekretariatu, konserwacja i prace bieżące na terenie
obiektu
konserwacja
systemu
alarmowego,
konserwacja
kserokopiarki,
naprawa
kserokopiarki,
projektora,
rejestratora, wymiana akumulatora i baterii w systemie
monitorującym, wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej
na hali sportowej
naprawa kserokopiarek, kosiarki i komputerów, konserwacja
systemu alarmowego, remont instalacji elektrycznej,
malowanie korytarza, klatki schodowej, pracowni fizycznej,
gabinetu pedagoga, wymiana opraw oświetleniowych,
udrożnienie kanalizacji, malowanie pracowni komputerowej,
ekonomicznej, sal lekcyjnych w budynku przy
ul. Krakowskiej
naprawy kserokopiarek, komputerów, ławek szkolnych,
kosiarki, laptopów, wymiana drzwi, konserwacja systemu
alarmowego

191 529,20 zł
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557,19 zł
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76 251 zł

26 240 zł
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ZSZ w Grybowie

ZSP w Tęgoborzy
ZSP w Nawojowej
ZSP w Krynicy-Zdroju
ZSP w Krynicy-Zdroju
ZSP w Starym Sączu
ZSP w Starym Sączu
ZSP w Starym Sączu
ZSP w Starym Sączu
ZSP w Nawojowej
ZSP w Nawojowej
ZS w Marcinkowicach
ZSP w Tęgoborzy

malowanie podbitki dachowej w budynku szkoły, malowanie
klas lekcyjnych i sekretariatu szkoły, wymiana drzwi
wewnętrznych
w
budynku
warsztatów
(budynek
administracji), renowacja i wymiana okien w 'pracowni
remontu i montażu”- warsztaty, wymiana okna i malowanie 12 968,58 zł
klatki schodowej w budynku warsztatów (budynek
administracji),wykonanie zadaszenia nad wejściem do
budynku szkoły i budynku warsztatów (budynek
administracji)
usuniecie awarii wodociągu, przeglądy sprzętu, naprawa
samochodu służbowego, malowanie elewacji budynku 15 339,75 zł
szkoły, konfiguracja oprogramowania
naprawy i konserwacje sprzętu: kserokopiarek, centrali
8 509 zł
telefonicznej i pompy
WYDATKI INWESTYCYJNE
494 865,48 zł
modernizacja tablicy elektrycznej w pracowni żywienia
19 811,22 zł
wykonanie projektu i montażu przegród dymowych
85 161,14 zł
modernizacja podwórka szkolnego przy. ul. Daszyńskiego
227 350,77 zł
wykonanie wentylacji w pracowni gastronomicznej
29 964,03 zł
w budynku ZSP przy ul. Krakowskiej w Starym Sączu
wzmocnienie ścian zewnętrznych budynku szkoły przy
6 990 zł
ul. Krakowskiej
wykonanie projektu instalacji wody zimnej w budynku
3 000 zł
szkoły przy ul. Batorego
zakup kombajnu zbożowego
56 000 zł
zakup sprzęgła hydraulicznego do kotłowni gazowej
11 800,42 zł
przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku szkolnego
37 900 zł
modernizacja centralnego ogrzewania
16 887,90 zł

Źródło: Opracowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Tabela 40. Bieżące remonty i wydatki inwestycyjne wykonane w 2018 roku w placówkach
oświatowych Powiatu Nowosądeckiego
PLACÓWKA
ZAKRES
KWOTA
34 134,03 zł
BIEŻĄCE REMONTY
wymiana drzwi łazienkowych, naprawa i konserwacja
IM w Starym Sączu
3 998,21 zł
sprzętu
PMDK w Starym Sączu bieżące naprawy
4 496 zł
naprawy i bieżące konserwacje sprzętu , naprawa systemu
PPPP w Nowym Sączu
11 126,70 zł
alarmowego, konserwacja platformy, bieżące naprawy
ZSiP
bieżące naprawy
10 599,63 zł
w Piwnicznej-Zdroju
Internat przy ZSP
bieżące naprawy
3 913,49 zł
w Nawojowej
WYDATKI INWESTYCYJNE
136 385,82 zł
IM w Starym Sączu
zakupiono zmywarkę na potrzeby funkcjonowania kuchni
10 000 zł
montaż windy towarowej
46 224 zł
modernizacja wjazdu wraz z wykonaniem bramy
50 999,52 zł
automatycznej
budowa wiaty na odpady stałe
23 000 zł
Wykonanie projektu na zadanie inwestycyjne pn.
PZS w Muszynie
„Modernizacja dachu budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej
6 162,30 zł
w Muszynie”
Źródło: Opracowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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REMONTY I INWESTYCJE W PLACÓWKACH POMOCY SPOŁECZNEJ
W placówkach pomocy społecznej
następujące remonty oraz inwestycje:

Powiatu

Nowosądeckiego

przeprowadzono

Tabela 41. Bieżące remonty i wydatki inwestycyjne wykonane w 2018 roku w placówkach pomocy
społecznej Powiatu Nowosądeckiego
JEDNOSTKA

Dom Pomocy Społecznej
w Zbyszycach

Dom Pomocy Społecznej
w Klęczanach

Dom Pomocy Społecznej
w Muszynie

ZAKRES
Usługi inwestycyjne
Zakup samochodu
Zakup pralnico-wirówki
Zakup pieca konwekcyjno-parowego
Usługi remontowe
Remont i bieżąca konserwacja oczyszczalni
Remont samochodu
Remont budynków (malowanie, naprawa stolarki)
Pozostałe dotyczą naprawy sprzętu AGD, przegląd
instalacji gazowych, naprawy urządzeń gospodarczych
Usługi inwestycyjne
Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji CCTV
w technologii IP
Zakup wanny pozycjonowano uchylnej INVITA
Usługi remontowe
Bieżąca konserwacja, remont maszyn i urządzeń,
wymieniona podłóg w 2 pokojach mieszkalnych
(wykładzina termoutwardzalna), przystosowano
pomieszczenie na palarnię (zalecenie pokontrolne)
Usługi inwestycyjne
Zakup samochodu Renault Trafic
Usługi remontowe
Naprawa samochodu
Konserwacja windy zewnętrznej i wewnętrznej
Konserwacja centrali telefonicznej
Konserwacja instalacji przeciwpożarowej
Naprawa sprzętu (zmywarka, pralnica, komputer, piece

c.o.
Powiatowym Ośrodku
Wsparcia w Zbyszycach

Doposażenie pracowni kulinarnej – zakup piekarnika
parowego
Zainstalowano ciągi wentylacyjne o wartości
Usługi remontowe
Remont windy

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

Naprawa wyposażenia pomieszczeń biurowych –
naprawa szaf, biurek
Naprawa sieci informatycznej
Naprawa samochodów

KWOTA
200 722 zł
143 350 zł
30 750 zł
26 622 zł
63 681,16 zł
24 942,21 zł
14 027,81 zł
11 273 zł
13 438,14 zł
47 820,21 zł
20 820,21 zł
27 000 zł

15 389,89 zł

128 640,51 zł
28 629,58 zł
246 zł
5 508 zł
2 214 zł
991 44 zł
19 670,14 zł
5 073, 75 zł
1 894, 15 zł.
87 771,71
77 654,56
(udział
własny),
6 405,84 zł
1 215 zł
2 496,31 zł

Źródło: Opracowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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PROJEKTY REALIZOWANE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Nazwa projektu:

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności
publicznej Powiatu Nowosądeckiego

Okres realizacji:

02.10.2015 r. - 30.09.2019 r.

Wartość:

Cel:

8 484 785 zł
Projekt polega na wykonaniu głębokiej modernizacji energetycznej 6
budynków użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego: Zespołu
Szkół Zawodowych w Grybowie, Zespołu Szkół w Marcinkowicach,
budynku AB Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach, Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Starym
Sączu ul. Krakowska 1,
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Batorego 27, Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Nawojowej.

Stan realizacji

W trakcie

Koordynacja:

Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

OPIS:
1) Zadanie 1: Przebudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie. Zadanie
zakończone. W dniu 19 kwietnia 2018 r. dokonano odbioru końcowego robót. Wartość
robót zgodnie z umową wyniosła 670 000 zł. Zakres rzeczowy robót objął
w szczególności: docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia i piwnic, docieplenie ścian
w gruncie oraz stropu pod dachem, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej,
modernizację systemu c.o. poprzez wymianę
wewnętrznej instalacji centralnego
ogrzewania wraz z grzejnikami, montaż liczników ciepła.
2) Zadanie 2: Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Marcinkowicach. Zadanie w trakcie
realizacji. W 2018 roku rozpoczęto roboty budowlane związane z wymianą pokrycia
dachowego wraz z ociepleniem dachu i stropodachu.
3) Zadanie 3: Przebudowa budynku AB Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach. Zadanie
zakończone. W dniu 18 maja 2018 r. dokonano odbioru końcowego robót. Wartość robót
1 256 935,47 zł. Zakres rzeczowy robót objął w szczególności: przebudowę istniejącej
kotłowni gazowej, przebudowę instalacji gazowej, wymianę części stolarki okiennej
i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z robotami tynkarskimi,
docieplenie stropodachu, montaż nowej instalacji odgromowej.
4) Zadanie 4: Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu,
ul. Krakowska 1. Zadanie zakończone. W dniu 23.04.2018 r. dokonano odbioru
końcowego robót realizowanych w ramach I części zamówienia. Wartość robót zgodnie
z umową wyniosła 360 142,73 zł. W ramach II części zamówienia w dniu 10.07.2018 r.
dokonano odbioru końcowego robót. Wartość robót zgodnie z umową wyniosła
879 971,38 zł. Zakres rzeczowy robót objął w szczególności: przebudowę istniejącej
kotłowni węglowej na kotłownię gazową, przebudowę instalacji c.o., izolację i docieplenie
ścian fundamentowych, docieplenie stropów, wymianę pokrycia dachowego wraz
zobróbkami blacharskimi, wymianę instalacji odgromowej, wymianę rynien i rur
spustowych.
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5) Zadanie 5: Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu, ul.
Batorego 27. Zadanie zakończone. W dniu 27.12.2018 r. dokonano odbioru końcowego
robót. Wartość robót 776 078,50 zł. Zakres rzeczowy robót objął w szczególności:
docieplenie stropu pod dachem, docieplenie ściany jaskółek i ściany wewnętrznej
poddasza, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przebudowę kotłowni
koksowej na gazową wraz z instalacją gazu, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania
wraz z grzejnikami.
6) Zadanie 6: Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej.
Zadanie zakończone. W dniu 10.09.2018 r. dokonano odbioru końcowego robót
realizowanych w ramach I części zamówienia. Wartość robót zgodnie z umową wyniosła
193 697,37 zł. W dniu 22.10.2018 r. dokonano odbioru końcowego robót realizowanych
w ramach II części zamówienia. Wartość robót objętych umową wyniosła 505 286,57 zł.
Zakres rzeczowy robót objął w szczególności: docieplenie stropodachu wentylowego,
docieplenie stropu pod dachem sali gimnastycznej, wymianę starych drzwi zewnętrznych
na nowe, przebudowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami
oraz wymianą rur preizolowanych zasilających budynek szkoły.
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Tabela 42. Pozostałe działania w zakresie inwestycji w jednostkach Powiatu Nowosądeckiego w 2018 roku
L.p.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

ZADANIE
Wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa
istniejącego budynku oświatowego o salę
gimnastyczną z zapleczem oraz przebudowa i
nadbudowa przedmiotowego budynku z
przeznaczeniem na LO w Grybowie wraz z
infrastrukturą techniczną na działkach 678, 679/2
położonych w Grybowie
Zakup wyposażenia budynku oświatowego
LO w Grybowie
Zakup wyposażenia sali gimnastycznej przy
LO w Grybowie

WYDATEK
OPIS
Roboty budowlane, nadzór inwestorski i autorski
4 458 613,32 zł
Realizacja robót budowlanych została rozpoczęta w 2016 roku na podstawie umowy zawartej
w dniu 24.05.2016 r. Ostatecznie Aneksem nr 2 zawartym w dniu 7 marca 2018 r. strony
umowy ustaliły termin jej wykonania na dzień 31 maja 2018 r.

Wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Roboty
budowlane polegające na przebudowie boiska
szkolnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Jana Pawła II w Krynicy Zdroju w ramach
projektu „Małopolskie boiska”
Przekazanie dotacji celowej dla Powiatowego
Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej
w wysokości 140 000,00 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie w 2018 roku zadań inwestycyjnych
i remontów
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania
inwestycyjnego pn. Budowa Powiatowego Urzędu
Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w Nawojowej

Roboty budowlane, Nadzór inwestorski
287 347,32 zł
Roboty budowlane zostały ukończone i odebrane w wymaganym zapisami umowy terminie
tj. w dniu 5 lipca 2018 r. Umowa została zrealizowana terminowo i prawidłowo.

184 000 zł

Umowa w sprawie dostawy wyposażenia dydaktycznego budynku oświatowego w Liceum
Ogólnokształcącym w Grybowie została zrealizowana.
111 289,61 zł
Zakup wyposażenia sali gimnastycznej przy LO w Grybowie został zrealizowany w ramach
2 umów dostawy: umowy w sprawie dostawy 2 sztuk trybun modułowych mobilnych wraz z
montażem oraz umowy w sprawie dostawy wyposażenia sportowego.
Wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Roboty budowlane, nadzór inwestorski
istniejącego budynku Liceum Ogólnokształcącego
988 008,83 zł
Całkowita wartość zawartej umowy opiewa na 5 280 000 zł brutto. W dniu 30.10.2018 r.
w Starym Sączu o halę sportową
podpisano protokół częściowego odbioru robót na łączną kwotę 978 435,73 zł brutto.
Pozostała część umowy zostanie zrealizowana w 2019 r.
Wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Dokumentacja projektowa, roboty budowlane
istniejącego boiska sportowego przy ul. Kościuszki
456 152,27
Roboty budowlane zostały ukończone w wymaganym zapisami umowy terminie, tj. w dniu
18 w Grybowie
22.11.2018 r. Umowa został zrealizowana terminowo i prawidłowo.

139 989,75 zł

W ramach otrzymanej dotacji zadanie zostało zrealizowane przez Powiatowy Zakład
Aktywności Zawodowej.

64 800 zł

Usługa została ukończona w wymaganym zapisami umowy terminie, tj. w dniu
11 czerwca 2018 r.

Źródło: Opracowano na podstawie danych przekazanych przez Zespół Zamówień Publicznych i Inwestycji
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4. DROGI PUBLICZNE

4.1.

WPROWADZENIE

Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki:

Powiatowy Zarząd Dróg
w Nowym Sączu (PZD)

4.2.

ul. Wiśniowieckiego 136
33-300 Nowy Sącz

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM SĄCZU

Przedmiotem działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu jest
wykonywanie obowiązków zarządcy drogi – zarządzanie drogami powiatowymi na terenie
powiatu nowosądeckiego, obejmujące sprawy z zakresu planowania, budowy i modernizacji,
utrzymania i ochrony dróg oraz zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych.
Nadzór nad działalnością PZD sprawuje Zarząd Powiatu Nowosądeckiego.

Stan ewidencyjny dróg, mostów i przepustów na terenie Powiatu Nowosądeckiego
przedstawia się następująco:
a. łączna długość dróg powiatowych – 505,3 km, w tym ulic 27,9 km,
b. liczba mostów – 169 szt.,
c. liczba przepustów (pod drogami powiatowymi) – 1904 szt.
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Rysunek 3. Sieć dróg i drogowe przejścia graniczne w Powiecie Nowosądeckim

–– drogi krajowe
–– drogi wojewódzkie
–– drogi powiatowe

1

2

3

Przejście graniczne
w Piwnicznej-Zdroju
Przejście graniczne
w Leluchowie
Przejście graniczne
w Muszynce

1
3

2
Źródło: Opracowano przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Wydatki Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu oraz Starostwa Powiatowego
związane z transportem i łącznością na terenie Powiatu Nowosądeckiego zamknęły się w 2018
roku kwotą 36 649 454,87 zł. Spoza budżetu Powiatu pozyskano dofinansowanie w łącznej
wysokości 13 803 127 zł, w tym:
a. z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w wysokości 7 226 383 zł,
b. z rezerwy celowej budżetu państwa na
usuwanie skutków
ruchów
osuwiskowych ziemi w wysokości 3 255 000 zł,
c. z pomocy finansowej Gmin w wysokości 2 743 004,44 zł i ze środków
związanych z Funduszem Leśnym w wysokości 600 000 zł.
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Wykres 5. Podział środków na realizację zadań PZD pochodzących spoza budżetu Powiatu
Nowosądeckiego w układzie procentowym

20%

Środki z rezerwy celowej budżetu
państwa na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych

4%

24%
52%

Środki z rezerwy celowej budżetu
państwa na usuwanie skutków
ruchów osuwiskowych ziemi
Środki z pomocy finansowej Gmin

Środki związane z Funduszem
Leśnym

Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu

REALIZACJA ZADAŃ W 2018 ROKU

Remonty dróg i inwestycje na drogach powiatowych powierzano w większości
przypadków wykonawcom zewnętrznym, wyłanianym w drodze przetargów nieograniczonych.
Siłami własnymi, tj. przez pracowników służby liniowej Powiatowego Zarządu Dróg i przez
pracowników zatrudnianych okresowo w ramach robót publicznych wykonywano wszelkie prace
związane z doraźnymi naprawami i bieżącym utrzymaniem dróg i mostów, remontem
przepustów, oznakowaniem, montażem barier energochłonnych, koszeniem traw, ścinaniem
poboczy, wycinaniem krzewów i gałęzi w pasie drogowym, renowacją rowów, a także
przebudową i remontami chodników.
Prace w zakresie remontów cząstkowych przy użyciu grysów oraz emulsji również
prowadzono we własnym zakresie, co pozwoliło realizować naprawy nawierzchni przez cały rok
(poza okresem zimowym) i na bieżąco usuwać występujące uszkodzenia. Efekty rzeczowe
zrealizowanych zadań inwestycyjnych oraz remontowych to m. in.:
 nowa nawierzchnia bitumiczna – 17 680 mb,
 budowa i remont chodników – 5 874 mb*,
 montaż barier energochłonnych – 1 412 mb,
 stabilizacja i zabezpieczenie 3 osuwisk.
* Dotyczy tylko zadań realizowanych przez PZD. Ponadto w 2018 roku wykonane zostały chodniki przy drogach powiatowych przez Gminy na
podstawie u mów o pomocy rzeczowej lub porozumień o przekazaniu w zarządzenia odcinków dróg powiatowych:
1) Chełmiec (przy DP 1549K Biczyce Dolne – Gostwica w m. Biczyce Dolne i Niskowa oraz DP 1551K Limanowa – Chełmiec
w m. Marcinkowice i Rdziostów) ,
2) Gródek nad Dunajcem (przy DP 1561K Sienna-Siedlce w m. Jelna),
3) Łącko (1540 K Łącko – Wola Kosnowa w m. Wola Kosnowa).
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OBSZARY, W KTÓRYCH PODEJMOWANE SĄ DZIAŁANIA W CELU REALIZACJI
ZADAŃ Z ZAKRESU:

INWESTYCJI
W ramach wydatków inwestycyjnych Powiatu Nowosądeckiego:



przebudowano 5,56 km dróg,
wybudowano 5.40 km chodników.

Szczegółowy zakres oraz wartość zrealizowanych zadań przedstawia poniższa tabela:
Tabela 43. Zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku przez PZD w ramach przebudowy dróg
powiatowych oraz budowy chodników w ciągu dróg powiatowych
Wartość zadania

Odcinek drogi

Zakres robót

PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH
1 222 471,10 zł
1505 K Ropa-Gródek-Biała Niżna
w km 4+400 - 6+500

w tym pomoc finansowa
Gminy Grybów –
200.000 zł

Wykonano nową nawierzchnię
bitumiczną na długości 2,1 km.

1 193 223 zł
1520 K Piwniczna: ul. Szczawnicka
w km 1+375 - 2+765

1517 K Żegiestów - Szczawnik Muszyna: ul. Zazamcze
w km 11+265 - 11+525

w tym pomoc finansowa
Gminy Piwniczna-Zdrój –
178.268 zł
531 355,45 zł

860 075,04 zł
1576 K Nowy Sącz - Florynka
w km 2+930 - 3+750

w tym pomoc finansowa
Gminy Kamionka Wielka –
100 000 zł

Wykonano nową nawierzchnię
bitumiczną na długości 1,39 km.
Zadanie obejmowało remont
chodnika oraz zatoki autobusowej
wraz z odwodnieniem, a także
przebudowę nawierzchni drogi na
odcinku 260 mb.
Wykonano nową nawierzchnia
bitumiczną na odcinku 820 mb wraz
z krawężnikiem i odwodnieniem
(381 mb).

776 002,08 zł
1539 K Obidza – Brzyna
w km 1+880 - 2+870

w tym ze środków
związanych z Funduszem
Leśnym w wysokości
600 000 zł
117

Wykonano nową nawierzchnię
bitumiczną na długości 0,99 km.
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Wartość wszystkich robót
w roku 2018: 1 032 717,20 zł
1561K Sienna – Siedlce
w m. Jelna

Dotacje Powiatu
Nowosądeckiego:
188 372 zł na przebudowę
drogi, 25 000 zł na bieżące
utrzymanie

Realizacja przez Gminę Gródek
nad Dunajcem na podstawie
zawartego z Powiatem
Nowosądeckim porozumienia
z 2016 roku o przekazaniu
w zarządzanie odcinka drogi. Zakres
prac objął m.in. wykonanie nowej
nawierzchni bitumicznej wraz
z chodnikiem na długości 834 mb.

BUDOWA CHODNIKÓW
1556 K Witowice – Rożnów
w km 0+004 – 0+113
oraz 0+235 – 0+
1559 K Tęgoborze – Tabaszowa –
Tęgoborze Just
w km 9+595,45 – 9+796,16
1567 K Nowy Sącz – Wojnarowa –
Wilczyska w km 15+931,00 –
16+393,38 i nr 1564 K Korzenna –
Jasienna – Przydonica
w km 0+000,00 – 0+032,50
1571 K Ptaszkowa – Wojnarowa w
km 3+899 – 4+248 w m. Krużlowa
Wyżna

536 763,54 zł
160 000 zł
w tym pomoc finansowa
Gminy Łososina Dolna –
80 000 zł
362 213,01 zł
w tym pomoc finansowa
Gminy Korzenna –
90 11 zł
389.434,57 zł
w tym pomoc finansowa
Gminy Grybów –
194 717 zł

Zadanie
obejmowało
budowę
chodnika wraz z odwodnieniem na
długości 589 mb.
Zadanie obejmowało budowę
chodnika wraz z odwodnieniem
na długości ok. 200 mb.

Zadanie obejmowało budowę
chodników wraz z odwodnieniem na
łącznej długości 527,38 mb.

Zadanie obejmowało budowę
chodnika wraz z odwodnieniem na
długości 349 mb.

480 417,83 zł
1516 K Muszyna: ul. Polna –
Złockie w km 4+856 – 5+365 w m.
Złockie

w tym pomoc finansowa
Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna –
230 000 zł

Zadanie obejmowało budowę
chodnika wraz z odwodnieniem na
długości 509 mb.

477 106,98 zł
1449 K Wytrzyszczka – Tropie –
Bartkowa w km 6+463,17 –
7+006,75 w m. Rożnów

1567 K Nowy Sącz – Wojnarowa –
Wilczyska w km 14+633,00 –
14+733,94 i 15+117,61 – 15+145,41
oraz w km 14+733,94 – 14+894,61,
14+945,65 – 15+117,64 i 14+288,70 –
14+398,18
1540 K Łącko – Wola Kosnowa
w km 5+425 - 5+590 i 5+646 - 5+764
w m. Wola Kosnowa

w tym pomoc finansowa
Gminy Gródek
nad Dunajcem –
238 553 zł
528 001,83 zł
w tym pomoc finansowa
Gminy Korzenna –
264 000 zł
265 425,35 zł
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Zadanie obejmowało budowę
chodnika wraz z odwodnieniem na
długości 543,58 mb.
Zadanie obejmowało remont
chodnika na długości 128,74 oraz
budowa chodnika wraz z
odwodnieniem na długości
442,14 mb.
Zadanie obejmowało budowę
chodnika wraz z odwodnieniem na
długości 28, mb.
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1545 K Podegrodzie – Mokra Wieś –
Jastrzębie w miejscowości Mokra
Wieś w km 4+484,20 – 5+035,00

493.590,73 zł
w tym pomoc finansowa
Gminy Podegrodzie –
246 795 zł
396.511,17 zł

1533 K Stary Sącz – Przysietnica –
Barcice w km 9+500 – 9+885

1560 K Wielogłowy – Ubiad
w km 0+011,93 - 0+501,00

1551 K Limanowa – Chełmiec w km
20+408,00 – 20+810,00 w m.
Rdziostów

w tym pomoc finansowa
Gminy Stary Sącz –
198 255 zł
548 162,39 zł

391 236,10 zł

Zadanie obejmowało budowę
chodnika wraz z odwodnieniem na
długości 550,8 mb.

Zadanie obejmowało budowę
chodnika wraz z odwodnieniem na
długości 385 mb.
Zadanie obejmowało budowę
chodnika oraz kanalizacji deszczowej
w m. Wielogłowy na długości
489,07 mb.
Zadanie obejmowało budowę
chodnika wraz z odwodnieniem na
długości 402 mb.

w tym pomoc finansowa
Gminy Chełmiec –
195 618 zł
BUDOWA CHODNIKÓW PRZEZ GMINĘ CHEŁMIEC
NA PODSTAWIE ZAWARTYCH UMÓW O POMOCY RZECZOWEJ

1549K Biczyce Dolne – Gostwica w
m. Biczyce Dolne i Niskowa w km
0+017,00 – 1+803,83

1551K Limanowa – Chełmiec w km
19+217 – 19+765 w m.
Marcinkowice i Rdziostów

1 750 000 zł
w tym pomoc finansowa
Powiatu Nowosądeckiego –
500 000 zł
514 817,98 zł

Zadanie obejmowało budowę chodnika
wraz z odwodnieniem na długości
1,79 km.

Zadanie obejmowało budowę chodnika
wraz z odwodnieniem na długości
548 mb.

Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano ponadto następujące zadania:




sfinansowano wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej:
a. przebudowy wiaduktu kolejowego nad drogą powiatową Ptaszkowa – Ptaszkowa
– 184 500 zł;
b. przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej Stary Sącz – Przysietnica – Barcice
w km 2+641 – 44 034 zł;
c. budowy kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Jazowsko – Obidza w
km 3+273 w m. Obidza przy istniejącym moście – 29 0028 zł;
dokonano wypłat odszkodowań za grunty zajęte pod drogi oraz wykup tzw. „resztówek”
w związku z budową zachodniej obwodnicy Nowego Sącza) w łącznej wysokości –
387 806,08 zł w oparciu o opracowane operaty szacunkowe nieruchomości;
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zakupiono samochód typu multikar (z osprzętem do odśnieżania i sprzątania dróg/ulic),
dwa samochody osobowe do nadzoru nad realizowanymi zadaniami (w miejsce
wyeksploatowanych pojazdów) oraz płytę dynamiczną (do badań gruntu i podbudowy).
Łączna wartość zakupów inwestycyjnych wyniosła: 322 422,60 zł.

REMONTY
W ramach prac zakwalifikowanych jako remonty wykonano łącznie 5,33 km nowych
nawierzchni bitumicznych na następujących drogach:

Tabela 44. Wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych w ramach remontów dróg powiatowych
w 2018 roku
Odcinek drogi
1546 K Stadła – Długołęka Świerkla –
Przyszowa
w km 3+720 – 4+610

Wartość zadania
895 882,12 zł

Zakres robót
Wykonano nową nawierzchnię
bitumiczną na długości 890 mb.

530 880,30 zł
1527 K Nawojowa - Bącza Kunina
w km 2+260 - 3+000

1538 K Jazowsko – Obidza
w km 3+540 – 4+740

w tym pomoc finansowa
Gminy Nawojowa –
70 000 zł
390 277,46 zł
459 412,38 zł

1526K Frycowa - Złotne
w km 4+040 - 5+000

1571 K Ptaszkowa – Wojnarowa
w km 0+060–0+600

w tym pomoc finansowa
Gminy Nawojowa 165 000 zł
325 081,62 zł

Wykonano nową nawierzchnię
bitumiczną na długości 740 mb.

Wykonano nową nawierzchnię
bitumiczną na długości 1200 mb.
Wykonano nową nawierzchnię
bitumiczną na długości 960 mb.

Wykonano nową nawierzchnię
bitumiczną na długości 540 mb.

Źródło: Opracowano na podstawie danych przedstawionych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Ponadto zrealizowano remont muru oporowego w ciągu drogi powiatowej nr 1518 K
Wierchomla Wielka – Wierchomla Mała o wartości: 97 745,64 zł i remont mostu w ciągu drogi
Maciejowa-Barnowiec w zakresie wymiany pomostu drewnianego na elementy żelbetowe (prace
wykonane siłami własnymi PZD).
W roku 2018 przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowych budowy kładek
pieszych i pieszo-rowerowych przy obiektach mostowych w ciągu dróg powiatowych:
 1571 K Ptaszkowa-Wojnarowa w km 5+072 w m. Krużlowa o wartości 54 120 zł,
 1567 K Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska w m. Korzenna o wartości
47 874 zł.
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USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH I RUCHÓW OSUWISKOWYCH
ZIEMI
W roku 2018 pozyskano środki z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych w wysokości 7 226 383 zł (zadania inwestycyjne i remontowe) oraz skutków
ruchów masowych ziemi 3 225 000 zł (zadania inwestycyjne).
W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych zrealizowano zadania zawarte
w poniżeszej tabeli:
Tabela 45. Zadanie wykonane w 2018 roku w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

L.p.

1.

2.

3.

Dotacja
[zł]

Udział
dotacji
w kosztach
zadania
[%]

Nazwa zadania

Zakres rzeczowy

Wartość
całkowita
[zł]

Remont drogi
powiatowej nr 1563K
Korzenna Janczowa
– Miłkowa w km
2+200-3+400
Remont drogi
powiatowej nr 1564K
Korzenna-JasiennaPrzydonica w km
4+700 – 7+100 i
8+920 – 9+000
Remont drogi
powiatowej nr 1576K
Nowy Sącz – Florynka
w km 14+500 –
16+900

wykonanie nowej
podbudowy oraz
nawierzchni bitumicznej
wraz z poboczami na
odcinku: 1,20 km

1 221 390

977 112

80%

wykonanie nowej
podbudowy oraz
nawierzchni bitumicznej
wraz z poboczami na
odcinku: 2,48 km

2 546 561,25

2 037.249

80%

2 374 342,80

1 899 474

80%

757 935,23

606 348

80%

1 770 875,28

1 706 200

96,35%

8 671 104,56

7 226 383

4.

Remont drogi
powiatowej nr 1529 K
Nowy Sącz - Myślec
w km 1+350-2+060

5.

Odbudowa drogi
powiatowej nr 1531 K
Rytro – Sucha Struga
– Głębokie w km
1+695-2+060

wykonanie nowej
podbudowy oraz
nawierzchni bitumicznej
wraz z poboczami na
odcinku: 2,4 km
wykonanie nowej
podbudowy oraz
nawierzchni bitumicznej
wraz z poboczami na
odcinku: 0,71 km
wykonanie podbudowy
wraz z nawierzchnią
betonową na odcinku
365 mb wraz
z umocnieniami siatkowo
kamiennymi, narzutem
kamiennym oraz murem
fundamentowym od strony
Popradu
Razem:

Źródło: Opracowano przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
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W ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi zrealizowano zadania zawarte w
poniższej tabeli:

Tabela 46. Zadania wykonane w 2018 roku w ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi

L.p.

1.

2.

3.

Nazwa zadania

Wykonanie właściwych prac
w ramach zadania pn. „Stabilizacja
i zabezpieczenie osuwiska wraz
z odbudową drogi powiatowej
nr 1572 K Grybów – Krużlowa
Niżna (na ul. Węgierskiej
w m. Grybów) w km 0+170 –
0+250”
Wykonanie właściwych prac
w ramach zadania pn.: „Stabilizacja
i zabezpieczenie osuwiska wraz
z odbudową drogi powiatowej
nr 1572 K Grybów – Krużlowa
Niżna (na odcinku ul. Węgierskiej
w m. Grybów) w km 0+250 –
0+440”
Wykonanie właściwych prac
w ramach zadania pn.:
,,Stabilizacja i zabezpieczenie
osuwiska wraz z odbudową drogi
powiatowej nr 1537 K Gołkowice
Górne - Łazy Brzyńskie w m. Łazy
Brzyńskie w km 3+720 - 3+740”

Dotacja
[zł]

Udział
dotacji
w
kosztach
zadania
[%]

konstrukcja wsporcza (pale
żelbetowe) oraz odtworzenie
konstrukcji drogi wraz
1 726 903,85
z odwodnieniem i fragmentem
chodnika (80 mb)

1 319 100

76,39%

konstrukcja wsporcza (pale
żelbetowe) oraz odtworzenie
konstrukcji drogi wraz
2 169 994,46
z odwodnieniem i fragmentem
chodnika (190 mb)

1.595.360

73,52%

526 871,39

340 540

64,63%

4 423 769,70

3 255 000

Zakres rzeczowy

konstrukcja wsporcza (pale
żelbetowe) oraz odtworzenie
konstrukcji drogi wraz z
odwodnieniem i
zabezpieczeniem skarpy od
strony potoku (ok. 30 mb)
Razem:

Wartość
całkowita
[zł]

Źródło: Opracowano przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Wszystkie wymienione powyżej zadania realizowane były w oparciu o otrzymane
promesy, złożone wnioski o dofinansowanie i podpisane umowy dotacji z Wojewodą
Małopolskim (8 umów dotacji). Zadania zostały zrealizowane w terminie, w pełnym zakresie
i rozliczone.
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ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
Zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2017/2018 objętych było łącznie
480,95 km dróg (z uwzględnieniem obwodnicy zachodniej) w standardach III i IV jak poniżej:



III – 48,33 km,
IV – 432,62 km.

Usługa była realizowana przez 18 wykonawców wyłonionych w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
W sezonie zimowym 2018/2019 łączna długość dróg oraz standardy zimowego
utrzymania nie uległy zmianie. Przeprowadzonego postępowanie przetargowe wyłoniło
17 wykonawców, którzy będą realizować usługę do kwietnia 2019 roku.
Koszty zimowego utrzymania dróg w 2018 roku wyniosły łącznie 3.513.582,59 zł.
INNE WAŻNIEJSZE PRACE ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UTRZYMANIEM
DRÓG I POPRAWĄ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO (REALIZOWANE
GŁOWNIE SIŁAMI WŁASNYMI PZD)
Zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg obejmowały m. in.:




remonty nawierzchni masą mineralno-asfaltową „na zimno” i „na gorąco”
w ilości 320 m2 o łącznej wartości 15 067,30 zł,
remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową w ilości 21.648,50 m2 o łącznej
wartości 170 978,91 zł,
remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1583 K – obwodnicy zachodniej
Nowego Sącza (w obrębie ronda w Podrzeczu) z materiałów zakupionych
ze środków Gminy Podegrodzie.

Zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu polegały na:





montażu barier energochłonnych w ilości 1 412 mb oraz wymianie poręczy
stalowych w ilości 119 mb o łącznej wartości: 40 44,96 zł,
uzupełnieniu kompletnego oznakowania pionowego (znaki drogowe) w ilości
246 szt. i tablic kierunkowych (drogowskazy) w ilości 77 szt. o wartości
48 476,24 zł,
Wykonaniu nowego i uzupełnieniu istniejącego oznakowania poziomego (w tym
przejść dla pieszych) w ilości 30 970 m2 o łącznej wartości: 122 358,25 zł.

Ponadto wykonywane były prace w zakresie koszenia traw, wycinki drzew, konserwacji poręczy
mostowych, konserwacji sygnalizacji świetlnej, likwidacji obrywów skarp, czyszczenia rowów
z namułów i ścinanie poboczy, usuwania zakrzeczeń, usuwania śniegu z mostów, naprawy
i wymiany uszkodzonych znaków drogowych.
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UMOWY DOTYCZĄCE WSPÓŁFINANSOWANIA ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
DROGACH POWIATOWYCH
W 2018 roku zawarto i zrealizowano 17 umów o udzieleniu przez gminy pomocy
finansowej na zadania inwestycyjne i remontowe na drogach powiatowych na łączną kwotę
2 743 004,44 zł. Pomoc finansowa obejmowała zadania zawarte w poniższej tabeli:
Tabela 47. Wykaz udzielonych dotacji przez gminy w ramach współfinansowania zadań realizowanych
na drogach powiatowych w 2018 roku
Dotacja
Lp.
Tytuł zadania
Podmiot udzielający
Wartość
dotacji
Przebudowa drogi powiatowej nr 1559 K Tęgoborze 1.
Tabaszowa - Tęgoborze Just polegająca na budowie
Gmina Łososina Dolna
80 000 zł
chodnika w km 9+595,45 – 9+796,16 w m. Rąbkowa
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1519K
Piwniczna: ul. Zagrody - Łomnica (lewostronnego
Miasto i Gmina
2.
170 420 zł
w km 2+955 - 2+990 i 3+200 - 3+560 oraz
Piwniczna-Zdrój
prawostronnego w km 2+846 - 2+925) w m. Łomnica
Przebudowa drogi powiatowej nr 1505 K Ropa3.
Gmina Grybów
200 000 zł
Gródek-Biała Niżna w km 4+400 - 6+500
Przebudowa drogi powiatowej nr 1567 K Nowy Sącz Wojnarowa - Wilczyska w km 15+931,00 - 16+393,38
4.
Gmina Korzenna
90 118 zł
i nr 1564 K Korzenna - Jasienna - Przydonica w km
0+000 - 0+032,50 polegająca na budowie chodników
Przebudowa drogi powiatowej nr 1571 K Ptaszkowa 5.
Wojnarowa polegająca na budowie chodnika w km
Gmina Grybów
194 717 zł
3+899 - 4+248 w m. Krużlowa Wyżna
Remont drogi powiatowej nr 1527 K Nawojowa 6.
Gmina Nawojowa
70 000 zł
Bącza Kunina (w km 2+260 - 3+000)
Przebudowa drogi powiatowej nr 1449 k
Wytrzyszczka - Tropie - Bartkowa Posadowa w km
Gmina Gródek nad
7.
238 553 zł
6+463,17 - 7+006,75 w m. Rożnów w zakresie
Dunajcem
budowy chodnika wraz z odwodnieniem
Przebudowa drogi powiatowej nr 1520 K Piwniczna:
Miasto i Gmina
8.
178 268 zł
ul. Szczawnicka w km 1+375 - 2+765
Piwniczna-Zdrój
Przebudowa drogi powiatowej nr 1516 K Muszyna Miasto i Gmina
9.
Złockie polegająca na budowie chodnika w km 4+856
Uzdrowiskowa
230 000 zł
- 5+365 w m. Złockie
Muszyna
Przebudowa drogi powiatowej nr 1567K Nowy Sącz Wojnarowa - Wilczyska obejmująca remont
istniejącego chodnika w km 14+633 - 14+733,94
10.
Gmina Korzenna
264 000 zł
i 15+117,61 - 15+145,41 i budowę chodnika w km
14+733,94 - 14+894,61, 14+945,65 - 15+117,64
i 14+288,70 - 14+398,18
Przebudowa drogi powiatowej nr 1545K Podegrodzie Mokra Wieś - Jastrzebie polegająca na budowie
11.
Gmina Podegrodzie
246 795 zł
chodnika w m. Mokra Wieś w km 4+484,20 5+035,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1533K Stary Sącz 12.
Przysietnica - Barcice w km 9+500 - 9+885 w zakresie
Gmina Stary Sącz
198 255 zł
budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową
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13.
14.
15.

16.

17.

Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1583 K obwodnicy zachodniej Nowego Sącza (w obrębie
Ronda w Podrzeczu)
Remont drogi powiatowej nr 1526K Frycowa - Złotne
w km 4+040 - 5+000
Remont drogi powiatowej nr 1541K Łącko - Kicznia
w km 4+1363-5+363
Przebudowa drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa Chełmiec w km 20+408,00 – 20+810,00 polegająca na
budowie chodnika wraz z odwodnieniem
w m. Rdziostów
Przebudowa drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz Florynka w km 2+930 - 3+750

Gmina Podegrodzie

21.260,44

Gmina Nawojowa

165 000 zł

Gmina Łącko

100 000 zł

Gmina Chełmiec

195 618 zł

Gmina Kamionka
Wielka

100 000 zł

Źródło: Opracowano przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Wszystkie zadania zostały wykonane i rozliczone. Ponadto zawarto
rzeczowej z następującymi gminami:

umowy o pomocy

1. Gminą Chełmiec na budowę chodników:
a. przy drodze powiatowej nr 1549K Biczyce Dolne – Gostwica w m. Biczyce
Dolne i Niskowa w km 0+017,00 – 1+803,83 o wartości: 1 750 000 zł (w ty,m z
pomocy finansowej Powiatu Nowosądeckiego – 500 000 zł);
b. przy drodze powiatowej nr 1551K Limanowa – Chełmiec w km 19+217 – 19+765
w m. Marcinkowice i Rdziostów o wartości: 514 817,98 zł.
2. Gminą Grybów na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania
pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1575 K Królowa Górna – Ptaszkowa – Grybów
w km 7+880 – 10+174 w zakresie budowy chodnika” o wartości 80.000 zł (termin
realizacji 2019 rok)
3. Gminą Łącko w postaci zakupów materiałów na budowę chodnika (I etap – zakup
kruszywa) w ciągu drogi powiatowej nr 1542 K Łącko – Naszacowice o wartości
100 000 zł.
4. Gminą Podegrodzie na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej
nr 1547K Brzezna – Brzezna Litacz – Wysokie na odcinku w km 1+456 – 1+626
o wartości: 248.629,31 zł brutto (termin realizacji 2019 rok).
Zrealizowano także umowę ze Skarbem Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe (Nadleśnictwo Stary Sącz), obejmującą udzielenie dofinansowanie
w wysokości 600 000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1539K Obidza – Brzyna
w km 1+880 – 2+870. Łączna wartość robót wyniosła: 776 002,08 zł. Zadanie obejmowało
wzmocnienie korpusu drogowego narzutem kamiennym, ścianki czołowe przepustów i bariery
ochronne, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na długości 990 mb.
W związku z zawartym porozumieniem o przekazaniu Gminie Gródek nad Dunajcem
zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Sienna – Siedlce, przekazano Gminie dotacje celowe
w wysokości 25 000 zł na bieżące utrzymanie oraz 188 372 zł na II etap przebudowy drogi
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powiatowej nr 1561K Sienna Siedlce, w wyniku której przebudowa została nawierzchnia na
łącznej długości 833 mb wraz z budową chodników. Wartość wszystkich robót w roku 2018:
1.032.717,20 zł.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ORAZ PODMIOTAMI REALIZUJĄCYMI ZADANIA PUBLICZNE
Zadania realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w ramach wydatków Starostwa
Powiatowego w Nowym Sączu:






W dniu 24 sierpnia 2018 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem
Nowosądeckim a Województwem Małopolskim w sprawie udzielenia dotacji celowej
na uruchomienia przewozów kolejowych na linii kolejowej nr 96 na odcinku Nowy
Sącz – Rytro – Nowy Sącz na terenie Miasta Nowego Sącza, Powiatu Nowosądeckiego
oraz Gmin: Stary Sącz i Rytro. Dotacja została udzielona w wysokości 40 000 zł.
Została również zawarta umowa z Miastem Nowy Sącz w sprawie pomocy finansowej
na dofinansowanie zadania w zakresie organizacji kolejowej obsługi pasażerskiej tam
i powrót na odcinku Nowy Sącz – Nowy Sącz Miasto – Nowy Sącz Chełmiec
w związku z budową mostu na rzece Dunajec w ciągu drogi krajowej nr 28. Na
podstawie w/w umowy udzielono Miastu Nowy Sącz dotacji w wysokości 60 000 zł
(za okres realizacji zadania z zakresu transportu publicznego od 1 maja 2018 roku do
31 grudnia 2018 roku.
Realizowana jest także umowa z Województwem Małopolskim o udzielenie pomocy
finansowej z przeznaczeniem na „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy
połączenia DK87 w Nowy Sączu z DW 969 wraz z pozyskaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach” w wysokości 62 500 zł. Pomoc fiansowa
zostanie przekazana w 2019 roku na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Krakowie.

Porozumienie w sprawie przebudowy wiaduktu kolejowego w Ptaszkowej:




W 2018 roku zakończono prace projektowe dotyczące przebudowy wiaduktu
kolejowego w miejscowości Ptaszkowa (na linii kolejowej nr 96) wraz z rozbudową
drogi powiatowej pod wiaduktem i w jego obrębie.
W lipcu 2018 roku zawarto porozumienie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
w sprawie realizacji inwestycji kolejowej oraz drogowej, o której mowa powyżej.
W oparciu o przekazaną dokumentację projektową PKP PLK S.A. przeprowadził
postępowanie przetargowe zakończone podpisaniem umowy z wykonawcą robót.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac inwestycja zostanie zrealizowana do końca
października 2019 roku.
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Porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w związku z objazdem na czas
rozbudowy drogi krajowej nr 75 w miejscowości Tęgoborze i jej odwodnienie na osuwisku na
górze Just:


Zawarto porozumienie w sprawie zasad dostosowania i korzystania z dróg powiatowych
nr 1553K i 1555K na czas prowadzenia robót na drodze krajowej, w wyniku którego na
koszt Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wykonywane są bieżące
naprawy oraz zimowe utrzymanie dróg powiatowych w okresie funkcjonowania
objazdu, jak również przeprowadzony zostanie remont tych dróg po wykonaniu prac na
drodze krajowej.

INNE DZIAŁANIA
1. W związku z wystąpieniem w lipcu 2018 roku na części terenu Powiatu Nowosądeckiego
intensywnych opadów atmosferycznych zinwentaryzowano i wyceniono szkody
w infrastrukturze drogowo-mostowej, które następnie zostały zweryfikowane przez komisje
wojewódzką. Wartość pozytywnie zweryfikowanych szkód ujętych w protokole wyniosła
2 512 800 zł, co przekroczyło 5% dochodów własnych Powiatu Nowosądeckiego i stworzyło
możliwość ubiegania się o środki z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych.
2. W oparciu o posiadaną z lat wcześniejszych dokumentację projektową przygotowano dwa
wnioski o dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych w ramach Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019:
1.1.Przebudowa drogi powiatowej nr 1505 K Ropa - Gródek - Biała Niżna na odcinkach
od km 1+650 do km 3+400, od km 3+400 do km 3+980 i od km 3+980 do km 4+400
w m. Gródek,
1.2.Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 K Nawojowa - Żeleźnikowa Wielka - Łazy
Biegonickie w km 3+852,00 -5+468,00 w m. Żeleźnikowa Mała i Żeleźnikowa
Wielka.
3. Na podstawie protokołu szkód w infrastrukturze komunalnej przygotowano i złożono do
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie:
3.1. Elektroniczny Wykaz Zadań Priorytetowych na rok 2019 przewidzianych
do realizacji przy podziale środków budżetu państwa dla jednostek samorządu
terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutków zdarzeń noszących
znamiona klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej. Zadania objęte
wykazem to:
a. Remont drogi powiatowej „Korzenna-Krużlowa” (nr 1569 K)
w miejscowości Korzenna i Krużlowa Niżna w km 1+050 – 1+650, 1+850 –
2+150, 2+600 – 3+100 i 3+800 – 4+500 (razem: 2,1 km),
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b. Remont drogi powiatowej „Wielogłowy-Ubiad” (nr 1560 K) w miejscowości
Dąbrowa i Ubiad w km 1+740 – 1+760 i 1+800 – 2+300 (razem: 0,52 km),
c. Odbudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Sienna-Siedlce (nr 1561 K)
w miejscowości Sienna w km 0+991,00 w postaci obiektu mostowego
na potoku („potok bez nazwy” – dz. 331) w km 0+009 (na podstawie
dokumentacji projektowej opracowywanej przez Gminę Gródek
nad Dunajcem),
d. Remont drogi powiatowej „Lipnica Wielka – Bukowiec” (nr 1566 K)
w miejscowości Lipnica Wielka i Bukowiec w km 2+000 – 2+540 i 2+630 –
3+240 (razem: 1,15 km),
e. Remont drogi powiatowej „Ropa – Wawrzka – Florynka”
(nr 1504K) w miejscowości Wawrzka w km 6+120-6+320 (razem: 0,20 km).
Łączna wartość wnioskowanej dotacji: 5 060 793 zł.
3.2. Elektroniczny Wykaz Zadań Priorytetowych na rok 2019 przewidzianych
do realizacji przy podziale środków budżetu państwa dla jednostek samorządu
terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutków ruchów masowych
ziemi. Zadanie objęto wykazem to:
a. Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn.
„Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej
nr 1448 K Tymowa – Łososina Dolna w m. Michalczowa w km 11+715 –
11+875”.
Wnioskowana kwota dotacji: 160 000 zł.
4. Przygotowano i przeprowadzono 58 postępowań o zamówienia publiczne (głównie
w trybie przetargu nieograniczonego – w tym 1 powyżej progów unijnych – na zimowe
utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019) związanych z realizacją
zadań remontowych, inwestycyjnych, utrzymaniem dróg, zakupem materiałów i sprzętu,
opracowaniem dokumentacji projektowej i projektów podziału działek. W wyniku
przeprowadzonych postępowań podpisano 75 umów z różnymi podmiotami na prace,
usługi oraz dostawy związane z realizacją zadań przez Powiatowy Zarząd Dróg.
5. W zakresie zarządzenia pasem drogowym i ruchem na drogach powiatowych:
5.1. prowadzono postępowania administracyjne w sprawach dotyczących zarządzania
pasem drogowym wydając 431 decyzji z tytułu zajęcia pasa drogowego,
umieszczenia i lokalizacji urządzeń w pasie drogowym i naliczając z tego tytułu
opłaty (łączne przychody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wyniosły
w roku 2018: 317.319,71 zł), 159 decyzji na lokalizację zjazdów, 40 zezwoleń
(decyzji) na zajęcie pasa drogowego na czas wykonania robót związanych
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z budową zjazdów, 10 decyzji na zajęcie pasa drogowego – umieszczenie
obiektów i reklam. Ponadto w trybie ustawy „o drogach publicznych”
i„o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” opiniowano 26 projektów
zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wydano 12 opinii
dot. decyzji o warunkach zabudowy, gminnych programów rewitalizacyjnych
i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
przygotowano 4 uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaliczenia
bądź pozbawienia kategorii dróg gminnych, 4 uchwały Rady Powiatu związane
z przekazaniem gminom w zarządzanie odcinków dróg powiatowych oraz opinii
związanych z realizacją inwestycji drogowych.
5.2. Zatwierdzono 43 projekty stałej organizacji ruchu, 141 projektów czasowej
organizacji ruchu, wydano 94 zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych
(z tego tytułu przychody wyniosły: 35 800 zł) oraz 41 zezwoleń i opinii
dotyczących korzystania z dróg w sposób szczególny.

129

Ra p o r t o sta n ie Po w ia tu No wo są d ec ki eg o za 2 0 1 8 ro k
Edukacja publiczna

5. EDUKACJA PUBLICZNA
5.1.

WPROWADZENIE

Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki:

Liceum Ogólnokształcące
im. Artura Grottgera
w Grybowie

ul. Kościuszki 14
33-300 Grybów

Zespół Szkół
im. Św. Kingi
w Łącku

Łącko 26
33-390 Łącko

Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu

ul Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

Zespół Szkół
Zawodowych
im. Stanisława Staszica w
Grybowie

ul. A. Krajowej 19
33-330 Grybów

Zespół Szkół
im. Władysława Orkana
w Marcinkowicach

Marcinkowice 1
33-395
Marcinkowice

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
im. Wincentego Witosa w
Nawojowej

ul. Podkamienne 8
33-335 Nawojowa

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
im. Ks. Prof. Józefa Tischnera
w Starym Sączu

ul. Daszyńskiego 15
33-340 Stary Sącz

Powiatowy Zespół Szkół
im. Jana Kochanowskiego
w Muszynie

Rynek 13
33-370 Muszyna

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
im. Jana Pawła II
w Krynicy-Zdroju

ul. Nadbrzeżna 3
33-380 Krynica-Zdrój

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
im. Władysława
Stanisława Reymonta
w Tęgoborzy

ul. Św. Floriana 23
33-312 Tęgoborza

Zespół Szkół i Placówek
w Piwnicznej-Zdroju

ul. Zdrojowa 1
33-350 PiwnicznaZdrój

Powiatowy Młodzieżowy
Dom Kultury
w Starym Sączu

ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

Internat Międzyszkolny
w Starym Sączu,

ul. Daszyńskiego 19
33-340 Stary Sącz

Powiatowa Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna
w Nowym Sączu

ul. Waryńskiego 1
33-300 Nowy Sącz

Starostwo Powiatowe
w Nowym Sączu – Wydział
Edukacji, Kultury i Sportu

ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz
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Powiat Nowosądecki w 2018 roku był organem prowadzącym dla 14 wyżej
wymienionych jednostek oświatowych oraz prowadził nadzór nad samorządową jednostką
organizacyjną, jaką jest Powiatowe Centrum Usług Wspólnych, powołane do obsługi finansowoksięgowej i organizacyjnej placówek oświatowych.
W wyniku zmian regulacji prawnych w październiku 2017 roku Rada Powiatu
Nowosądeckiego podjęła uchwały stwierdzające przekształcenie dotychczasowych zasadniczych
szkół zawodowych w trzyletnie branżowe szkoły I stopnia, które stanowiły jednocześnie akt
założycielski tychże placówek. Drugie i trzecie klasy zasadniczych szkół zawodowych zostały
włączone do powstałych branżowych szkół I stopnia do momentu ich wygaśnięcia. W związku
z powyższym w 2018 roku plan sieci publicznych szkół prowadzonych przez Powiat
Nowosądecki funkcjonujący w ramach zespołów szkół przedstawia się zgodnie z poniższą
tabelą:
Tabela 48. Sieć szkół publicznych prowadzonych przez Powiat Nowosądecki w 2018 roku
Nazwa i siedziba
Liczba
Typ szkoły
Liczba uczniów
jednostki
oddziałów
LO w Grybowie
10
257
LO w Starym Sączu
8
164
Ogółem
11
220
Gimnazjum
1
17
ZS w Marcinkowicach
Liceum
10
203

ZSP w Starym Sączu

ZSP w Krynicy-Zdroju

ZS w Łącku

Ogółem

24

536

Technikum

18

394

Branżowa Szkoła I stopnia

4

94

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

2

48

Ogółem
Liceum
Technikum
Branżowa Szkoła I stopnia
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Ogółem
Liceum

16
3

387
79

13
0
0
14
0

Technikum
Branżowa Szkoła I stopnia

8

308
0
0
328
0
183

4
2

91
54

Branżowa Szkoła I stopnia

14
9
3

367
227
80

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Ogółem
Technikum
Branżowa Szkoła I stopnia
Zasadnicza Szkoła Zawodowa

2
9
9
0
0

60
200
200
0
0

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

ZSZ w Grybowie

ZSP w Nawojowej

Ogółem
Technikum
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PZS w Muszynie

ZSP w Tęgoborzy

Ogółem
Liceum
Technikum

6

125

3
3

73
52

Ogółem
Technikum
Branżowa Szkoła I stopnia

2
0
1
1

57
0
26
31

Ogółem

114

2641

Liceum
Technikum

34
60

776
1364

Branżowa Szkoła I Stopnia
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Gimnazjum

12

291

7
1

193
17

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Razem

Źródło: Opracowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Powyższa tabela przedstawia ilość uczniów uczęszczających do poszczególnych szkół
prowadzonych przez Powiat Nowosądecki. Z przedstawionych danych jasno wynika, że
najwięcej młodzieży kształci się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Prof. Józefa
Tischnera w Starym Sączu (536 uczniów), natomiast najmniej w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Tęgoborzy ( 57 uczniów).

Wykres 6. Procentowy udział uczniów uczęszczających do poszczególnych typów szkół prowadzonych
przez Powiat Nowosądecki.

52%

11%
7%

29%

1%
Liceum

Technikum

Branżowa Szkoła I Stopnia

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Gminazjum
Źródło: Opracowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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Jak pokazuje powyższy wykres ponad połowa uczniów uczęszczających do szkół
prowadzonych przez Powiat Nowosądecki kształci się w technikach – grupa ta stanowi aż 52%
wszystkich uczniów. Drugim najchętniej wybieranym typem szkoły jest liceum ogólnokształcące
– 29% uczniów. Na porównywalnym poziomie w 2018 roku znajdowały się szkoły branżowe
I stopnia oraz zasadnicze szkoły zawodowe – kolejno 11% oraz 7% uczniów. Powiat
Nowosądecki prowadzi tylko jeden oddział gimnazjalny, który stanowi zaledwie 1% ogółu
uczących się.

REALIZACJA ZADAŃ W 2018 ROKU

5.2.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

Kształcenie młodzieży w szkołach podlegających Powiatowi Nowosądeckiemu
prowadzone jest zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy, które są określane na podstawie
tzw. barometru zawodów, opracowywanego przez Wojewódki Urząd Pracy w Krakowie.
W przypadku kształcenia ogólnego nauczanie odbywa się w nowoczesnych salach lekcyjnych
i klasopracowniach. Przedmioty zawodowe teoretyczne są realizowane w dostosowanych
pracowniach tematycznych wyposażonych w niezbędne pomoce naukowe, natomiast zajęcia
praktyczne odbywają się w funkcjonujących przy szkołach warsztatach szkolnych,
posiadających nowoczesne maszyny i urządzenia do nauki poszczególnych typów zawodów.
Zestawienie kształcenia ogólnego i zawodowego w poszczególnych szkołach prezentuje się
następująco:

1. Liceum Ogólnokształcące w Grybowie:
 Rozszerzone przedmioty:
 j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie,
 matematyka, fizyka, j. angielski,
 biologia, chemia,
 matematyka, geografia, j. angielski.
2. Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu:
 Rozszerzone przedmioty:
 biologia, chemia, j. angielski,
 j. polski, historia, j. angielski,
 biologia, j. polski, j. angielski,
 matematyka, geografia, j. angielski.
3. Zespół Szkół w Marcinkowicach:
 Gimnazjum
 Liceum profilowane:
 klasa wojskowa i policyjna z rozszerzonymi j. angielskim, i geografią,
 klasa strażacko-ratownicza z rozszerzonym j. angielskim i biologią.
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4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu:
 Technikum:
 technik leśnik,
 technik mechanik,
 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 technik obsługi ruchu turystycznego,
 technik ekonomista,
 technik żywienia i usług gastronomicznych,
 technik informatyki,




Szkoła branżowa I stopnia:
 murarz-tynkarz,
 stolarz,
 cukiernik,
 fryzjer,
 sprzedawca,
 kucharz,
 elektromechanik pojazdów
samochodowych,
 piekarz,
 rolnik,









mechanik pojazdów
samochodowych,
lakiernik,
elektryk,
ogrodnik,
dekarz,
monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie,
monter sieci i instalacji sanitarnych.

Zasadnicza szkoła zawodowa:
 wielozowadowa (jak w przypadku szkoły branżowej I stopnia).

5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju:
 Liceum Ogólnokształcące:
 j. polski, historia, j. angielski,
 j. angielski, biologia, geografia - ratownictwo medyczne
 Technikum:
 technik hotelarstwa,
 technik budownictwa,
 technik żywienia i usług
 technik organizacji reklamy,
gastronomicznych,
 technik ekonomista.
 technik informatyk,
6. Zespół Szkół w Łącku:
 Technikum:
 technik żywienia i usług gastronomicznych,
 technik budownictwa,
 technik ekonomista.
 Szkoła branżowa I stopnia:
 mechanik pojazdów samochodowych,
 murarz-tynkarz,
 monter instalacji sanitarnych
 elektryk,
 elektromechanik,
 dekarz.
 Zasadnicza szkoła zawodowa:
 wielozowadowa (jak w przypadku szkoły branżowej I stopnia).
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7. Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie:
 Technikum:
 technik ekonomista,
 technik kelner,
 technik żywienia i usług gastronomicznych,
 technik pojazdów samochodowych,
 Szkoła branżowa I stopnia:
 kucharz,
 stolarz,
 sprzedawca,
 mechanik pojazdów samochodowych,
 mechanik monter maszyn i urządzeń.
 Zasadnicza szkoła zawodowa:
 kucharz,
 stolarz,
 sprzedawca,
 mechanik pojazdów samochodowych,
 mechanik monter maszyn i urządzeń.
8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej:
 Technikum:
 technik żywienia i usług gastronomicznych,
 technik hodowli koni,
 technik architektury krajobrazu,
 technik weterynarii.
 Kursy kwalifikacyjne w zawodach:
 Prowadzenie produkcji rolniczej,
 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej.
9. Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie:
 Liceum Ogólnokształcące:
 j. polski, j. angielski, historia,
 j. angielski, biologia, chemia,
 matematyka, fizyka, j. angielski.
 Technikum:
 technik żywienia i usług gastronomicznych.
10. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tęgoborzy:
 Technikum:
 technik żywienia i usług gastronomicznych.
 Szkoła branżowa I stopnia:
 murarz-tynkarz,
 mechanik pojazdów
 fryzjer,
samochodowych,
 cukiernik,
 ślusarz,
 sprzedawca,
 monter sieci i instalacji sanitarnych,
 elektromechanik pojazdów
 kucharz,
samochodowych,
 piekarz.
 stolarz,
 Zasadnicza szkoła zawodowa:
 wielozowadowa (jak w przypadku szkoły branżowej I stopnia).
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5.3.

KADRA PEDAGOGICZNA

W Powiecie Nowosądeckim liczba zatrudnionych nauczycieli i pracowników ulega
zmianom wraz ze zmianą liczby uczniów i wychowanków uczęszczających do powiatowych
jednostek oświatowych. Z uwagi na zjawisko niżu demograficznego w szkołach
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Nowosądecki liczba nauczycieli na przestrzeni
ostatnich lat ulegała sukcesywnemu zmniejszeniu. Ograniczenie zatrudnienia spowodowane było
spadkiem liczby oddziałów w szkołach oraz liczby wychowanków w internatach.
W szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Nowosądeckiego pracują nauczyciele
posiadający pełne kwalifikacje i znaczny dorobek zawodowy. Z roku na rok rośnie liczba
nauczycieli ze stopniem awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Poniżej
przedstawiono liczbę etatów nauczycielskich z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego
w poszczególnych jednostkach oświatowych:

Tabela 49. Liczba etatów nauczycielskich w poszczególnych jednostkach oświatowych (stan wg SIO na
dzień 30 września 2018 r.)

Etaty nauczycielskie w podziale
na stopnie awansu zawodowego

Jednostka oświatowa
stażysta
LO w Grybowie
LO w Starym Sączu
ZS w Marcinkowicach
ZSP w Starym Sączu
ZSP w Krynicy-Zdroju
ZS w Łącku
ZSZ w Grybowie
ZSP w Nawojowej
PZS w Muszynie
ZSP w Tęgoborzy
ZS i P
w Piwnicznej- Zdroju
Internat Międzyszkolny
w Starym Sączu
PPPP w Nowym Sączu
PMDK w Starym
Sączu
Suma
Udział procentowy

kontraktowy mianowany
1,94

Razem

dyplomowany

0,17

1,00
0,78
6,22
6,18
3,72
4,50
2,00
4,32
2,09
0,22

20,47
16,44
15,52
46,02
31,31
23,75
38,85
23,00
14,38
3,39

23,41
17,28
24,49
55,20
36,93
30,12
41,85
28,18
16,47
3,78

4,00

3,00

1,00

8,00

2,00

1,00

4,00

7,00

5,50

7,00

28,00

40,50

1,00

2,00

5,00

8,00

0,56

25,49

44,03

271,13

341,21

0,16%

7,47%

12,91%

79,46%

100%

0,06

0,50

2,75
3,00
1,90
1,87
1,00
0,36

Źródło: Opracowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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5.4.

PROCES NAUCZANIA

Powiat Nowosądecki jako organ prowadzący dla wyżej wymienionych szkół ponosi
odpowiedzialność za edukację młodego pokolenia, dążąc do zaspokojenia ich potrzeb
edukacyjnych i zmierzając do osiągnięcia jak najwyższych wyników egzaminów zawodowych
i maturalnych.
Wyniki poszczególnych szkół są zróżnicowane w zależności od ilości uczniów, poziomu
ich wiedzy, kadry nauczycielskiej oraz czynników społecznych. Do szkół powiatowych
uczęszczają uczniowie pochodzący z małych miejscowości i terenów wiejskich. Niekiedy wyniki
egzaminów zewnętrznych są niezadowalające i w takich przypadkach Dyrektorzy oraz rady
pedagogiczne szkół prowadzą analizę efektów nauczania, a także wdrażają plany naprawcze.
Organ prowadzący w wytycznych dotyczących organizacji szkół zaleca systematyczną poprawę
i osiągnięcie średniej zdawalności na egzaminach maturalnych na poziomie średniej krajowej.

Tabela 50. Zdawalność egzaminów maturalnych w poszczególnych szkołach prowadzonych przez
Powiat Nowosądecki (wg danych z OKE, wrzesień 2018).

Jednostka oświatowa
LO w Grybowie
LO w Starym Sączu
ZS w Marcinkowicach
ZSP w Starym Sączu

Typ szkoły

Liczba uczniów
przystępujących
do egzaminu

Liceum
Liceum
Liceum
Technikum

65
56
55
95

100%
92%
73%
83%

Liceum

25

92%

Technikum

82

78%

Technikum
Technikum
Technikum

32
56
56

100%
84%
59%

Liceum

42

95%

Technikum

11

100%

Technikum

17

47%

523

83%

Procent zdawalności

ZSP w Krynicy-Zdroju

ZS w Łącku
ZSZ w Grybowie
ZSP w Nawojowej

PZS w Muszynie

ZSP w Tęgoborzy
Razem

Źródło: Opracowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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W 2018 roku do egzaminu maturalnego przystąpiło najwięcej uczniów uczęszczających
do technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjlanych w Starym Sączu (95 osób) oraz technikum
w Zespole Szkół Ponadgimnazjlanych w Krynicy-Zdroju (82 osoby). Pod względem
zdawalności matury najlepsze wyniki posiada Liceum Ogólnokształcące w Grybowie oraz
technikum w Zespole Szkół w Łącku oraz technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Muszynie
(po 100%). Zdawalność egzaminów maturalnych w szkołach prowadzonych przez Powiat
Nowosądecki klasyfikuje się na poziomie zbliżonym zarówno do średniej wojewódzkiej, jak
i ogólnokrajowej.
Tabela 51. Wynik egzaminów maturalnych w szkołach prowadzonych przez Powiat Nowosądecki
w porównaniu do średniej województwa małopolskiego oraz średniej krajowej według
danych OKE i CKE (2018 rok)
Zdawalność egzaminu
Ogółem
Liceum
Technikum
maturalnego
Powiat Nowosądecki

83%

90%

78%

Województwo Małopolskie

89%

92%

83%

Polska

86%

90%

79%

Źródło: Opracowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

W szkołach kształcących w zawodach istotnym elementem edukacji jest zdanie
egzaminów z przedmiotów zawodowych, co decyduje o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych.
W związku z powyższym priorytetem dla uczniów uczęszczających do szkół zawodowych –
tj. Techników, Branżowych szkół I stopnia czy funkcjonujących Zasadniczych Szkół
Zawodowych – jest zdanie egzaminów zawodowych, potwierdzających umiejętności
i kompetencje zawodowe do pracy w danym zawodzie.

Tabela 52. Wyniki egzaminów kwalifikacyjnych w poszczególnych szkołach prowadzonych przez
Powiat Nowosądecki według danych OKE (2018 rok)

Jednostka oświatowa
ZSP w Starym Sączu
ZSP w Krynicy-Zdroju
ZS w Łącku
ZSZ w Grybowie
ZSP w Nawojowej
PZS w Muszynie
ZSP w Tęgoborzy
Razem

Liczba uczniów
przystępująca do egzaminu

Procent zdawalności

253
217
150
187
193
43
55

73 %
90 %
73 %
90,5 %
91 %
100 %
89 %

1098

86,5 %

Źródło: Opracowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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Uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki, którzy w 2018 roku
przystąpili do egzaminów zawodowych osiągnęli bardzo dobry wynik, kwalifikujący się na
średnim poziomie 86,5%. Najlepsza zdawalność miała miejsce w Powiatowym Zespole Szkół
w Muszynie, gdzie egzamin zdało 100% uczniów. W porównaniu do średniej wojewódzkiej oraz
ogólnokrajowej średni wynik uzyskany przez wychowanków powiatowych szkół jest wyższy
o 2% w stosunku do województwa oraz 11% w stosunku do kraju.

Tabela 53. Wynik egzaminów kwalifikacyjnych szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki
w porównaniu do średniej województwa małopolskiego i średniej krajowej (wg danych OKE
i CKE)

Zdawalność egzaminów
kwalifikacyjnych

Ogółem

Powiat Nowosądecki

86 %

Województwo Małopolskie

84 %

Polska

75 %

Źródło: Opracowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Ponadto w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Nowosądeckiego realizowane
były następujące programy profilaktyczne:
Tabela 54. Programy profilaktyczne realizowane w 2018 roku przez szkoły i placówki oświatowe
Powiatu Nowosądeckiego
Nazwa jednostki oświatowej

LO w Grybowie

LO w Starym Sączu

ZS w Marcinkowicach

Realizowane programy profilaktyczne




Pierwsza Pomoc Czerwonego Krzyża
Ogólnopolski projekt „Rób to co kochasz”
Młodzież przeciwko narkotykom „Mój piękny sen”
W ramach lekcji wychowawczych (raz w miesiącu) pedagog
szkolny prowadzi z uczniami zajęcia profilaktyczne m.in. na
temat uzależnień, promocji zdrowego trybu życia, wspierania
rozwoju umiejętności psychologiczno-społecznych.
 Program przeciwdziałania HIV
 Profilaktyka raka piersi
 Spotkanie odnośnie uzależnień
 Bezpieczna Szkoła
 Wybierz Życie. Pierwszy krok
 Odpowiedzialnie w dorosłość
 Przez agresję tylko tracę
 Pokonaj stres
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ZSP w Starym Sączu

ZSP w Krynicy-Zdroju


















ZS w Łącku











ZSZ w Grybowie

ZSP w Nawojowej

PZS w Muszynie

Sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach
No promil – No problem
Profilaktyka uzależnień
Polubowne rozstrzyganie sporów – edukacja prawna
Wolontariat –jestem za
Rób to co kochasz – muzyczne konferencje
profilaktyczne ARKADIO
Odpowiedzialność prawna nieletnich – profilaktyka
uzależnień, cyberprzemoc
Promocja krwiodawstwa – zdrowy styl życia
Odpowie dzielność nieletnich – zajęcia profilaktyczne
Profilaktyka raka piersi SANEPID
ARS, czyli jak dbać o miłość
Szkoła promująca bezpieczeństwo
Szkoła promująca zdrowie
Program z nami bezpieczniej
Profilaktyka niepowodzeń szkolnych. Skuteczne metody
uczenia się
ARS, czyli jak dbać o miłość
Program profilaktyki uzależnień „Mądra decyzja"
Zajęcia dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich
Prelekcja i prewencyjne przeszukanie z udziałem psa
tropiącego Karpackiego Oddziału Straży Granicznej –
Program „Z nami bezpieczniej”
Program dla rodziców – Przeciwdziałanie przemocy
psychicznej depresji i zachowaniom autoagresywnym
Program przeciwdziałania depresji i zachowań
autoagresywnym
Program dotyczący radzenia sobie ze stresem
i efektywnego uczenia się
Liczne informacyjne akcje profilaktyczne
ARS, czyli jak dbać o miłość
Wybierz życie – pierwszy krok
Lider Bezpieczeństwa ZPB
Szkoła przyjazna rodzinie
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Profilaktyka uzależnień – „Narkotyki i substancje
psychoaktywne”
Zachowania ryzykowne – „Odpowiedzialność prawna”
Stres, opanowywanie negatywnych emocji (program
wewnętrzny, pedagog)




ARS, czyli jak dbać o miłość
Wybierz życie – pierwszy krok






Zintegrowana polityka bezpieczeństwa
Z nami bezpieczniej
ARS czyli jak dbać o miłość
Spotkania Arkadio – Rób to co kochasz (projekt
przeciwdziałania przyczynom przestępstw wśród
młodzieży)
Z nami bezpieczniej
ARS, czyli jak dbać o miłość
Mądra decyzja
Arkadio – Rób to co kochasz
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ZSP w Tęgoborzy








IM w Starym Sączu






Procedura postępowania na wypadek ataków
terrorystycznych
Program dotyczący zapobiegania agresji w szkole
Program dotyczący zapobiegania uzależnieniom
Zasady zachowania bezpieczeństwa w szkole i poza nią
Zapewnienie powodzenia szkolnego wychowanków –
troska o wyniki osiągane w procesie dydaktycznym oraz
rozwój osobowości wychowanków
Przeciwdziałanie: narkomanii, agresji, alkoholizmowi
oraz zachowaniom patologicznym
Tworzenie w placówce życzliwej, partnerskiej
i bezpiecznej atmosfery wychowawczej
Wdrażanie do zachowań prozdrowotnych
Stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz
organizowanie czasu wolnego
Zapewnienie wychowankom właściwych warunków
socjalno-bytowych i bezpiecznego pobytu w internacie

Źródło: Opracowano na podstawie danych przekazanych przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa
Powiatowego w Nowym Sączu

5.5.

BAZA MATERIALNA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Baza lokalowa szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowosądecki
jest bardzo zróżnicowana. Zlokalizowane są one w budynkach wybudowanych zarówno na
początku XX wieku, jak i w obiektach oddanych do użytkowania na początku XXI wieku.
Powiat Nowosądecki na przestrzeni ostatnich lat nieustannie ponosi nakłady finansowe
na bieżące remonty i inwestycje związane z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych.
Obiekty szkolne zostały poddane termomodernizacji w celu dostosowania do aktualnych
wymogów energetycznych. Budynki wraz z otaczającą infrastrukturą są utrzymywane w dobrym
stanie technicznym i dostosowane do aktualnych przepisów o zapewnieniu bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki. Stan bazy oświatowej szkół prowadzonych przez Powiat
Nowosądecki przedstawia poniższa tabela:
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Tabela 55. Stan bazy oświatowej placówek prowadzonych przez Powiat Nowosądecki
Jednostka oświatowa
LO w Grybowie
LO w Starym Sączu
ZS w Marcinkowicach
ZSP w Starym Sączu
ZSP w Krynicy-Zdroju
ZS w Łącku
ZSZ w Grybowie
ZSP w Nawojowej
PZS w Muszynie

Rok budowy szkoły
do 1939 do 1970 do 1990 po 2000
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ZSP w Tęgoborzy
ZS P
w Piwnicznej-Zdroju
IM w Starym Sączu
PPPP w Nowym Sączu
PMDK w Starym Sączu

X
X

Szk. z salami
gimnastycz.
X
X
X
X
X
X najem
X
X
X
X
zastępcza

Szk. bez sal
Boiska
gimnastycz. sportowe
X
X
X
XX
X

X
X
X

X

X
–
–
–

X
X
X

–
–
–

–
–
–

Źródło: Opracowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki dostępny jest Internat
Międzyszkolny w Starym Sączu. Obiekt posiada dwa pawilony A i B o łącznej ilości pokoi 52,
w tym 7 pokoi z łazienką. Większość to 4, 3 i 2 osobowe pokoje. Na początku roku szkolnego
w placówce zamieszkało ok. 125 osób. Maksymalna ilość miejsc noclegowych w całym
budynku to 156 osób.
Internat czynny jest 7 dni w tygodniu. W internacie mieszkają uczniowie powiatowych
szkół ponadgimnazjalnych z terenu Starego Sącza, tj. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im ks. J. Tischnera, i Liceum Ogólnokształcące im. M. Curie Skłodowskiej oraz uczniowie
uczęszczający do ZS w Marcinkowicach, którzy dojeżdżają do szkoły i przyjeżdżają do
internatu specjalnie podstawionym busem. Koszty dojazdu częściowo są refundowane przez
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu. Młodzież zamieszkująca w Internacie pochodzi
z następujących rejonów: Zakopane, Szczawnica, Ochotnica, Krynica-Zdrój, Gorlice, Grybów,
Tarnów oraz z Ukrainy. Są to uczniowie przeważnie w wieku 16-20 lat. W miarę wolnych
miejsc w Internacie mogą mieszkać uczniowie z innych szkół.
Ponadto w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej znajduje się Internat
szkolny, w którym dostępne są 33 pokoje trzyosobowe i 3 pokoje dwuosobowe z łazienkami.
Według stanu na dzień 30 września 2018 r. Internat zamieszkiwało 93 uczniów, a wszystkich
noclegowych jest 123.
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5.6.

FINANSOWANIE ZADAŃ OŚWIATOWYCH

Głównym źródłem finansowania oświaty jest tzw. część oświatowa subwencji ogólnej
przekazywana z budżetu państwa dla Powiatu Nowosądeckiego. W 2018 roku Powiat otrzymał
także środki finansowe na zadania inwestycyjne związane z wyposażeniem szkół i zakupem
środków dydaktycznych dla nowych kierunków kształcenia z tzw. rezerwy 0,4 % Ministerstwa
Edukacji Narodowej.
Łączne wydatki na bieżące utrzymanie szkół i placówek oświatowych oraz Powiatowego
Centrum Usług Wspólnych w Starym Sączu zostały wykonane w kwocie 41.413.756,86 zł, w
tym dofinansowanie ze środków Powiatu wyniosło 4.266.750,75 zł. Ponadto dofinansowanie do
zadań oświatowych i edukacyjnych majątkowych wyniosło 4.380.343, 16 zł, a do udziałów w
projektach oświatowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe i szkoły wyniosło
88.255,62 zł. Dofinansowanie do wydatków ogółem wyniosło więc 8.735.349,53 zł. Dodatkowo
poniesiono wydatki majątkowe w łącznej kwocie 2.737.503,28 zł, przy dofinansowaniu w
kwocie 169.704,64 z na zadania budowy obiektów sportowych przy szkołach powiatowych.
PROJEKTY REALIZOWANE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Nazwa projektu:

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

Okres realizacji:

01.01. 2016 r. -31.12.2021 r.

Wartość:

Cel:

227 032 zł
Realizacja komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, którego
celem jest zapewnienie uczniom techników możliwości poszerzenia
wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych oraz kształtowanie
kompetencji kluczowych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych
technologii informacyjno-komunikacyjnych, wzmocnienie współpracy
pomiędzy szkołami a uczelniami poprzez realizację zajęć edukacyjnych
dla uczniów oraz zwiększenie motywacji do kontynuowania nauki.

Stan realizacji

W trakcie

Koordynacja:

Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

OPIS:
1) Zrealizowano zajęcia w następujących obszarach tematycznych (łącznie 324 godziny):
a) Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie w obszarze żywność
oraz w obszarze mechaniczno-mechatronicznym,
b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu
w obszarach: środowisko i turystyka,
c) Zespół Szkół im. Św. Kingi w Łącku w obszarach: żywność, budownictwo oraz język
angielski zawodowy,
d) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej w obszarach:
żywność, środowisko oraz język angielski zawodowy,
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e) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju w obszarze
turystyka,
f) Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie w obszarze żywność.
2) Zorganizowano wyjazdy uczniów na zajęcia stacjonarne na uczelni wyższej:
a) ZSP w Nawojowej: żywność, środowisko (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) oraz
język angielski (dwa wyjazdy na Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),
b) ZSP w Starym Sączu: turystyka (Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej
Beskidzkiej),
c) ZSZ w Grybowie: żywność (dwa wyjazdy na Uniwersytet Rolniczy w Krakowie),
mechaniczno-mechatroniczny (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie),
d) ZS w Łącku: żywność (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), język angielski (dwa
wyjazdy na Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) oraz budownictwo (Politechnika
Krakowska)
e) PZS w Muszynie: żywność (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie).
Dokonano zakupu 15 sztuk tabletów stanowiących pomoc dydaktyczną na zajęcia on-line
z obszaru turystyka dla uczniów ZSP w Krynic-Zdroju.

Nazwa projektu:

Kształcenie ogólne w chmurze – szkoły ponadgimnazjalne –
Powiat Nowosądecki

Okres realizacji:

01.09.2017 r. - 31.08.2018 r.

Wartość:

Cel:

81 003,75 zł
Rozwój kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych
na rynku pracy uczniów i uczennic techników w ZSZ Grybów, ZS
Łącko, ZSP Stary Sącz i ZSP Nawojowa poprzez udział w dodatkowych
zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy pomocy nowoczesnych
technik informacyjno-komunikacyjnych.

Stan realizacji

Zakończony

Koordynacja:

Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

OPIS:
1) Zrealizowano zajęcia w następujących obszarach tematycznych (łącznie 161 godzin):
a) Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie:
 zajęcia on-line z języka angielskiego oraz zajęcia on-line z przedsiębiorczości.
b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu:
 zajęcia on-line z języka angielskiego oraz zajęcia on-line z informatyki.
c) Zespół Szkół im. Św. Kingi w Łącku:
 zajęcia on-line z przedsiębiorczości,
 zajęcia on-line z matematyki,
 zajęcia on-line z biologii,
d) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej:
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 zajęcia on-line z przedsiębiorczości.
2) Zorganizowano wyjazdy uczniów na zajęcia stacjonarne na uczelni wyższej:
a) ZSZ w Grybowie: zajęcia on-line z języka angielskiego (dwa wyjazdy na Uniwersytet
Pedagogiczny w Krakowie), zajęcia on-line z przedsiębiorczości (wyjazd na
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),
b) ZSP w Nawojowej: zajęcia on-line z przedsiębiorczości (dwa wyjazdy na Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie),
c) ZSP w Starym Sączu: zajęcia on-line z informatyki (wyjazd do Wyższej Szkoły
Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej), zajęcia on-line z języka angielskiego (dwa
wyjazdy na Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),
d) ZS w Łącku: zajęcia on-line z matematyki (wyjazd na Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie), zajęcia on-line z przedsiębiorczości (dwa wyjazdy na Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie), zajęcia on-line z biologii (dwa wyjazdy na Uniwersytet
Jagielloński w Krakowie).
3) Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć on-line, w tym
między innymi książki, gry oraz materiały biurowe.

Nazwa projektu:

Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu
Nowosądeckiego

Okres realizacji:

01.09.2018 r. - 31.07.2019 r.

Wartość:
Cel:

256 975 zł
Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych
niezbędnych na rynku pracy 180 uczniów i uczennic techników i liceów.

Stan realizacji

W trakcie

Koordynacja:

Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

OPIS:
1) W ramach realizacji projektu w 2018 roku wsparciem zostało objętych 218 uczniów.
2) Zajęcia on-line w ramach projektu realizowane są w następujących obszarach:
a) ZSZ w Grybowie: język angielski, przedsiębiorczość;
b) ZSP w Nawojowej: matematyka;
c) ZSP w Starym Sączu: język angielski, informatyka;
d) ZS w Łącku: język angielski, matematyka;
e) PZS w Muszynie: język angielski (dla uczniów LO), przedsiębiorczość (dla uczniów
Technikum);
f) ZSP w Krynicy-Zdroju: jezyk angielski (dla uczniów LO), informatyka (dla uczniów
Technikum);
g) ZS w Marcinkowicach – język angielski.
3) Łącznie w 2018 roku w ramach realizacji projektu zrealizowano 132 godziny zajęć.
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4) W ramach realizacji projektu dokonano zakupu pomocy dydaktycznych (w tym
m.in. tablety, 2 sztuki serwerów WWW) oraz materiałów biurowych niezbędnych do
realizacji zajęć on-line.
W 2018 roku w każdym z obszarów tematycznych zorganizowano wyjazd uczniów na zajęcia
stacjonarne na Uczelni wyższej.
Nazwa projektu:

Małopolska Chmura Edukacyjna – projekt inwestycyjny

Okres realizacji:

2017 r. - 2020 r.

Wartość:
Cel:

2 100 000 zł
Przekazanie wiedzy oraz przybliżenie osiągnięć uczelni wyższych przy
wykorzystaniu technologii informatycznej i teleinformatycznej uczniom
ponadgimnazjalnych szkół Powiatu Nowosądeckiego.

Stan realizacji

W trakcie

Koordynacja:

Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

OPIS:
W 2018 roku w ramach projektu została zrealizowana dostawa platformy informatycznej
wykorzystującej technologię chmury obliczeniowej do budowy usługi i treści edukacyjnych do
następujących szkół:
 ZSP w Krynicy-Zdroju,
 ZS w Marcinkowicach,
 PZS w Muszynie.
Wartość pojedynczego zestawu: 218 688,66 zł.
ZSP w Nawojowej (doposażenie istniejącej pracowni) – wartość 134 997 zł.

Nazwa projektu:

Myśl Razem,
pracuj razem

Wiele kultur – jedna
europejska
tożsamość

Mobilność uczniów
szkół zawodowych
i kadry

Okres realizacji:

2016 r. - 2018 r.

2017 r. - 2019 r.

2018 r. - 2019 r.

97 984,47 zł

84 256 zł

163 369 zł

Wartość:
Cel:

Wymiana dobrych praktyk w sektorze edukacji oraz wśród młodzieży.

Stan realizacji

Zakończony

W trakcie

W trakcie

Koordynacja:

ZSP
w Krynicy-Zdroju

ZSP
w Krynicy-Zdroju

ZSP
w Nawojowej
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OPIS:
Projekty realizowane w ramach Programu Erasmus+. W 2018 roku w ramach projektów
zrealizowano:
 Myśl Razem, pracuj razem – zorganizowano wyjazd uczniów do Grecji,
 Wiele kultur – jedna europejska tożsamość – zorganizowano wyjazdy do Włoch oraz
Grecji, zakupiono materiały biurowe oraz aparat fotograficzny,
 Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry – zorganizowano wyjazd uczniów
uczestniczących w projekcie so Anglii, opłacono koszty przejazdu, ubezpieczenia oraz
pobytu w miejscu docelowym, w tym zakwaterowanie i wyżywienie uczniów oraz
nauczycieli – opiekunów.

5.7.

NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OŚWIATOWE

Na terenie Powiatu Nowosądeckiego funkcjonują niepubliczne placówki oświatowe na
prawach szkół i placówek publicznych, które są dotowane przez Powiat. Kwota dotacji wynosi
100% kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej ogólnej na ucznia lub wychowanka
w danym typie szkoły i placówce oświatowej. Kształcenie uczniów na poziomie zawodowym
jest realizowane w czterech Branżowych Szkołach I stopnia, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
w jednym ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym oraz w domu wczasów dziecięcych.

Tabela 56. Zestawienie dotacji przekazanych do niepublicznych placówek w Powiecie Nowosądeckim
Nazwa szkoły/placówki

Kwota dotacji w zł

Branżowa Szkoła I stopnia
„PRAKTYK” w Wielogłowach
Branżowa Szkoła I stopnia
„PRAKTYK” w Chełmcu
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
w Nowym Sączu
Branżowa Szkoła I stopnia w Złockiem
Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu
Branżowa Szkoła I stopnia w Krynicy-Zdroju
Suma dotacji dla szkół
Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne „ISKIERKA”
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Grybowie
Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej i Turystycznej „Rogaś”
Dom Wczasów Dziecięcych w Rytrze

1 270 405
1 125 480
218 090
654 835
3 268 810
942 318
893 743

Suma dotacji dla placówek

1 836 061

Razem jednostki niepubliczne

5 104 871

Źródło: Opracowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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5.8.

POWIATOWA
PORADNIA
W NOWYM SĄCZU

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Teren działania Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu
(PPPP) obejmuje szkoły i placówki z terenu całego Powiatu Nowosądeckiego, tj. 246 szkół
i placówek, w których uczy się lub jest pod opieką 14 000 uczniów oraz 13 866 dzieci w wieku
od 0 do 5 lat.
W okresie od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2018 placówka przyjęła 3 461 dzieci
i młodzieży. Przeprowadzono 3 515 diagnoz, w tym:




1377 diagnoz psychologicznych,
1280 diagnoz pedagogicznych,
858 diagnoz logopedycznych.

Wydano 1405 opinii, dotyczących m.in.







wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
wcześniejszego przyjęcia do szkoły podstawowej,
odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
dostosowania wymagań edukacyjnych,
objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole i przedszkolu,
specyficznych trudności w uczeniu się.

Wydano 275 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz nauczania indywidualnego dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zagrożonej niedostosowaniem społecznym.
Pomoc udzielana nauczycielom, rodzicom i wychowawcom:


898 osób w postaci prelekcji, wykładów, warsztatów, rad pedagogicznych.

Bezpośrednia pomoc została udzielona 10 429 osobom: terapia psychologiczna, pedagogiczna
i logopedyczna, organizowanie zajęć grupowych w szkołach i placówkach, pomoc indywidualna
i grupowa, badania przesiewowe narządów słuchu i mowy, porady bez badań, konsultacje
psychologiczne oraz interwencje.

Ponadto na podstawie Porozumienia NR MEN/2017/DWKI/1771 zawartego w dniu
28 listopada 2017 roku w Warszawie pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Powiatem
Nowosądeckim, Poradnia jest placówką bezpośrednio realizującą założenia programu wsparcia
dla rodzin „Za Życiem” jako ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy.
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Wsparcie obejmuje szczególnie dzieci do 3 roku życia, u których zdiagnozowano
zagrożenie niepełnosprawnością oraz dzieci posiadających opinie o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju oraz orzeczenie do kształcenia specjalnego






Pomoc organizowana jest w:
PPPP w Nowym Sączu ul. L Waryńskiego 1,
PPPP w Nowym Sączu filia w Starym Sączu ul Partyzantów 15,
PPPP w Nowym Sączu filia w Krynicy-Zdrój ul. Nadbrzeżna 3,
wsparcie dla dzieci odbywa się również w placówkach, z którymi podpisane zostały
porozumienia o bezpłatne użyczenie pomieszczeń, tj.:
 Prywatna Poliklinika Specjalistyczna „Zdrowie” – Nowy Sącz ul. Wałowa 1,
 Poradnia Specjalistyczna „Remedium” – Nowy Sącz ul. J Poniatowskiego 2,
 Centrum Rehabilitacji „Neurokinezis” – Nowy Sącz ul. Wiśniowieckiego 23,
 Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Piątka” – Krynica-Zdrój ul. Źródlana 5,
 Punkt Przedszkolny (integracyjny) – Paszyn,
 Szkoła Podstawowa – Tylicz.

Liczba beneficjentów korzystających ze wsparcia:
 Dzieci:
 Rodziców:

– 74
– 73
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6. KULTURA FIZYCZNA
Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki:

Zespół Szkół i Placówek w Piwnicznej-Zdroju –
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Biuro Promocji w Wspierania Organizacji Pozarządowych

REALIZACJA ZADAŃ W 2018 ROKU

W zakresie kultury fizycznej i sportu Powiat Nowosądecki realizuje zadania mające na
celu wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane
wpływają na poprawienie kondycji fizycznej i rozwój stosunków społecznych mieszkańców.
Starosta Nowosądecki nadzoruje działalność 238 stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu
posiadających osobowość prawną w tym dla 174 stowarzyszeń sportowych (nieprowadzących
działalności gospodarczej, tj. klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych) sprawuje
także rolę organu rejestrowego.
Co roku na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Powiecie
Nowosądeckim z budżetu Starostwa Powiatowego przeznaczane są środki finansowe.
W 2018 roku była to kwota 203.443 zł.
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Wykres 7. Środki przeznaczone na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2018 roku w układzie
procentowym

Dotacje na oranizację imprez
sportowych
22%
Nagrody Starosty
Nowosądeckiego

46%
16%

Zakup nagród rzeczowych,
pucharów i medali

16%

Organizacja Szkolnego
Współzawodnictwa Sportowego
w Powiecie Nowosądeckim

Źródło: Opracowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

W ramach tych środków udzielono 27 dotacji finansowych dla 22 stowarzyszeń na
zadania związane z organizacją imprez sportowych oraz udziałem sportowców Sądecczyzny
w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach sportowych na kwotę 45.000 zł.
Ponadto Starosta Nowosądecki objął honorowym patronatem i wsparł finansowo
30 ogólnopolskich imprez sportowych organizowanych na terenie Powiatu Nowosądeckiego.
Na szczególną uwagę zasługują:













63/XIX Zintegrowana Zimowa Spartakiada Dziecięca Memoriał im. Romana Stramki
i Zbigniewa Kmiecia w Ptaszkowej,
XII Turniej Piłki Nożnej Dzieci 7-9 lat im. A.Siei,
Organizacja V Biegu Wierchami,
VI Bieg nad Jeziorem Rożnowskim 2018,
Maraton Łuczniczy w Krynicy-Zdroju,
Młodzieżowa Liga Polsko-Słowacka w Szachach II edycja,
Puchar Doliny Popradu w kolarstwie,
Cykl Zawodów Kickboxingu jako przygotowanie do Mistrzostw Świata 2018
VIII Międzynarodowy Turniej w Piłce Siatkowej „Liga 300” w Grybowie,
VI Mistrzostwa Polski Młodzików w Slalomie Kajakowym w Wietrznicach,
Nowosądecka Liga Futsalu o Mistrzostwo Powiatu Nowosądeckiego w Piłce Nożnej,
Turniej Strzelecki dla uczczenia Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych w Barcicach.
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W ramach dbałości o rozwój kultury fizycznej i sportu oraz podnoszenia poziomu
szkolenia sportowego dzieci i młodzieży co roku z budżetu Powiatu wydzielane są środki
finansowe na nagrody Starosty Nowosądeckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury
fizycznej i sportu. W 2018 roku była to kwota 33 000 zł. W ramach tych środków Starosta
Nowosądecki wyróżnił nagrodami finansowymi 22 zawodników i działaczy sportowych z terenu
Powiatu Nowosądeckiego.
Ponadto Starosta Nowosądecki objął patronatem szereg imprez sportowych
organizowanych na terenie Powiatu Nowosądeckiego przez kluby i stowarzyszenia sportowe. Na
zakup nagród rzeczowych, pucharów i medali wydatkowano kwotę 31 400 zł.
Starostwo Powiatowe wspiera także sport szkolny, znaczna część środków finansowych
przekazana została na organizację Szkolnego Współzawodnictwa Sportowego w Powiecie
Nowosądeckim pn. „.Igrzyska Młodzieży Szkolnej”. Współzawodnictwem tym objęte są
wszystkie szkoły: podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu Powiatu. Eliminacje
rozgrywane są na szczeblu gminnym, następnie międzygminnym, powiatowym, rejonowym
i wojewódzkim. Powiat Nowosądecki odpowiedzialny jest za organizację współzawodnictwa na
etapie powiatowym. W 2018 roku z budżetu Powiatu Nowosądeckiego przekazana została na ten
cel kwota 94 042 zł.
W ramach tych środków Zespół Szkół i Placówek – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
Powiatu Nowosądeckiego w Piwnicznej-Zdroju zorganizował 68 finałów powiatowych
zawodów sportowych, w dyscyplinach sportowych takich jak: koszykówka dziewcząt
i chłopców, tenis stołowy indywidualny i drużynowy dziewcząt i chłopców, szachy, piłka ręczna
dziewcząt i chłopców, siatkówka i mini siatkówka dziewcząt i chłopców, mini piłka ręczna
dziewcząt i chłopców, biegi przełajowe drużynowe i sztafetowe, czwórbój LA dziewcząt
i chłopców, siatkówka plażowa dziewcząt i chłopców, piłka nożna chłopców „6”, unihokej
dziewcząt i chłopców. Łącznie w Szkolnych Igrzysk Sportowych w Powiecie Nowosądeckim
roku szkolnym 2017/18 wzięło udział 5743 osób.

Tabela 57. Zestawienie ilości zawodów sportowych i ich uczestników dla poszczególnych typów szkół

Igrzyska dzieci

Igrzyska
młodzieży

Licealiada
młodzieży

24

24

24

Ilość zawodów

– w tym 2 wspólne
dla wszystkich
typów szkół

– w tym 2 wspólne
dla wszystkich
typów szkół

– w tym 2 wspólne
dla wszystkich
typów szkół

Ilość uczestników

1948

1735

2060

Źródło: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piwnicznej-Zdroju
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68
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7. KULTURA ORAZ OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD
ZABYTKAMI

7.1. WPROWADZENIE
Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki:

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury
w Starym Sączu (PMDK)

ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

W zakresie kultury Powiat Nowosądecki realizuje zadania mające na celu dbałość
o dziedzictwo kulturowe regionu. W tym celu współpracuje z samorządami gmin, samorządem
województwa małopolskiego, instytucjami upowszechniania kultury, stowarzyszeniami oraz
licznymi zespołami amatorskimi, twórcami i działaczami kultury.
W 2018 roku Powiat Nowosądecki przeznaczył na zadania z kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego 754.000 zł, z czego:
1. Zadania z zakresu kultury – 167 000 zł,
2. Biblioteki (dotacja) – 316 000 zł,
3. Domy i ośrodki kultury – Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury – 199 000 zł,
4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 72 000 zł.
Wykres 8. Środki przeznaczone na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018
roku w układzie procentowym

10%

Zadania z zakresu kultury
22%

26%

Biblioteki (dotacja)
Domy i ośrodki kultury

42%

Ochrona zabytków i opieka
nad zabytkami
Źródło: Opracowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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7.2. KULTURA
REALIZACJA ZADAŃ W 2018 ROKU

Na zadania z zakresu kultury zaplanowano środki w wysokości 167 000 zł, wydatkowano
natomiast 165 261,54 zł. Przeznaczono je na niżej wymienione imprezy kulturalne
dofinansowane przez Powiat w formie dotacji, a realizowane przez organizację prowadzącą
działalność pożytku publicznego. Środki finansowe zostały przekazane w trybie konkursowym,
tzw. „małych grantów” i w ramach patronatu Starostwa Powiatowego. Zrealizowano lub
dofinansowano następujące zadania:


imprezy regionalne: „Sądeckie Kolędowanie”, „Pastuszkowe Kolędowanie”, „Śpiewam,
Tańczę, Przytupuję”, „Orkisz złotem Przydonicy”, „Poznaj dorobek artystyczny
i kulturalny regionu”, „Poznaj bogactwo folkloru Sądecczyzny”, „Spotkania z kulturą
Gminy Rytro”, „Sądeckie to marka”, „Nasze lokalne lokalne dziedzictwo – Dożynki
Wiejskie- Stróże 2018”, „Nasz region naszą Małą Ojczyzną”, „Inscenizacja historyczna
w Gminie Łabowa”, „Piknik Średniowieczny”, „Regionalne jest fajne”, „Nasza Kultura –
Festyn Rodzinny”.



prezentacje artystyczne: konkurs fotograficzny „Detal Architektoniczny - Historycznego
Państwa Muszyńskiego „Śladami trzech wyznań”, „IV Przegląd Folkloru Sądecczyzny”,
„Z dziada, pradziada”, „Integracyjna Grupa Teatralna”, „Wakacje z Teatrem Nowym”,
„XII Małopolskie Spotkania Taneczne”, „XXII Jesienny Festiwal Teatralny”.



promocja sądeckiej kultury regionalnej w kraju i za granicą: udział Zespołu
„Nawojowiacy” i „Małe Niskowioki” w Festiwalu Folklorystycznym „Zagłębie
i Sąsiedzi” w Dąbrowie Górniczej, Zespól Pieśni i Tańca „Świniarsko” na
Międzynarodowym Festiwalu Balaton Folk Fest 2018 w Bułgarii, „Promujemy kulturę
Ludową Sądecczyzny – Lipniczanie”, „Wyjazd Zespołu Regionalnego „Mszalniczanie”
na Festiwal w Danii”, „Wyjazd zespołu – chóru młodzieżowego Pokolenie JP2 do
Irlandii”, „Polsko -Słowackie Dni Kultury Chrześcijańskiej”, „My są baby jakich mało”.



prezentacje twórczości literackiej: Ogólnopolski Przegląd Recytatorski – eliminacje
powiatowe w Krynicy-Zdroju, XI edycja konkursu o Nagrodę „Sądecczyzna”
im. Szczęsnego Morawskiego na najlepszą książkę dotyczącą Sądecczyzny, spotkania
z książką inspirowane twórczością Maryana ( Pinchasa Bursteina).



ochrona kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego: „Konkurs Muzyków,
Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych „Druzbacka”,
„Edukacja Muzyczna dzieci i młodzieży w Społecznych Ogniskach Muzycznych”,
IV Przegląd Folkloru Sądeckiego”, „Promujemy kuchnię Lachów Sądeckich”.



wydawnictwa regionalne: „Almanach Łącki”, „70-lat działalności Towarzystwa
Miłośników Starego Sącza 1948-2018”.
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Ponadto Starosta Nowosądecki przyznał 4 nagrody indywidualne dla bibliotekarzy, które
zostały wręczone podczas „Dnia Bibliotekarza”, 14 nagród indywidualnych dla działaczy i
pracowników działających na rzecz upowszechniania kultury wręczone podczas Powiatowego
Dnia Kultury i Sportu oraz 8 nagród zbiorowych za osiągnięcia artystyczne wręczane podczas
jubileuszy.
Ponadto Starosta Nowosądecki nagrodził laureatów: Powiatowego Konkursu
Kolędniczego „Sądeckie Kolędowanie”, Ogólnopolskich Spotkań Dziecięcych i Młodzieżowych
Grup Kolędniczych „Pastuszkowe Kolędowanie”, Konkursu Muzyk, Instrumentalistów,
Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych „Druzbacka”, Małopolskiego Festiwalu „Echo
Trombity”, „Sądeckie Talenty”.
BIBLIOTEKI
Zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej na podstawie Uchwały Nr 67/XI/99 Rady
Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 sierpnia 1999 roku zostały powierzone Miastu i Gminie
Stary Sącz, którego władze wyraziły zgodę na utworzenie na bazie Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Starym Sączu placówki o nazwie Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu.
Na realizację tego zadania w 2018 roku Starostwo Powiatowe przeznaczyło na wydatki
bieżące dotację w kwocie 316 000 zł. Dotacja została wykorzystana na pokrycie kosztów
funkcjonowania biblioteki w zakresie:







zatrudnienia instruktorów terenowych ds. bibliotek publicznych w powiecie,
zakup książek do działu regionalnego,
szkolenia bibliotekarzy, delegacje,
spotkania autorskie, działalność kulturalno-oświatowa,
wkład do projektów zewnętrznych,
częściowe utrzymanie budynku (energia, opał, telefon itp.).

POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
Zadania z zakresu edukacji i oświaty kulturalnej oraz dorobku regionalnego realizuje
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu (PMDK). Działania PMDK skupiają
się przede wszystkim na podnoszeniu atrakcyjności oferty prowadzonych zajęć, tworzeniu
innowacyjnych form rozwijania zainteresowań oraz kształtowaniu tożsamości kulturowej.
W 2018 roku przeznaczono na ten cel kwotę w wysokości 199 000 zł. W badanym okresie
instytucja ta przeprowadziła następujące konkursy na szczeblu powiatowym i wojewódzkim,
w których uczestniczyło łącznie 2917 dzieci i młodzieży oraz 401 nauczycieli- instruktorów:
1.
2.
3.
4.

XXIII Starosądecki Konkurs Młodych Wokalistów.
XXIII Powiatowy Przegląd Teatrzyków Dziecięcych i Młodzieżowych.
XVI Powiatowy Konkurs Młodych Muzyków grających na Keyboardzie.
Finał XXIII Starosądeckiego Konkursu Młodych Wokalistów.
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X Powiatowy Konkurs Zespołów Instrumentalnych i Wokalno-Instrumentalnych.
VIII Powiatowy Festiwal Tańca Nowoczesnego.
XII Powiatowy Konkurs Plastyczny „Nasz chleb powszedni”.
XXIII Powiatowy Konkurs Młodych Muzyków-Instrumentalistów.
Koncert Finałowy XXIII Powiatowego Konkursu Młodych Muzyków –
Instrumentalistów.
10. XVII Powiatowy Konkurs Zespołów Wokalnych i Chórów.
11. XVI Powiatowy Konkurs Rozśpiewanych Klas.
12. Piknik Szachowy.
13. XXXV Wojewódzki Festiwal Zespołów Artystycznych im. Jana Joachima Czecha.
14. Konkurs Plastyczny pn. „Piękna nasza Polska cała…” w ramach obchodów 100 rocznicy
odzyskania niepodległości.
5.
6.
7.
8.
9.

Ważnym zadaniem na rzecz ochrony dorobku kulturalnego regionu oraz zapewnienia
kadry zespołom regionalnym jest prowadzenie szkółek ginących zawodów na zasadzie mistrzuczeń. Obecnie na terenie Powiatu Nowosądeckiego działa 46 szkółek, w tym:
 muzykowania ludowego – 32,
 ceramiki – 2,
 rzeźby i tkactwa – 2,
 plastyki – 3,
 haftu – 2,
 tańca ludowego – 1
 bibułkarstwa – 2,
 ikonopisarstwa – 2.
W zajęciach tych uczestniczy 509 dzieci i młodzieży. Są one prowadzone przez 32
wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów.
Ważną gałęzią działalności PMDK jest Fonoteka Powiatu Nowosądeckiego. Przez 19 lat
w ramach fonoteki zostało wydanych 159 płyt, co stanowi unikatową działalność na skalę całego
kraju. W 2018 roku doposażono studio nagrań, a także zarejestrowano elektronicznie na płytach
CD dorobek artystyczny następujących kapel i zespołów regionalnych oraz zespołów
amatorskiego ruchu artystycznego działających na terenie Powiatu:









Zespołu Muzycznego „Boże Nutki” – płyta pt. „Wielka Radość”.
Orkiestry Dętej z Mystkowa – płyta pt. „Z Wieży Kościelnej”.
Zespołu Regionalnego „Kowalnia” – płyta pt. „Łoj płynie woda”.
Zespołu „Małe Piwnicoki” – płyta pt. „Dzieciontecka Dzieciontecku”.
Zespołu „Jurkowianie” – płyta pt. „Jurkowskie kolędowanie cz. III”.
Zespołu „Muzyka Błankowianie z Piwnicznej-Zdroju” – płyta pt. „Błankowiańska nuta”.
Zespołu „Echo Jaworza” – płyty pt. „Witaj gwiazdko złota”.
Zespołu „Rytrzoki” – płyta pt.„Z góry po polanie”.
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7.5. OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI
REALIZACJA ZADAŃ W 2018 ROKU

W 2018 roku przeznaczono na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu
Nowosądeckiego kwotę 72 000 zł. i przekazano niżej wymienionym podmiotom, które
aplikowały w trybie konkursowym:

Tabela 58. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego
w 2018 roku
L.p.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Nazwa zadania

Wnioskodawca

Kwota dotacji

Konserwacja ambony, chrzcielnicy, malowidła
ściennego „Grupa Ukrzyżowania” oraz ław
w kościele pw. Św. Mikołaja w Tabaszowej.
Remont poszycia wieży i dachu kościoła
pw. Św. Anny i św. Michałą Archanioła
w Żegiestowie - Etap II.
Konserwacja ołtarza bocznego lewego
z fragmentami ścian nawy i konserwacja obrazu
„Zdjęcie z Krzyża z duszami czyśćcowymi”.
Konserwacja ołtarza bocznego (XVII w) oraz
konserwacja ołtarza głównego (XVIII w)
zakończenie.
Konserwacja techniczna częściowa nastawki,
uszaków, roicailli, mensy i ścian bocznych
stipesu , konserwacja pełna antepedium oraz
główek aniołów. Konserwacja estetyczna
zabezpieczeń warstwy malarskiej i otoczenie
złoceń i srebrzeń .
Prace przy malowidłach na ścianach zakrystii .
Odkrycie i konserwacja techniczno-estetyczna
malowideł ściennych z XVII w.
Konserwacja Ołtarza Ukrzyżowania z II poł.
XVII w, konserwacja rzeźb oraz elementów
złoconych.
Konserwacja techniczno-estetyczna zwieńczenia
ołtarza z obrazem Veraicon z rzeźbami Matki
Boskiej i św. Jana Ewangelisty oraz dwóch
rzeźb aniołów klęczących na konsolach.
Remont dachu i więźby dachu kościoła – etap II.
W kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Żubrzyku (dawna cerkiew pw. Św. Łukasza).

Parafia Rzymsko-Katolicka pw.
Św. Mikołaja Bpa
w Tabaszowej

10 000 zł.

Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Św. Anny w Żegiestowie

12 000 zł.

Parafia Rzymsko -Katolicka
pw. Narodzenia NMP
w Krużlowej Wyżnej
Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Narodzenia NMP
w Jazowsku
Parafia Rzymsko-Katolicka śś.
Pustelników Andrzej Świerada
i Benedykta w Tropi
Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Św. Bartłomieja
w Zbyszycach
Parafia Rzymsko -Katolicka
pw. Nawiedzenia NMP w
Nawojowej

8 000 zł.

10 000 zł.

7 000 zł.
3 000 zł.

Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Imienia Maryi Panny
w Ptaszkowej

10 000 zł.

Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Św. Anny w Żegiestowie

8 000 zł

Źródło: Opracowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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8. TURYSTYKA I PROMOCJA POWIATU
81. WPROWADZENIE
Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki:

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Biuro Promocji w Wspierania Organizacji Pozarządowych

ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

Promocja powiatu należy do zadań bezpośrednio wymienionych w ustawie z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Zadania promocyjne są realizowane przez Biuro
Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych. Są one wykonywane w dwóch obszarach:
promocji samorządu i samorządności (promocja wewnętrzna) oraz promocji powiatu jako
miejsca atrakcyjnego turystycznie (promocja zewnętrzna).

8.2. PROMOCJA POWIATU
REALIZACJA ZADAŃ W 2018 ROKU

Z zakresu promocji Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok zaplanowano 226 000 zł,
a wydatkowano 221 896,04 zł. W celu realizacji zadań wynikających z promocji powiatu
w 2018 roku podjęto działania:
Tabela 59. Działania podjęte z zakresu promocji powiatu w 2018 roku
Rodzaj działania

Przeznaczone środki

Wykonanie ozdobnych dyplomów, grawertonów (48 szt.) wraz z opakowaniami,
listów i adresów okolicznościowych, naklejek, nagród w postaci miniatur obrazów,
odznaczeń Starosty (Srebrnych Jabłek Sądeckich), wykonanie banerów na imprezy
pod patronatem Starosty, zakup aluram i kartonów na certyfikaty Marki Sądeckiej +
certyfikaty Kulinarne.
Udział i współorganizacja imprez o charakterze promocyjno-kulturalnoturystycznym:
 Gala z okazji wydania teledysku kapeli Ciupaga,
 Międzynarodowe
Mistrzostwa
Polski
STRONGMAN
w Grybowie,
 III Krynicki Rajd Rowerowy,
 Turniej Gmin Beskidu Sądeckiego,
 udział członków Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Boskich
Targach Bożonarodzeniowych w Warszawie,
 dekoracja stoiska powiatowego.
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13 193,89 zł

25 850 zł
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Produkcję filmu na temat nowego skrzydła szpitala w Krynicy-Zdroju oraz filmu na
temat Bolesława Barbackiego, publikacja wywiadu ze Starostą w wydawnictwie na
Sądeckie Targi Ogrodnicze Wiosna 2018.
Zakup wydawnictw: album „Ziemia świętych i błogosławionych…", opracowanie
redakcyjne i graficzne Almanachu Sądeckiego Klubu Literackiego.
Aktualizację strony internetowej Powiatu, opłata za utrzymanie domeny sadeckie.eu.
Przygotowanie i zakup materiałów promocyjnych.
Przygotowanie zestawów upominków regionalnych promujących tradycje kulturowe
i kulinarne Sądecczyzny.
Przygotowanie i druk materiałów promocyjnych – zestawu folderów promujących
markę i atrakcje regionu:
 druk folderów SĄDECKIE SKARBY NATURY – 2000 szt.,
 SĄDECKIE SMAKOWITE – 2000 szt.,
 SĄDECKIE NAJ w języku SŁOWACKIM – 1000 szt.,
 SĄDECKIE AKTYWNE LATEM – 1 500 szt.,
 SĄDECKIE AKTYWNE ZIMĄ – 1 500 szt.,
 SĄDECKIE SZLACHECKIE – 1 500 szt.,
 SĄDECKIE SACRUM – 1 500 szt.,
 SĄDECKA BAZA NOCLEGOWA –1 500 szt.,
 SĄDECKIE WYCIECZKI ROWEROWE – 1 500 szt.,
 SĄDECKIE
NAJ...
–
NAJWIĘKSZE
ATRAKCJE
TURYSTYCZNE ZIEMI SĄDECKIEJ (w języku polskim) –
2 000 szt.,
 zakup fotografii.
Przygotowanie i wykonanie fotogramu promocyjnego powiatu i jego ekspozycja na
wystawie plenerowej "Polska Naj - Zimowa Polska…" na Krakowskim
Przedmieściu w Warszawie.

12 729 zł
6 813,86 zł
98,40 zł
54 747,35 zł
7 674,68 zł

53 423,86 zł

3 765 zł

43 600 zł
(47 300 zł zaplanowano)
Źródło: Opracowane przez Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego
w Nowym Sączu
Przyznano dotacje dla NGO w otwartym konkursie KOCHAM SĄDECKIE

W celu promocji Powiatu Nowosądeckiego w 2018 roku zrealizowano ponadto
następujące zadania:
 przygotowano i wdrożono nowoczesną szatę graficzną strony internetowej powiatu
zawierającą 423 podstrony osiągalne w kafelkowym i tekstowym menu;
 przygotowano 3 217 szt. różnego rodzaju dyplomów, listów gratulacyjnych i adresów
okolicznościowych;
 przygotowano 180 dyplomów okolicznościowych wręczanych odznaczonym przez
Starostę Nowosądeckiego Złotym lub Srebrnym Jabłkiem Sądeckim.
 wypożyczono namioty lub stragany z nadrukiem herbu/logo powiatu na 15 wydarzeń
plenerowych organizowanych przez samorządy, inne instytucje lub organizacje
pozarządowe;
 124 wydarzenia odbywające się na terenie Sądecczyzny uzyskały wsparcie w postaci
upominków-gadżetów dla uczestników, zwycięzców konkursów, uczestników loterii
fantowych itp. W tych wydarzeniach brało udział ok. 16 tysięcy osób – mieszkańców
powiatu i turystów;
 55 wydarzeń swoim patronatem objął Starosta Nowosądecki;
 wydano łącznie 33 705 szt. materiałów promocyjnych – upominki promocyjne
i okolicznościowe, fanty loteryjne i inne.
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W ramach działań promocyjnych prowadzono kampanie w mediach społecznościowych na
kontach powiatu: Facebook, You Tube, Instagram, Pinterest.
FACEBOOK – serwis społecznościowy o zasięgu ogólnoświatowym,
w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy,
dzielić się wiadomościami i zdjęciami oraz korzystać z aplikacji. W 2018 roku:




w 2018 roku osiągnięto liczbę 5472 indywidualnych polubień konta
promocyjnego powiatu („Sądeckie zaprasza”);
zasięg postów publikowanych na koncie promocyjnym powiatu – 13 142
użytkowników;
pracownik odpowiedzialny za prowadzenie kampanii w mediach
społecznościowych opublikował 795 unikalnych postów na koncie
„Sądeckie zaprasza”.

Konto społecznościowe „Sądeckie zaprasza” prowadzone na Facebooku w zdecydowanej
większości obserwują kobiety (66%). Znajdują się one głównie w przedziale wiekowym 25-34
lata (19%) oraz 35-44 lata (20%). Również najwięcej mężczyzn w tym wieku polubiło
powiatowy profil – kolejno (9% i 10%). Zależności te zostały zobrazowane za pomocą
poniższego wykresu:

Wykres 9. Podział użytkowników Facebooka obserwujących (mających aktywowane polubienie) konto
społecznościowe „Sądeckie zaprasza” ze względu na wiek i płeć

Źródło: Opracowane przez Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego
w Nowym Sączu

Zasięg powiatowego konta na Facebooku obrazuje zamieszczona poniżej tabela:
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Tabela 60. Zasięg konta Sądeckie Zaprasza na Facebooku w 2018 roku
Liczba
Liczba
Kraj
Miasto
Język
Fanów
Fanów
Polska
5324
Nowy Sącz
1593
polski
Wielka Brytania
238
Kraków
576
angielski (USA)
angielski
(Wielka
Niemcy
137
Warszawa
255
Brytania)
USA
75
Gorlice
211
włoski
Włochy
67
Krynica-Zdrój
146
niemiecki
Irlandia
55
Stary Sącz
81
francuski (Francja)
Holandia
39
Muszyna
74
hiszpański (Hiszpania)
Austria
37
Tarnów
68
portugalski (Brazylia)
Francja
31
Piwniczna-Zdrój
66
rosyjski
Norwegia
23
Łódź
63
słowacki
Belgia
20
Grybów
62
czeski
Szwecja
20
Londyn
50
szwedzki
Hiszpania
19
Wrocław
48
bułgarski
Słowacja
11
Rytro
47
grecki
Brazylia
9
Rzeszów
45
ukraiński
Kanada
9
Katowice
44
arabski
Grecja
9
Lublin
39
hiszpański
Szwajcaria
8
Wiedeń
30
norweski
Republika Czeska 8
Poznań
29
niderlandzki
Australia
6
Limanowa
28
portugalski
Dania
6
Tylicz
26
rumuński
RPA
6
Gliwice
25
turecki
Białoruś
5
Łącko
24
afrykanerski
Gródek
Islandia
5
24
duński
n/Dunajcem
Rumunia
5
Dąbrowa Górnicza 23
estoński
Finlandia
4
Gdańsk
23
hebrajski
Bułgaria
3
Ropa
21
chorwacki
Egipt
3
Sosnowiec
21
węgierski
Izrael
3
Łomnica-Zdrój
20
indonezyjski
Ukraina
3
Uście Gorlickie
20
koreański
Algieria
2
Zabrze
20
litewski
Maroko
2
Kielce
19
niderlandzki
Portugalia
2
Podegrodzie
19
serbski
Urugwaj
2
Częstochowa
18
Curacao
1
Grybów
18
Meksyk
1
Gdynia
17
Filipiny
1
Jaworzno
17
Serbia
1
Łososina Dolna
16
Rosja
1
Bielsko-Biała
16
Turcja
1
Brzesko
16
Tajwan
1
Nowy Targ
16
Chiny
1
Zakopane
16
Korea
1
Chicago
16
Południowa
Katar
1
Korzenna
16
Chorwacja
1
Rybnik,
15

Liczba
Fanów
5835
111
91
46
30
24
12
8
6
6
5
5
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Źródło: Opracowane przez Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego
w Nowym Sączu
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INSTAGRAM – fotograficzny serwis społecznościowy hostingu zdjęć o
zasięgu ogólnoświatowym, połączony z aplikacją o tej samej nazwie, który
umożliwia użytkownikom edycję zdjęć i filmów, stosowanie do nich filtrów
cyfrowych oraz udostępnianie ich w różnych serwisach społecznościowych. W
2018 roku:



opublikowano 44 posty fotograficzne, ukazujące ziemię sądecką,
osiągnięto liczbę 875 osób obserwujących.

PINTEREST – serwis społecznościowy o zasięgu ogólnoświatowym
przeznaczony do kolekcjonowania i porządkowania zebranych materiałów
wizualnych. W 2018 roku:




profil powiatowy odwiedziło ok. 4 tysiące osób,
liczba pinów (opublikowanych przez powiat zdjęć prezentujących
Sądecczyznę) 249,
piny prezentowane na 12 tematycznych tablicach – architektura, przyroda,
kuchnia regionalna, Jezioro Rożnowskie.

W 2018 roku Powiat Nowosądecki kontynuował współpracę z innymi powiatami w
ramach umów partnerskich. Poniższa tabela przedstawia podjęte działania:
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Tabela 61. Krajowi partnerzy Powiatu Nowosądeckiego oraz działania w ramach współpracy podjęte w 2018 roku
Region

Powiat
Kołobrzeski

Powiat
Hajnowski

Powiat
Wejherowski

Czas rozpoczęcia
współpracy
Umowa partnerska
podpisana w dniu
16 września 2005 r.

Umowa partnerska
podpisana w dniu
21 stycznia 2016 r.

Umowa partnerska
podpisana w dniu
17 sierpnia 2017 r.

Obszar współpracy

Działania w 2018 roku

- rozwój gospodarczy, działalność kulturalna,
- sport i turystyka, świata,
- wymiana informacji i doświadczeń z zakresu wykorzystywania środków
finansowych pochodzących z funduszy zewnętrznych,
- działalność administracji samorządowej,
- wymiana informacji i doświadczeń.
- zwiększenie zdolności absorbcji europejskich funduszy strukturalnych,
- poprawa zarządzania instytucjonalnego w sytuacjach awaryjnych,
- pomoc w rozwoju turystyki wiejskiej,
- działalności rolniczej – małe gospodarstwa, pszczelarstwo,
- pomoc w rozwoju działań i promocja dziedzictwa kulturowego – produkty
tradycyjne,
- wymiana informacji i dobrych praktyk w sektorze małych i średnich
przedsiębiorstw,
- wymiana informacji i dobrych praktyk w sektorze edukacji i młodzieży,
- wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w sektorze ochrony zdrowia
i pomocy społecznej.
- zwiększenie zdolności absorbcji europejskich funduszy strukturalnych,
- poprawa zarządzania instytucjonalnego w sytuacjach awaryjnych,
- pomoc w rozwoju turystyki wiejskiej,
- działalności rolniczej – małe gospodarstwa, pszczelarstwo,
- pomoc w rozwoju działań i promocja dziedzictwa kulturowego – produkty
tradycyjne,
- wymiana informacji i dobrych praktyk w sektorze małych i średnich
przedsiębiorstw,
- wymiana informacji i dobrych praktyk w sektorze edukacji i młodzieży,
- wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w sektorze ochrony zdrowia
i pomocy społecznej.

Źródło: Opracowane przez Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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–

Udział drużyn Powiatu Hajnowskiego oraz
reprezentanta
władz
okręgu
w Międzynarodowym Dziecięcym Turnieju
Piłki Nożnej POPRAD MUSZYNA CUP.
Przygotowania organizacyjne do udziału
w turnieju.

Udział drużyn Powiatu Wejherowskiego
oraz
reprezentanta
władz
okręgu
w Międzynarodowym Dziecięcym Turnieju
Piłki Nożnej POPRAD MUSZYNA CUP.
Przygotowania organizacyjne do udziału
w turnieju.
Lipiec – pobyt na Sądecczyźnie na obozie
szkoleniowo-wypoczynkowym strażaków
z młodzieżowych drużyn pożarniczych
z Powiatu Wejherowskiego oraz uczniów
z Zespołu Szkół w Marcinowicach na
terenie Powiatu Wejherowskiego.
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8.3. TURYSTYKA
W celu realizacji zadań wynikających z promocji powiatu oraz upowszechniania
turystyki w 2018 roku podjęto następujące działania:


Udział Powiatu Nowosądeckiego w organizacjach turystycznych w tym: Sądecka
Organizacja Turystyczna, Małopolska Organizacja Turystyczna;



Udział Powiatu w międzynarodowych targach turystycznych i innych wydarzeniach
turystyczno-wystawienniczych, a także współorganizacja wydarzeń prezentujących
i omawiających ofertę turystyczną Sądecczyzny oraz wyposażenie (lady, namioty)
i wystrój (fotografie wielkoformatowe) stoisk wystawienniczych:
1. 9-10 marca 2018 r. – targi INFOTOUR & CYKLOTURISTIKA w Hradec
Králové (Czechy);
2. 16-18 marca 2018 r. – targi NA STYKU KULTUR w Łodzi – wyróżnienie za
publikacje rowerowe;
3. 23-25 marca 2018 r. – targi GLOBALNIE w Katowicach – II miejsce
w konkursie na najlepsze stoisko targowe;
4. 12 maja 2018 r. – WIOSENNY PIKNIK PODRÓŻNIKÓW w Krakowie;
5. 18-20 maja 2018 r. – LUBELSKIE TARGI TURYSTYCZNE w Lublinie;
6. 9-26 sierpnia 2018 r. – targi SZTUKI LUDOWEJ CEPELIADA w Krakowie;
7. 19-21 października 2018 r.– targi WORLD TRAVEL SHOW w Nadarzynie.



Udział w targach turystycznych w Łodzi i Katowicach (finansowanie ze środków
zewnętrznych). Obsługą stoisk zajmowali się pracownicy Biura Promocji i Wspierania
Organizacji Pozarządowych oraz wspierający ich przedstawiciele branży turystycznej
Powiatu (średnio 5 osób na każdym wydarzeniu). Stoiska Powiatu łącznie odwiedziło
ponad 20 000 osób, które zapoznały się z ofertą turystyczną ziemi sądeckiej. Udział
Powiatu w targach w Łodzi i Katowicach odbywał się w ramach projektu „Staviamejazdíme-spoznávame” („Budujemy-jeździmy-poznajemy”) i jest wynikiem współpracy
partnerów polskich i słowackich: Powiatu Nowosądeckiego oraz miasta Stará Ľubovňa.
Projekt był współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. W ramach jego realizacji
finansowano wspólne polsko-słowackie stoisko (Hradec, Łódź, Katowice), wydawnictwa
(folder „Sądecko-spiskie wycieczki rowerowe” wraz z mapą turystyczną) i aplikację na
urządzenia mobilne. Pracownicy Biura Promocji i Wspierania Organizacji
Pozarządowych przygotowali treść i szatę graficzną publikacji, rekordy do aplikacji oraz
fotografie do wystroju stoiska targowego.

W ramach działań podejmowanych przez Powiat Nowosądecki w 2018 roku w obszarze
upowszechniania turystyki wydatkowano łącznie środki w wysokości
109 498,06 zł
(zaplanowano 111 000 zł) na realizację zadań wyszczególnionych w poniżej tabeli:
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Tabela 62. Podział środków przeznaczonych na realizacje zadań z zakresu upowszechniania turytyki
w 2018 roku

Zadanie

Kwota

Udział Powiatu Nowosądeckiego w organizacjach turystycznych.
Udział Powiatu w międzynarodowych targach turystycznych i innych
wydarzeniach turystyczno-wystawienniczych, a także współorganizacja
wydarzeń prezentujących i omawiających ofertę turystyczną Sądecczyzny oraz
wyposażenie i wystrój stoisk wystawienniczych.
Nagrody Starosty dla zwycięzców konkursu fotograficznego.
Druk oraz dostawa kalendarzy i mapy turystycznej ziemi sądeckiej.
Zakup albumów BESKID SĄDECKI i zestawów panoram BESKID SĄDECKI.
Przygotowanie i druk publikacji poświęconych atrakcjom turystycznym regionu
w prasie ogólnopolskiej i regionalnej.

9 840 zł
46 838,31zł
2 000 zł
37 536,75 zł
7 748 zł
5 535 zł

109 498,06 zł

Razem

Źródło: Opracowane przez Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego
w Nowym Sączu

PROJEKTY REALIZOWANE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Nazwa projektu:

Budujemy- jeździmy-poznajemy

Okres realizacji:

01.06.2017 r. - 31.05.2018 r.

Wartość:
Cel:
Stan realizacji
Koordynacja:

216 174 zł
Podniesienie atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko-słowackiego
dzięki przygotowaniu nowych produktów turystycznych.
Zakończony
Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

OPIS:
1) Opracowano malowaną mapę regionu pogranicza z naniesionymi 16 trasami wycieczek
rowerowych oraz atrakcjami turystycznymi w wersji drukowanej a także na tablicy o
wymiarach 150x100 cm. Mapa została również udostępniona w elektronicznej wersji
interaktywnej pod adresem: https://malovanemapy.sk/mapa/powiat-nowosadecki.html
2) Wydano dwujęzyczny przewodnik z opisem 16 wycieczek rowerowych po pograniczu
polsko-słowackim – nakład 2 000 egz. oraz jako dodatek do przewodnika drukowana wersja
malowanej mapy – nakład 2 000 egz. Ponadto wydano trójjęzyczną ulotkę promocyjną (PL,
SK, EN)w nakładzie 2 000 egz. Opracowane wydawnictwa zostały wyróżnione w kategorii
„Najciekawszy materiał promocyjny” podczas targów ”Na Styku Kultur” w Łodzi.
3) Wspólnie z partnerem wiodącym Miastem Stará Ľubovňa, wzięto udział w targach
turystycznych w Czechach i w Polsce.
4) Zaktualizowano dane w aplikacji mobilnej „Sądecko-Spiskie Wrota”.
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8.4. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
W 2018 roku Powiat Nowosądecki kontynuował współpracę międzynarodową w ramach
umów partnerskich z partnerami samorządowymi. Dziedziny współpracy obejmują wymianę
doświadczeń i informacji dotyczących funkcjonowania samorządów lokalnych, działań w
zakresie ochrony środowiska naturalnego, edukacji, służby zdrowia i opieki społecznej oraz
funkcjonowania inspekcji, służb i straży.
Spotkania międzynarodowe mają również na celu nawiązanie kontaktów pomiędzy
przedsiębiorcami, rolnikami i organizacjami pozarządowymi, wspomagających podjęcie
współpracy gospodarczej oraz poznanie lokalnych rynków produkcyjnych i handlowych.
Podejmowanie działań w ramach współpracy międzynarodowej stwarza możliwość korzystania
ze środków pomocowych i programów Unii Europejskiej przeznaczonych na wspieranie
wspólnych inicjatyw. Poniżej zamieszczona tabela zawiera wszystkich partnerów zagranicznych
Powiatu Nowosądeckiego oraz przedstawia działania podjęte w ramach współpracy
w 2018 roku.
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Tabela 63. Międzynarodowi partnerzy Powiatu Nowosądeckiego oraz działania w ramach współpracy międzynarodowej podjęte w 2018 roku
Region

Kraj

Czas rozpoczęcia
współpracy

Obszar współpracy

Działania w 2018 roku
19-22 marca 2018 r. – wizyta przedstawicieli szkół i polityki
edukacyjnej
Powiatu
UNNA
na
terenie
Powiatu
Nowosądeckiego

Podpisanie umowy
partnerskiej w dniu
15 kwietnia 2002 r.

Powiat
Unna

Miasto
Dobrich

Niemcy

Bułgaria

Podpisanie rozszerzonej
umowy o współpracy
w dniu
13 kwietnia 2011 r.

Umowa partnerska
podpisana w dniu
27 maja 2003 r.

- nauka i szkolnictwo,
-kultura,
-sport,
-ruch turystyczny/rozwój turystyki,
-opieka socjalna/walka z bezrobociem,
-zdrowie/ochrona konsumenta,
-ochrona środowiska /ochrona przyrody,
-porządek i bezpieczeństwo publiczne/ klęski
żywiołowe,
-gospodarka komunalna/rozwój gospodarczy.

- rozwój gospodarczy, ochrona środowiska,
- działalność kulturalna, sport i turystyka,
- wymiana młodzieży i partnerstwo szkół,
- wymiana informacji i doświadczeń z zakresu
wykorzystywania środków finansowych
pochodzących z funduszy zewnętrznych,
- działalność administracji samorządowej –
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16-20 czerwca 2018 r. – wizyta delegacji powiatu Unna w Powiecie
Nowosądeckim z okazji 20-lecia partnerstwa. W programie:
uroczyste spotkanie z okazji 20-lecia współpracy Powiatu Unna
i Powiatu Nowosądeckiego w Pijalni Głównej w Krynicy-Zdroju.
9-12 października 2018 r. – wizyta delegacji Powiatu
Nowosądeckiego w Powiecie Unna w Niemczech (dyrektorzy
szkół, przedstawiciele Wydziału Geodezji i Wydziału Edukacji,
Kultury i Sportu). Wizytę przygotowano w ramach
intensyfikowania kontaktów międzyszkolnych obu państw.
Dyrektorom 12 szkół i placówek edukacyjnych Powiatu
towarzyszył dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowego. W programie były spotkania z kadrą
pedagogiczną, dyrekcją oraz uczniami szkół prowadzonych przez
powiat Unna.
Tradycyjnie w październiku na praktyce zawodowej w firmach na
terenie Sądecczyzny przebywało 3 uczniów szkół średnich
i zawodowych z Powiatu Unna (praktyki w firmie Fakro i Dako).
Pomoc w organizacji pobytu 36-osobowego Bułgarskiego Chóru
im.
Janko
Mustakova
z
miejscowości
Szwisztof,
uczestniczącego w VII Międzynarodowym Festiwalu Chórów
Cerkiewnych w Krynciy-Zdroju.
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wymiana informacji i doświadczeń

Okres Stara
L’ubovňa

Miasto
Massa

Słowacja

Włochy

Umowa partnerska
podpisana w dniu
22 grudnia 2005 r.

Umowa partnerska
podpisana w dniu
17 maja 2007 r.

- rozwój gospodarczy,
- kultura,
- sport i turystyka,
- działalność administracji samorządowej,
- ochrona środowiska,
- oświata,
- rozwój komunikacji i transportu,
- wspólne wydawnictwa promocyjne,
- wymiana doświadczeń z akcji ratowniczych,
- wymiana doświadczeń z zakresu
wykorzystywania środków Unii Europejskiej,
- rozwiązywanie problemów bezrobocia.

- rozwój gospodarczy, ochrona środowiska,
- działalność kulturalna, sport i turystyka,
- wymiana młodzieży i partnerstwo szkół,
- wymiana informacji i doświadczeń z zakresu
wykorzystywania środków finansowych
pochodzących z funduszy zewnętrznych,
- działalność administracji samorządowej –
wymiana informacji i doświadczeń,
- rozwój komunikacji i transportu,
- wspólne wydawnictwa promocyjne,
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Realizacja projektu „Staviame – jazdíme – spoznávame”,
realizowanego wspólnie z miastem Stará Ľubovňa – stoiska
promocyjne na trzech imprezach turystycznych w: Hradec
Králové (targi INFOTOUR & CYKLOTURISTIKA, 9-10
marca), Łodzi (targi NA STYKU KULTUR, 16-18 marca)
i Katowicach (GLOBALNIE, 23-25 marca) – projekt
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A
Polska-Słowacja 2014-2020
Działania po stronie Powiatu Nowosądeckiego:
produkty
promocyjne
ruchu
turystycznego
(przewodniki, mapa, aplikacja mobilna)
2. Prezentacja nowego produktu na targach w Polsce i Czechach

1. Nowe

Okres realizacji:
1 czerwca 2017 – 31 maja 2018 r.
- udział drużyny słowackiej w Międzynarodowym Dziecięcym
Turnieju Piłki Nożnej POPRAD MUSZYNA CUP
organizowanym pod patronatem honorowym Starosty
Nowosądeckiego i komisji turystyki i sportu rady Powiatu
Nowosądeckiego;
- 25-26 maja 2018 r. Przygotowania organizacyjne do udziału
w turnieju.
Wizyta delegacji Miasta Massa na terenie powiatu
nowosądeckiego w dn. 7-10 lutego 2018 r.
Współpraca z branżą winiarską z terenu powiatu, udział Prezesa
Toskańskiej
Federacji
Wina
i
Smaków
w
Gali
Przedsiębiorczości i spotkanie przedsiębiorcami z Powiatu
Nowosądeckiego.
Zaproszenie władz Miasta Massa do udziału w imprezie „Spino
Fiorito” (tradycyjne wydarzenie kulturalne zarezerwowane dla
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Umowa partnerska
podpisana w dniu
17 maja 2007 r.

Miasto
Prešov

Okręg
(powiat)
Sălaj

Miasto
Obrenovac

Słowacja

Rumunia

Serbia

Umowa partnerska
podpisana w dniu
5 października 2007 r.

Umowa partnerska
podpisana w dniu
9 maja 2011 r.

- rozwiązywanie problemów bezrobocia.
- rozwój gospodarczy,
- działalność kulturalna,
- sport i turystyka,
- oświata,
- wymiana informacji i doświadczeń z zakresu
wykorzystywania środków finansowych
pochodzących z funduszy zewnętrznych,
- działalność administracji samorządowej –
wymiana informacji i doświadczeń
- zwiększenie zdolności absorbcji europejskich
funduszy strukturalnych,
- poprawa zarządzania instytucjonalnego
w sytuacjach awaryjnych,
- pomoc w rozwoju turystyki wiejskiej,
- działalności rolniczej – małe gospodarstwa,
pszczelarstwo,
- pomoc w rozwoju działań i promocja,
dziedzictwa kulturowego – produkty tradycyjne,
- wymiana informacji i dobrych praktyk
w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw,
- wymiana informacji i dobrych praktyk,
w sektorze edukacji i młodzieży,
- wymiana doświadczeń i dobrych praktyk
w sektorze ochrony zdrowia i pomocy
społecznej.
- rozwój gospodarczy,
- działalność kulturalna,
- sport i turystyka,
- oświata,
- wymiana informacji i doświadczeń z zakresu
wykorzystywania środków finansowych
pochodzących z funduszy zewnętrznych,
- działalność administracji samorządowej –
wymiana informacji i doświadczeń.
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koneserów wina i smakoszy produktów regionalnych).

Udział drużyn okręgu Salaj oraz reprezentanta władz okręgu
w Międzynarodowym Dziecięcym Turnieju Piłki Nożnej
POPRAD MUSZYNA CUP. Przygotowania organizacyjne do
udziału w turnieju

Udział drużyny z Obrenovca oraz delegacji oficjalnej
w Międzynarodowym Dziecięcym Turnieju Piłki Nożnej
POPRAD MUSZYNA CUP. Przygotowania organizacyjne do
udziału w turnieju.
Udział zespołu Echo Jaworza w Międzynarodowym Festiwalu
w Obrenovac – 11-14 sierpnia 2018 r.
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Źródło: Opracowane przez Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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W ramach współpracy z samorządami innych regionów odbyło się również spotkanie z
przedstawicielami miasta Vernon (Francja), na którym omawiano możliwości ewentualnego
podjęcia współpracy oraz obszarów, jakich mogłaby ona dotyczyć. Wizyta 2-osobowej delegacji z
Francji odbyła się 6-9 lutego 2018 roku.
Ogółem w wydarzeniach i spotkaniach międzynarodowych organizowanych przez powiat
wzięło udział ok. 1200 osób (jako przedstawiciele danych krajów, uczestnicy spotkań, zawodnicy,
widzowie, uczniowie).
W ramach działań podejmowanych przez Powiat Nowosądecki w 2018 roku w obszarze
współpracy międzynarodowej wydatkowano łącznie środki w wysokości 107 045,61 zł
(zaplanowano 109 682 zł) na realizację zadań wyszczególnionych w poniżej tabeli:

Tabela 64. Podział środków przeznaczonych na realizacje zadań w ramach współpracy międzynarodowej w
2018 roku

Zadanie

Kwota

Tłumaczenia ustne i pisemne na języki obce: przełożenie folderu
Sądeckie Naj na język słowacki, rosyjski, niemiecki i angielski.
Organizacja spotkań przedstawicieli Powiatu z delegacjami
samorządowymi odwiedzającymi Sądecczyznę: Włochy, Francja,
Niemcy.
Organizacja Międzynarodowego Dziecięcego Turnieju Piłki Nożnej
połączonego z wizytami przedstawicieli samorządowych partnerów
zagranicznych na Sądecczyźnie: delegacje ze Słowacji, Rumunii i
Serbii.
Organizacja występów na Sądecczyźnie chóru reprezentującego
samorządowego partnera z Bułgarii.
Organizacja wydarzeń i spotkań z okazji jubileuszu 20-lecia współpracy z
Powiatem Unna w Niemczech
Organizacja wizyty samorządowej w Serbii wraz z występami zespołu
Echo
Jaworza,
reprezentującego
Powiat
Nowosądecki
na
międzynarodowym festiwalu folklorystycznym.
Wyjazd delegacji Powiatu Nowosądeckiego do Powiatu Unna w
Niemczech.
Razem

11 903 zł
17 976 zł

29 050,37 zł
600 zł
26 091,43 zł
7 360,68 zł
3 648 zł
107 045,61 zł

Źródło: Opracowane przez Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego
w Nowym Sączu
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9. ŚRODOWISKO OCHRONA ŚRODOWISKA – GOSPODARKA WODNA –
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE
Zadania z przedmiotowych obszarów realizowane są przez następujące jednostki:

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

Zgodnie z zapisami o samorządzie powiatowym stanowi, powiat realizuje zadania z zakresu
ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa, rybactwa śródlądowego oraz gospodarki
wodnej. Wykonując wymogi ustawowe Zarząd Powiatu Nowosądeckiego w celu realizacji polityki
ochrony środowiska, opracował „Program ochrony środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego na
lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.”, który został przyjęty przez Radę Powiatu
Nowosądeckiego Uchwałą Nr 264/XXVII/17 z dnia 30 października 2017 roku. Program ten
uwzględnia najważniejsze dokumenty strategiczne i programowe zarówno na szczeblu krajowym,
wojewódzkim, jak i powiatowym.

REALIZACJA ZADAŃ W 2018 ROKU

Powyższe zadania realizowane są w Powiecie Nowosądeckim przez Wydział Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. W 2018 roku ich realizacja wraz z założeniami programowymi
przedstawia się następująco:
W ramach określenia warunków korzystania ze środowiska w świetle ustaw: Prawo ochrony
środowiska, ustawy o odpadach oraz ustawy o ochronie przyrody:
Sprawa
Przyjęte zgłoszenia instalacji emitujących promieniowanie elektromagnetyczne
Przyjęte zgłoszenia instalacji, których eksploatacja w zakresie emisji do powietrza
nie wymaga pozwolenia
Przeprowadzone kontrole przestrzegania wymagań i stosowania przepisów w zakresie
ochrony środowiska
Wydane pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wydane decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu
Wydane decyzje stwierdzające wygaśnięcie decyzji decyzja o dopuszczalnym poziomie
hałasu
Wydane pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Wydane zezwolenia na transport odpadów
Udzielone zezwolenia na zbieranie odpadów
Decyzje o stwierdzeniu wygaśnięcia zezwolenia na zbieranie odpadów
Wydane decyzje na przetwarzanie odpadów w instalacji, po dokonaniu kontroli instalacji
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Ilość
66
7
7
2
1
2
2
2
3
3
2
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wspólnie z Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Krakowie –
Delegatura w Nowym Sączu
Dokonane zmiany decyzji zezwalającej na przetwarzanie odpadów
Wydane decyzje o stwierdzeniu wygaśnięcia zezwolenia na przetwarzanie odpadów
Dokonane wpisy do rejestru zwierząt i roślin podlegających ograniczeniom na podstawie
przepisów prawa UE
Wydane zaświadczenia o wpisie do rejestru zwierząt i roślin podlegających ograniczeniom
na podstawie przepisów prawa UE
Wykreślania z rejestru zwierząt i roślin podlegających ograniczeniom na podstawie
przepisów prawa UE
Wydane decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów w odniesieniu
do nieruchomości będących własnością gminy
Wydane decyzje odmawiające zezwolenia na usunięcie drzew
Wydane decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów utrudniających widoczność
sygnałów i pociągów
Wydane decyzje umarzające opłaty za usunięcie drzew
Przeprowadzone wizje w terenie zgodnie z zapisem ustawy o ochronie przyrody

1
2
12
12
1
82
(442 szt.)
8
6
(210 szt.)
16
112

Ponadto w ramach działań podjętych w tym zakresie:
 przeprowadzono okresową analizę pozwoleń zintegrowanych,
 dwukrotnie przeprowadzono kontrolę w zakresie przestrzegania przez przedsiębiorcę
warunków udzielonego zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz przepisów ustawy
o odpadach, następnie wezwano podmiot do zaniechania stwierdzonych nieprawidłowości.
Ze względu na naruszenia w dalszym ciągu przepisów ustawy o odpadach wszczęte zostało
postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
 podjęto
szczegółową współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Małopolskiego w Krakowie, Urzędem Wojewódzkim w Krakowie oraz Komendą Miejską
Policji w Nowym Sączu w zakresie przestrzegania przepisów dot. gospodarowania
odpadami przez podmioty prowadzące działalność w zakresie wytwarzania, zbierania
i przetwarzania odpadów na terenie Powiatu Nowosądeckiego. Dokonano analizy
i sporządzono wykaz wszystkich podmiotów prowadzących działalność w oparciu
o udzielone przez Starostę Nowosądeckiego pozwolenia/zezwolenia w zakresie gospodarki
odpadami,
 na bieżąco prowadzono publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie,
W ramach sprawowania nadzoru i kontroli nad działalnością Spółek Wodnych:


sprawdzono przedłożone w 2018 roku przez Zarządy Spółek uchwały organów spółek pod
względem zgodności z prawem i statutem. W jednym przypadku wydano decyzję
odmawiającą zatwierdzenia zmian w statucie,
Stan illiczbowy spółek wodnych w 2018 roku – 30 Spółek (25 działających, 5 do
likwidacji).
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W ramach nadzoru nad projektowaniem i wykonywaniem prac geologicznych oraz
prawidłowością sporządzani dokumentacji geologicznych:
Ilość

Sprawa
Wydane decyzje zatwierdzające projekty robót geologicznych
Sprawdzone i przyjęte projekty robót geologicznych obejmującego wykonanie jednego
otworu wiertniczego do głębokości 30 m p.p.t, nie wymagający zatwierdzenia
Wydane decyzje zatwierdzające dokumentacje geologiczne
Sprawdzone zgłoszenia projektów robót geologicznych wykonywanych w celu
wykorzystania ciepła ziemi, które nie podlegają zatwierdzeniu
Przyjęte zgłoszenia projektów robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania
ciepła ziemi, które nie podlegają zatwierdzeniu
Sprawdzone i przyjęte zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót geologicznych i poboru
próbek

114
1
118
7
5
109

Ponadto w ramach działań podjętych w tym zakresie:
 wykonano zestawienie udokumentowanych zasobów wód podziemnych i wyników prac
hydrogeologicznych za rok 2017 (formularz sprawozdawczy OŚ-26).
W ramach udzielonych koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych:
Ilość

Sprawa
Rozpatrzone wnioski o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin
Wydane decyzje udzielające koncesji na wydobywanie kopalin
Rozpatrzone wnioski o wygaśnięcie koncesji na wydobywanie kopalin
Wydane decyzje o wygaśnięciu koncesji na wydobywanie kopalin
Sprawdzone informacje o wielkości wydobycia i wnoszonych opłat eksploatacyjnych za
wydobywanie kopaliny
Sprawdzone zestawienia Z-2 dotyczące zmian zasobów złoża

1
1
1
1
24
12

W ramach uzgadniania lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy oraz
opiniowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu
do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:
Sprawa

Liczba

Rozpatrzone wnioski dotyczące zaopiniowania/uzgodnienia w zakresie terenów
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych oraz w zakresie udokumentowanych złóż
kopalin i wód podziemnych – wydane:
Postanowienia dotyczące uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy
Postanowienia opiniujące projekty zmian miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
Liczba wniosków, w przypadków których odpowiednio zaopiniowano lub
uzgodniono projekt bez zajęcia stanowiska tzw. milcząca zgoda.
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W ramach prowadzonego rejestru zawierającego informację o terenach zagrożonych ruchami
masowymi oraz terenach osuwiskowych:


rozpatrzono 55 wniosków o udostępnienie kart rejestracyjnych osuwisk i po uzyskaniu
zgody Państwowego Instytutu Geologicznego udostępniono je wnioskującym.
W skutecznym zarządzaniu ryzykiem osuwiskowym starostów wspomaga PIG-PIB,
pełniący funkcję państwowej służby geologicznej. Od 2006 roku realizuje on projekt System
Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO). W ramach SOPO prowadzony jest stały monitoring
osuwisk, zagrażających tzw. infrastrukturze krytycznej. Na obszarze Powiatu
Nowosądeckiego system monitoringu podziemnego założono dla 8 osuwisk,
zlokalizowanych w niżej wymienionych miejscowościach:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Miejscowość

Gmina

Rożnów-Zagórze Gródek n/Dunajcem
Berest
Krynica-Zdrój
Mijasowa
Łącko
Świdnik (Just)
Łososina Dolna
Leluchów
Muszyna
Zbyszyce
Gródek n/Dunajcem
Grybów
Grybów
Jamnica
Kamionka Wielka

Nr osuwiska
72095
36783
31496
23374
41660
73253
16892
60302

W ramach projektu SOPO Państwowy Instytut Geologiczny prowadzi również prace
interwencyjne na osuwiskach, które uległy uaktywnieniu w czasie ulewnych opadów
deszczu oraz powodzi i zagrażają pośrednio lub bezpośrednio budynkom (mieszkalnym
i gospodarczym). Prace te polegają na profesjonalnej ocenie w terenie skali zagrożenia oraz
opracowaniu kart dokumentacyjnych osuwisk (KDO), w których są załączane opinie
dotyczące konieczności przeniesienia poza obszar osuwiska zagrożonych budynków oraz
wskazówki dotyczące ewentualnego zabezpieczenia przed dalszym rozwojem osuwiska
(jeżeli takie zabezpieczenie jest możliwe i uzasadnione ekonomicznie).

W ramach sprawowanego nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności
Skarbu Państwa:
 zawarto porozumienia w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach
niestanowiących własności Skarbu Państwa z Nadleśniczymi Nadleśnictw z terenu Powiatu,
 w okresach półrocznych dokonywano analizy realizacji zadań objętych porozumieniem;
w tym zakresie przeprowadzono 2 kontrole – w Nadleśnictwie Piwniczna i Nawojowa,
 Na bieżąco współpracowano z nadleśnictwami i gminami w zakresie nadzoru nad
gospodarką leśną i sporządzania uproszczonych planów urządzenia lasu,
 pozyskano środki z DGLP (46 760 zł) na wykonanie uproszczonych planów urządzenia
lasu,
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zlecono do opracowania uproszczone plany urządzenia lasu położone na terenie Gminy
Rytro (cała), Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Miasta Grybów oraz wsi: Bogusza,
Kamionka Mała, Królowa Polska w Gminie Kamionka Wielka. Razem 14 planów o ogólnej
powierzchni 2580,7821 ha,
sporządzono sprawozdania statystyczne LO-1 o lasach publicznych i LO-3 o lasach
prywatnych,
na bieżąco dokonywano zakupu materiałów związanych z nadzorem nad gospodarką leśną
(znaczników, druków i sprzętu do cechowania drewna),
uczestniczono w Komisjach Terenowo-Gospodarczych Nadleśnictw w związku
z opracowaniem przez nie Planów Urządzenia Lasu,
uczestniczono w sesjach terenowych organizowanych przez Nadleśnictwa dotyczących
zagadnień związanych z prowadzeniem zabiegów hodowlanych w uprawach założonych na
nieużytkach porolnych,
sprawowano nadzór nad gospodarką leśną lasów UR w Krakowie – Leśnego Zakładu
Doświadczalnego w Krynicy-Zdroju, w ramach którego wydano m.in. 1388 szt. świadectw
legalności pozyskania drewna,
wydano ok. 1950 szt. zaświadczeń potwierdzających objęcie lub nie objęcie danego gruntu
uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa a art. 19 ust. 3 ustawy
o lasach,
wydano 7 decyzji dot. pozyskania drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia
lasu,
prowadzono 1 postępowanie egzekucyjne w zakresie obowiązku ponownego wprowadzenia
roślinności leśnej,
prowadzono 1 postępowanie w związku z pozyskaniem drewna w lesie bez wymaganego
zezwolenia.

W ramach dotowania zalesienia gruntów nieleśnych i odnowienia drzewostanu:
 wydano 1 decyzję pokrywającą koszty odnowienia drzewostanu w trybie art. 12 ust. 5
ustawy o lasach.
W ramach dzierżawy obwodów łowieckich polnych:
 naliczono czynsz za dzierżawę 13 obwodów łowieckich polnych, z uwzględnieniem
kosztów ochrony lasu,
 rozliczono czynsz na nadleśnictwa i gminy proporcjonalnie do udziału ich powierzchni
w obwodach łowieckich,
 przeprowadzono kontrolę w zakresie wywiązywania się kół łowieckich z warunków umowy
o dzierżawę obwodów łowieckich w KŁ Łoś w Łososinie Dolnej,
 na bieżąco współpracowano z Zarządem Wojewódzkim PZŁ w Nowym Sączu,
poszczególnymi kołami łowieckimi oraz Nadleśnictwami w zakresie pozyskania i wymiany
informacji związanych z gospodarką łowiecką.
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W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o rybactwie śródlądowym:
Ilość

Sprawa
Wydane karty wędkarskie uprawniające do amatorskiego połowu ryb
Zarejestrowany sprzęt pływający służący do amatorskiego połowu ryb
Wydane lub prolongowane legitymacje dla strażników Społecznej Straży Rybackiej

275
41 szt.
75

W ramach kształtowania postaw proekologicznych prowadzono sprawy z zakresu przyznania
dotacji organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne z zakresu edukacji
ekologicznej. W tym zakresie:
 podpisano 2 umowy z organizacjami pożytku publicznego na realizacje zadań z zakresu
edukacji ekologicznej (3000 osób) – dotacje zostały rozliczone,
 przeprowadzono 2 kontrole prawidłowości wykonania zadania publicznego zgodnie
z §8 umowy,
 współpracowano z Ligą Ochrony Przyrody (1 konkurs o tematyce ekologicznej),
 współpracowano z Popradzkim Parkiem Krajobrazowym w zakresie edukacji ekologicznej.

PROJEKTY REALIZOWANE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Nazwa projektu:

Likwidacja wyrobów zawierających azbest
w Powiecie Nowosądeckim

Okres realizacji:

12.02.2018 r. - 30.10.2020 r.

Wartość:

Cel:

964 801,21zł
Wzmocnienie
stanu
bezpieczeństwa
ekologicznego
regionu
z zachowaniem zasad równowagi pomiędzy poprawą stanu środowiska,
racjonalnym
użytkowaniem
zasobów
naturalnych
oraz
minimalizowaniem niekorzystnych oddziaływań na środowisko i jego
zasoby. Projekt przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców,
ochrony zdrowia publicznego przed zagrożeniami ze strony substancji
jakim jest azbest, zmniejszenia emisji pyłu azbestowego do powietrza
oraz wzrostu atrakcyjności terenów oczyszczonych z azbestu dla
turystów, inwestorów i mieszkańców.

Stan realizacji

W trakcie

Koordynacja:

Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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OPIS:
1) Przygotowano, przeprowadzono procedurę przetargową oraz podpisano umowę
z wykonawcą na usługę usunięcia i przekazania do unieszkodliwienia odpadów
zawierających azbest.
2) Podpisano aneks z wykonawcą w związku z nieprzewidzianymi zdarzeniami (pożary), które
spowodowały pilna potrzebę usunięcia i przekazania do unieszkodliwienia dodatkowych 27
Mg odpadów.
3) W drugim półroczu ze względu na dużą liczbę wniosków o usunięcie wyrobów
zawierających azbest przeprowadzono drugi przetarg w wyniku którego 6 listopada 2018 r.
podpisano umowę z wykonawcą na usługę usunięcia i przekazania do unieszkodliwienia
odpadów zawierających azbest.
Opis projektu znajduje się na stronie 25 Raportu.
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10.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki:

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Zespół ds. Gospodarowania Nieruchomościami

ul. Kościuszki 3
33-300 Nowy Sącz

Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Nowosądeckiego służące realizacji zadań
własnych Powiatu wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. obejmują nieruchomości zabudowane
i niezabudowane o łącznej powierzchni
130,1198 ha oraz udziały w nieruchomościach
o powierzchni 1,6044 ha.
Majątek powyższy podzielono na nieruchomości:
1. Przeznaczone do wykonywania zadań statutowych przez jednostki organizacyjne
Powiatu, stanowiące własność Powiatu o pow. 61,4439 ha oraz udziały w nieruchomościach
o pow.1,2456 ha,
2. Zajęte pod drogi powiatowe (o uregulowanym stanie prawnym) o pow. 63,1460 ha,
3. Stanowiące powiatowy zasób nieruchomości o łącznej powierzchni 5,5299 ha oraz udziały
w nieruchomościach 0,3588 ha.
Z powyższych nieruchomości oddane w najem lub dzierżawę według stanu na dzień
31 grudnia 2018 roku pozostawały:
- grunty o powierzchni 4,5125 ha,
- powierzchnie użytkowe 918,73 m2.
Tabela 65. Zestawienie nieruchomości Powiatu Nowosądeckiego

Lp.
1.
2.
3.
4,
5.

Sposób zagospodarowania
Nieruchomości przeznaczone do
wykonywania zadań statutowych jednostek
powiatowych
Udziały w nieruchomościach przeznaczonych
do wykonywania zadań statutowych
jednostek powiatowych
Nieruchomości stanowiące powiatowy zasób
nieruchomości (nierozdysponowane)
Udziały w nieruchomościach stanowiących
powiatowy zasób nieruchomości
(nierozdysponowane)
Nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe
o uregulowanym stanie prawnym (działki lub
parcele)

Powierzchnia w ha

Ilość działek

61,4439

125

1,2456

6

5,5299

40

0,3588

4

63,1460

1501

Źródło: Opracowano przez Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami realizuje głównie zadania dotyczące:






gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa,
gospodarowania
nieruchomościami
stanowiącymi
własność
Powiatu
Nowosądeckiego,
ochrony gruntów rolnych i leśnych,
wywłaszczania nieruchomości i zwrotów wywłaszczonych nieruchomości,
przekształcania prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności.

REALIZACJA ZADAŃ W 2018 ROKU

Poniższa tabela przedstawia liczbę zrealizowanych spraw w 2018 roku w Zespole
ds. Gospodarki Nieruchomościami:
Tabela 66. Realizacja zadańz zakresu gospodarki nieruchomościami w 2018 roku
Sprawy
Ustalenie odszkodowań z art.73
(wnioski od 2005r.)
Ustalenie odszkodowań z art.98
Ustalenie odszkodowań ze
Specustawy drogowej
Zwroty nieruchomości
wywłaszczonych
Postępowania w o ograniczenie
sposobu korzystania z
nieruchomości
Wywłaszczenia
Zasiedzenia (postępowania
sądowe)
Sprawy z zakresu nieruchomości:
- sprzedaż
- darowizna
Przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo
własności
Dzierżawa, w tym:
a) dzierżawa (zawarcie umowy/
przedłużenie dzierżawy)
b) dzierżawa (rozwiązanie umowy
dzierżawy)
Najem, w tym:
a) najem (zawarcie/przedłużenie
umowy najmu)
b) najem rozwiązanie umowy najmu
Trwały zarząd, tym:
a) wydanie decyzji o oddanie
nieruchomości w trwały zarząd

Ilość spraw
zarejestrowanych
na 01.01.2018r.

Napływ nowych
spraw w okresie
od 1.01.2018r.
do 31.12.2018r.

Ilość spraw
zakończonych
wg stanu na
31.12.2018r.

Ilość spraw
pozostałych do
realizacji
według stanu
na 31.12.2018r.

357

0

2

355

1

0

1

0

95

41

93

43

1

1

0

2

9

49

12

46

0

1

0

1

86

11

33

64

22
7

28
2

12
1

38
8

1

1

2

0

4

45

44

5

15

1

15

1

0

5

0

5

0

0

0

0

2

1

2

1
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b) wydanie decyzji o wygaszeniu
trwałego zarządu
c) wydanie decyzji o udzieleniu
bonifikaty z tytułu opłaty za trwały
zarząd
Ilość wydanych zgód na
udostępnienie
nieruchomości/wejście w teren
Nabywanie nieruchomość po drogi
powiatowe
Użytkowanie wieczyste, w tym:
- ilość aktualizacji
- zlecone opracowania (operaty
szacunkowe)
- naliczenia opłat
- odwołania (SKO, Sąd)
- zmiany terminu opłat, bonifikaty
wyłączenia z produkcji rolniczej
gruntów
sprawozdania RRW - 11 –
wyłączenia gruntów z produkcji
rolniczej
sporządzanie sprawozdań RRW 12 – gromadzenie i wykorzystanie
środków FOGR
zawiadomienia o opłacie rocznej
za wyłączenia z produkcji
rolniczej
rekultywacja gruntów
uzgadnianie decyzji o warunkach
zabudowy
kontrole w gminach w zakresie
ustawy o ochronie gruntów
rolnych i leśnych
Łącznie

2

0

2

0

1

1

1

1

0

14

12

2

1

14

11

4

0

67

67

0

0

129

129

0

0
12
0

198
49
7

198
27
7

0
34
0

10

1369

1373

6

0

17

17

0

0

17

17

0

0

50

50

0

1

5

4

2

0

76

76

0

0

1

1

0

627

2200

2209

618

Źródło: Opracowano przez Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Szerzej na ten temat w informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Nowosądeckiego –
wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku (Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Nowym Sączu, zakładka – Budżet i majątek Powiatu).
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11. GEODEZJA, KARTOGRAFIA I KATASTER
Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki:

two Powiatowe w Nowym Sączu –
Wydział Geodezji

ul. Strzelecka 1
33-300 Nowy Sącz

W wyniku wzajemnych ustaleń Prezydenta Miasta Nowego Sącza i Starosty
Nowosądeckiego zostało zawarte porozumienie o prowadzeniu przez Powiat Nowosądecki od dnia
1 stycznia 1999 roku całości zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej określonych w art. 7d
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
REALIZACJA ZADAŃ W 2018 ROKU

Ilościowy szczegółowy wykaz zadań realizowanych przez Wydział Geodezji w zakresie
Powiatu Nowosądeckiego oraz Miasta Nowego Sącza obrazuje poniższa tabela:
Tabela 67. Dane liczbowe dotyczące zadań realizowanych przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego
w Nowym Sączu
L.p.
Zadania realizowane przez Wydział Geodezji
Miasto
Powiat
Razem
w 2018 r.
Nowy Sącz
Nowosądecki
2018 r.
2018 r.
2018 r.
Zgłaszanie prac geodezyjnych
Prace te polegają na:
Rejestracji prac geodezyjnych w systemie TurboEWID,
przygotowaniu i wydaniu kopii istniejących w zasobie
geodezyjnym i kartograficznym map (zasadniczej,
1761
8368
10129
1.
ewidencyjnej, topograficznej), przygotowaniu wypisów
z rejestru gruntów oraz wykazów współrzędnych
punktów osnowy geodezyjnej i punktów terenowych,
określeniu warunków technicznych wykonania pracy,
obliczeniu należnej opłaty i wydaniu licencji na
udostępniane materiały
Przyjmowanie operatów technicznych do Zasobu
Prace te polegają na:
weryfikacji technicznej i formalnej opracowań
złożonych do zasobu uzupełnieniu istniejącego zasobu
geodezyjno kartograficznego zmianami tj. kartowaniu
i wkreśleniu
zmian
na
mapie
zasadniczej
1732
7887
9619
2.
i ewidencyjnej wraz z ich nakładkami prowadzonej
w formie analogowej oraz w formie numerycznej,
nadaniu numeru ID operatu – opcjonalnie wystawieniu
dokumentu obliczenia opłaty oraz uwierzytelnieniu
przedłożonych dokumentów oraz ich wydaniu
wykonawcy pracy
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3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wydawanie kopii z materiałów znajdujących się
w zasobie geodezyjno - kartograficznym
(poświadczonych za zgodność z oryginałem odbitek
ozalidowych z mapy zasadniczej, mapy ewidencji
gruntów, oraz wykazów współrzędnych) a także
materiałów archiwalnych z Zasobu dla podmiotów nie
prowadzących
działalności
geodezyjnej,
uwierzytelnianie materiałów sporządzonych przez
wykonawców wystawianie dokumentu obliczenia
opłaty i licencji na udostępniane materiały
Przyjmowanie projektów technicznych sieci
uzbrojenia terenu
Prace te polegają na:
przyjmowaniu,
sporządzaniu
i
rejestrowaniu
dokumentacji projektowej, nanoszenie projektowanych
obiektów na mapę koordynacyjną, organizowanie
narad koordynacyjnych i sporządzanie z nich
protokołu, wystawianie dokumentów obliczenia opłaty
udostępnianie jednostkom wykonawstwa geodezyjnego
uzgodnionych projektów z narad koordynacyjnych
Zmiany w części opisowej ewidencji gruntów
Zmiany dokonywane są z urzędu lub na wniosek.
Wykonywane są na podstawie ostatecznych decyzji
administracyjnych, prawomocnych orzeczeń sądu
i aktów notarialnych i obejmują wprowadzenie
odpowiedniej zmiany w rejestrze ewidencji gruntów
(dla zmian przedmiotowych wymagana jest kontrola
stanu aktualności mapy ewidencji gruntów)
Decyzje administracyjne
Wydawane decyzje dotyczą ustalenia przebiegu granic
działek ewidencyjnych, gleboznawczej klasyfikacji
gruntów klasyfikacji gruntów
Wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji
gruntów i budynków
Zaświadczenia – komornicy, sądy, gospodarstwa
rolne, sprawy różne (teczka GEO.6621/…/2018 –
teczka ogólna spraw dotyczących dwóch Powiatów
równocześnie pomniejszone o wypisy i wyrysy)
Portal Komornika
Numeracja porządkowa budynków
Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości
Ogółem:

5725

17998

23723

335

979

1314

3430

14197

17627

10

103

113

1970

8485

10455

1063

3997

5060

59
311
64
16460

0
531
148
62693

59
842
212
79153

Źródło: Opracowane przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Stan cyfryzacji Powiatu Nowosądeckiego:
 modernizacja wykonana przez podmioty zewnętrzne – 4,11% powierzchni Powiatu,
 aktualizacja LPIS we własnym zakresie w latach 2017-2018 – 35,55% powierzchni Powiatu.
Stan cyfryzacji Miasto Nowy Sącz:
 modernizacja wykonana przez podmioty zewnętrzne – 5,95% powierzchni Nowego Sącza.
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W cyfrowej bazie znalazły się już zasoby dokumentów z gmin: Rytro, Piwniczna-Zdrój
(miasto i gmina), Stary Sącz (miasto i gmina), Łącko, Łabowa, Nawojowa. Klienci indywidualni,
instytucje oraz wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych mogą korzystać z następujących
zasobów cyfrowych:
•
•
•
•
•
•
•
•

Miasto Muszyna (EGiB),
Miasto Grybów (EGiB, BDOT, GESUT),
Miasto Nowy Sącz (obręby od 1 do 16, EGiB),
Obręb Królowa Górna (EGiB),
Obręb Bogusza (EGiB),
objętych cyfryzacją zasobów PODGiK w ilości około 67 tysięcy operatów,
Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości,
Portal Komornika.

Dzięki prowadzonej cyfryzacji i profesjonalnej obsłudze przez pracowników Wydziału, czas
obsługi klientów uległ skróceniu w porównaniu z latami poprzednimi:
•
•
•
•

zgłoszenia prac geodezyjnych –5 dni roboczych,
weryfikacja prac geodezyjnych od 3 do 14 dni roboczych w zależności od asortymentu,
wypisy i wyrysy „od ręki”,
zmiany na wniosek stron – do 7 dni roboczych.

Powiat dysponuje zaktualizowaną cyfrową mapą ewidencyjną obejmującą 35,55%
powierzchni Powiatu Nowosądeckiego w przedmiocie geometrii granic działek ewidencyjnych.
Zostało utworzone „Archiwum dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, dokonano też
inwentaryzacji (spisu z natury) wszystkich dokumentów zgromadzonych w PODGiK w Nowym
Sączu tworząc jednocześnie moduł pozwalający na szybkie wyszukiwanie. Spisem objęto 70 076
sztuk operatów oraz 21 744 sztuk map.
Dla klientów:
 dostęp do zasobów cyfrowych map;
 „Szybka ścieżka” – rejestrowanie wniosku na stanowisku obsługi bezpośredniej bez
konieczności składania wniosku na Dzienniku Podawczym Urzędu. Dzięki wprowadzeniu tej
procedury, 100% osób składających wnioski osobiście w zakresie wypisów, wyrysów oraz
kopii dokumentów otrzymuje je od razu;
 stanowisko informacyjne, w którym pracownik od razu udziela informacji o sposobie
załatwiania sprawy w Wydziale, kieruje klientów na właściwe stanowiska w celu szybkiej
realizacji sprawy;
 Portal komornika – elektroniczna realizacja wniosków (wszyscy komornicy działający przy
Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu podpisali umowy na korzystanie z tego portalu).
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PROJEKTY REALIZOWANE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Nazwa projektu:

Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu
Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz

Okres realizacji:

13.07.2016 r. - 04.04.2022 r.

Wartość:

Cel:

16 175 866,49 zł
Wdrożenie procesu udostępniania obywatelom, przedsiębiorcom oraz
administracji publicznej e-usług publicznych wytworzonych w oparciu
o zmodernizowane dane powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.

Stan realizacji

W trakcie

Koordynacja:

Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

OPIS:
Obecnie, jednym z ważniejszych zadań jest cyfryzacja zasobów geodezyjnych, map i wszelkich
dokumentów, z których mogą korzystać on-line mieszkańcy i geodeci Powiatu Nowosądeckiego
i Miasta Nowego Sącza. W dniu 5 kwietnia 2017 roku została podpisana przez Zarząd Powiatu
Nowosądeckiego umowa o dofinansowanie projektu pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych
i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” w ramach Osi Priorytetowej
2. Cyfrowa Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na
lata 2014-2020.
W ramach Projektu RPO wykonana została cyfryzacja około 67 tysięcy sztuk operatów
technicznych znajdujących się już w cyfrowej bazie systemu TurboEWID. W ramach drugiej
części zadania planowana jest kolejna cyfryzacja zarówno operatów technicznych jak i map
znajdujących się w PODGiK (około 82 tysiące operatów i 20 tysięcy map). Ponadto,
zrealizowano pokrycie ortofotomapą całego Powiatu Nowosądeckiego oraz miasta Nowego
Sącza. Planowane jest wykonanie modernizacji w ramach RPO dla:
 Powiatu Nowosądeckiego - 27,16 % powierzchni
 miasta Nowego Sącza - 72,93% powierzchni
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12. ADMINISTRACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki:

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Wydział Budownictwa

ul. Strzelecka 1
33-300 Nowy Sącz

REALIZACJA ZADAŃ W 2018 ROKU

Wydział Budownictwa realizuje zadania z zakresu administracji architektonicznobudowlanej. W 2018 roku pracownicy Wydziału Budownictwa zajmowali się 8 105 sprawami. Ich
podział dokładnie pokazuje poniższa tabela:
Tabela 68. Dane liczbowe dotyczące zadań realizowanych przez Wydział Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Nowym Sączu
NAZWA SPRAWY
Decyzje pozwoleń na budowę/rozbiórkę
Decyzje uchylenia/ wygaszenia pozwoleń
Zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających
pozwolenia (przyjęte bez
sprzeciwu)
Decyzje umarzające postępowanie
administracyjne
Decyzje zgłaszające sprzeciw w przedmiocie
przystąpienia do robót budowlanych
Decyzje w zakresie zmian pozwoleń na budowę
Decyzje przenoszące pozwolenie na rzecz
nowego inwestora
Decyzje odmawiające udzielenia pozwolenia na
budowę i zatwierdzenia obiektu budowlanego
Decyzje wydane w wyniku wznowienia
postępowania
Wezwania w trybie art. 64 Kpa (wnioski nie
uzupełnione w terminie 7 dni - bez
rozpatrzenia)
Wnioski, które po wstępnym sprawdzeniu
zostały wycofane
Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania
Zaświadczenia o samodzielności lokali
Dzienniki budów
Sprawy tzw. „różne”, sprawozdania dla GUS
MUW i GUNB
RAZEM:

ILOŚĆ
2384
10
1629
56
114
243
73
32
2

94
115
19
72
2465
779
18
8105

Źródło: Opracowane przez Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Sącz
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13. OCHRONA PRAW KONSUMENTA
Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki:

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Rzecznik Praw Konsumenta

ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

Istotnym elementem wychodzenia naprzeciw potrzebom mieszkańców jest instytucja
Rzecznika Praw Konsumentów, zapewniająca bezpłatne poradnictwo konsumenckie oraz
informacje prawne w zakresie ochrony interesów konsumentów. Główne zadania Rzecznika to:






występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i wstępowanie do toczących się postępowań;
współdziałanie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), organami
Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi i innymi instytucjami w zakresie
ochrony konsumentów;
działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym.

REALIZACJA ZADAŃ W 2018 ROKU

W 2018 roku zaobserwowano zwiększoną aktywność konsumencką mieszkańców Powiatu
Nowosądeckiego w stosunku do poprzednich dwóch lat. Ogólna liczba porad udzielonych przez
Rzecznika wyniosła 1 393, podczas gdy w roku 2017 były to 1 284 porady.
Wśród porad największą część stanowiły porady osobiste i telefoniczne (953). Pozostałą
część (440) stanowiły porady pisemne. W 2018 roku realizacja pozostałych zadań utrzymywała się
na poziomie roku poprzedniego. Wzrosła natomiast liczba przygotowanych dla konsumentów
projektów pozwów sądowych – 8 projektów. Ilość pozostałych pism sądowych spadla do 4 –
kierowanie Klientów do punktów bezpłatnej pomocy prawnej.
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Wykres 10. Liczba porad udzielona przez Rzecznika Praw Konsumentów w latach 2016-2018
1420
1400
1380
1360
1340
2016 rok
1320

2017 rok
1393

1300

2018 rok

1280
1260

1298

1284

1240
1220
Liczba porad
Źródło: Opracowano na podstawie danych przekazanych przez Rzecznika Praw Konsumentów

Wykres 11. Procentowy stosunek rodzajów udzielonych porad przez Rzecznika Praw Konsumentów

32%
Porady osobiste i telefoniczne
Porady pisemne
68%

Źródło: Opracowano na podstawie danych przekazanych przez Rzecznika Praw Konsumentów
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W 2018 roku zdecydowana większość porad dotyczyła sprzedaży artykułów przemysłowych,
produktów oraz różnego rodzaju usług na rynku konsumenckim – ponad 94%, (1316 porady).
Pozostałe (77 porady, w tym 18 pisemnych) dotyczyły spraw niekonsumenckich i informacji
ogólnych.
Spośród porad konsumenckich udzielonych w 2018 roku (1393) 145 zakończyło się
wszczęciem postępowania i skierowaniem wystąpień do przedsiębiorców. Działania Rzecznika
podejmowane w trakcie realizacji postępowań konsumenckich przyniosły pozytywny efekt
w postaci przychylenia się przedsiębiorcy do roszczeń konsumenta w ponad 65 % przypadków.
Występowanie do przedsiębiorców spełniało także rolę edukacyjną – dokonując analizy
konkretnego przypadku, rzecznik wskazywał przedsiębiorcy właściwy sposób postępowania
w stosunkach z konsumentami.
Poza kwestiami organizacji i zapewnienia ciągłości obsługi Klientów, w roku 2018
współdziałano przede wszystkim z Nowosądeckim Oddziałem Federacji Konsumentów. W ramach
zawartej umowy na świadczenie usług bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego dla mieszkańców
Powiatu Nowosądeckiego pracownicy Federacji udzielili ponad 250 porad osobistych
i telefonicznych, a także wydali konsumentom 113 opinii w zakresie obuwia, wyrobów skórzanych
i materiałoznawstwa, które zostały wykorzystane przez samych konsumentów oraz przez Rzecznika
w skutecznym dochodzeniu od przedsiębiorców roszczeń reklamacyjnych. Poza Federacją
Konsumentów, powiatowy Rzecznik współpracował z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów
w Nowym Sączu.
Wszystkie te działania mają na celu pomoc mieszkańcom Powiatu Nowosądeckiego, którzy
znaleźli się w trudnej sytuacji. Pomoc, jaką otrzymują od Rzecznika Praw Konsumenta, jest
kompleksowa i często konsultowana również z radcami prawnymi. Klienci Starostwa Powiatowego
są też edukowani w zakresie praw, jakie przysługują im przy zawieraniu różnych transakcji. Oprócz
Rzecznika Praw Konsumenta mają również dostęp do radów prawnych i prawników, którzy
świadczą nieodpłatną pomoc prawną.
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14. OBRONNOŚĆ
Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki:

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

Głównym zadaniem samorządów w ramach realizacji zadań obronnych jest: organizowanie
cywilno-gospodarczego wsparcia układu militarnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami
i zaleceniami właściwych organów nadrzędnych oraz potrzebami sił zbrojnych własnych
i sojuszniczych, a przede wszystkim zapewnienie ochrony ludności oraz porządku publicznego
na administrowanym terenie. Za realizację zadań obronnych w powiecie odpowiedzialność ponosi
Starosta. Podczas wykonywania zadań obronnych w poszczególnych stanach gotowości obronnej
państwa Starosta organizuje system stałego dyżuru oraz główne stanowisko kierowania.

REALIZACJA ZADAŃ W 2018 ROKU

OBSZARY, W KTÓRYCH PODEJMOWANE SĄ DZIAŁANIA W CELU REALIZACJI
ZADAŃ:
OBRONNOŚĆ:
Zorganizowano oraz przeprowadzono szkolenie doskonalące z zakresu realizacji zadań obronnych
w Starostwie, w którym udział wzięły następujące obsady:
 Akcji Kurierskiej Starostwa Powiatowego – udział 18 osób,
 Stałego Dyżuru Starosty Nowosądeckiego – udział 7 osób,
 Głównego Stanowiska Kierowania Starosty Nowosądeckiego – udział 22 osób;
 Osób, na które nałożono zadania obronne wynikające z „Planu Operacyjnego
Funkcjonowania Powiatu Nowosądeckiego w Warunkach Zewnętrznego Zagrożenia
Bezpieczeństwa Państwa i w Czasie Wojny” – udział 53 osób.
Opracowano „Program Szkolenia Obronnego w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu na lata
2018-2020”, zgodnie z wytycznymi Wojewody Małopolskiego, w którym określono trzyletni
ogólny plan działania dotyczący realizacji zadań obronnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego.
Wyznaczono ramowy program szkoleń dla poszczególnych obsad realizujących zadania obronne
w Starostwie Powiatowym oraz szkoleń wojewódzkich dla pracowników realizujących zadania
obronne w jednostkach samorządowych, przedstawiono planowany udział w krajowych,
regionalnych i wojewódzkich ćwiczeniach obronnych, wojewódzkich grach obronnych oraz
ćwiczeniach z Siłami Zbrojnymi RP.
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Opracowano „Narodowy Kwestionariusz Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Starostwa
Powiatowego w Nowym Sączu” przedstawiający elementy systemu kierowania bezpieczeństwem
narodowym w tym: posiadane zasoby ludzkie, organizacja planowania operacyjnego,
przygotowanie i funkcjonowanie Stanowiska Kierowania, Zapasowego Miejsca Pracy, systemów
łączności, Punktu kontaktowego HNS oraz informacje dotyczące przetwarzania i przechowywania
informacji niejawnych w Starostwie.
Opracowano „Plan Przeprowadzenia Kontroli Problemowych z Zakresu Realizacji Zadań
Obronnych w Jednostkach Organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
w 2018 roku”. Przeprowadzono 2 kontrole problemowe z zakresu realizacji zadań obronnych w:
 Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego,
 Powiatowym Zarządzie Dróg w Nowym Sączu.
Aktualizacji poddane zostały: „Plan Akcji Kurierskiej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu”
oraz Plany Akcji Kurierskiej Wójtów i Burmistrzów z terenu Powiatu Nowosądeckiego, „Instrukcja
Głównego Stanowiska Kierowania Starosty Nowosądeckiego”, „Plan Operacyjny Funkcjonowania
Powiatu Nowosądeckiego w Warunkach Zewnętrznego Zagrożenia Bezpieczeństwa Państwa
i w Czasie Wojny”.
Zaktualizowana została baza danych Powiatu Nowosądeckiego o zasobach infrastruktury cywilnej
dla potrzeb Punktu Kontaktowego HNS. W bazie znajduje się zestawienie firm, zakładów pracy
oraz instytucji z terenu Powiatu Nowosądeckiego, które w przypadku zaistnienia potrzeby będą
wykorzystane na potrzeby Sojuszniczych Sił Zbrojnych.
Dokonano uzgodnień „Instrukcji Stałego Dyżuru” Wójtów oraz Burmistrzów Powiatu
Nowosądeckiego, a także Dyrektora SP ZOZ - Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju.

OBRONA CYWILNA:
Opracowano i uzgodniono z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie „Wytyczne
Starosty Nowosądeckiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w 2018 r. do realizacji zadań z zakresu
obrony cywilnej w 2018 roku” oraz zatwierdzono wytyczne gminne. Dokument ten stanowi
podstawę prawną do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w 2018 r.
Opracowany został „Wieloletni Plan Działania Starosty Nowosądeckiego – Szefa Obrony Cywilnej
Powiatu Nowosądeckiego w zakresie obrony cywilnej w latach 2018-2022” oraz zatwierdzono
plany gminne. W ww. planie określono generalny kierunek działań na lata 2018-2022 w zakresie
obrony cywilnej.
Przeprowadzone zostały cztery kontrole problemowe w zakresie realizacji zadań Obrony Cywilnej
w następujących Gminach: Muszyna, Gródek nad Dunajcem, Miasto Grybów, Kamionka Wielka.
Kontrole wykazały dobry poziom realizowanych zadań Obrony Cywilnej.
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Przygotowano zbiorcze zestawienia formacji Obrony Cywilnej, ilości syren alarmowych oraz
posiadanego sprzętu na terenie Powiatu Nowosądeckiego.
Opracowana została „Karta Skażeń” w której zawarto analizę zagrożeń skażeniami na terenie
Powiatu Nowosądeckiego, dane punktów likwidacji skażeń oraz ich przepustowość.
Na podstawie Zarządzenia Starosty Nowosądeckiego nr 54/2018 z dnia 5 listopada 2018 roku
przeprowadzono Powiatowy Trening Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Powiatu
Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza.
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15. PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO
OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA

OBYWATELI

–

15.1. WPROWADZENIE
Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki:

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK)

ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

15.2. DANE STATYSTYCZNE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE
NOWOSĄDECKIM W 2018 ROKU
Nad przestrzeganiem porządku publicznego i bezpieczeństwem obywateli w Powiecie
Nowosądeckim czuwa Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu oraz 10 terenowych
Komisariatów w następujących miejscowościach: Korzenna, Krynica-Zdrój, Łososina Dolna,
Gródek nad Dunajcem, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Stary Sącz, Łącko, Nawojowa, Grybów.
Na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu (miasto Nowy Sącz
i Powiat Nowosądecki) w 2018 roku wszczęto ogółem 3 913 postępowań przygotowawczych.
Wykrywalność ogólna w 2018 roku wyniosła 86,4%. Na poziomie województwa małopolskiego
wskaźnik szacował się na poziomie 79,7%.
Tabela 69. Przestępczość ogółem w 2018 roku
KOMISARIAT
WSZCZĘTO POSTĘPOWAŃ
KMP - Miasto Nowy Sącz
i Gmina Chełmiec
KP w Łososinie Dolnej
KP w Starym Sączu
KP w Piwnicznej-Zdroju
KP w Muszynie
KP w Krynicy-Zdroju
KP w Nawojowej
KP w Grybowie
Miasto Nowy Sącz
i Powiat Nowosądecki

WYKRYWALNOŚĆ

2382

88,7%

173
344
153
128
253
184
296

75,0%
70,6%
82,5%
89,3%
80,8%
74,7%
82,0%

3 913

86,4%

Źródło: Dane Komendy Miejskiej Policji w Nowym Saczu
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W 2018 roku na terenie Powiatu Nowosądeckiego miało miejsce 468 wypadków
i 2530 kolizji, w których zginęło 28 osób, a rannych zostało 577. Nietrzeźwi kierowcy spowodowali
23 wypadki i 47 kolizji drogowych, co stanowi 2,3% ogólnej liczby zaistniałych zdarzeń na
drogach. W roku 2018 policjanci Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu ujawnili łącznie 532
kierujących, którzy prowadzili pojazd pod wpływem alkoholu.

Tabela 70. Ilość zdarzeń drogowych i liczba poszkodowanych w 2018 roku
GMINA
Nowy Sącz
Chełmiec
Nawojowa
Kamionka Wielka
Łabowa
Krynica-Zdrój
Muszyna
Piwniczna-Zdrój
Rytro
Stary Sącz
Łącko
Podegrodzie
Łososina Dolna
Gródek Nad
Dunajcem
Grybów
Korzenna
RAZEM

LICZBA
WYPADKÓW
186
48
9
8
17
17
15
11
5
22
20
14
22

LICZBA
ZABITYCH
3
5
1
1
2
1
1
3
3

LICZBA
RANNYCH
222
59
12
10
20
20
18
13
6
32
20
24
25

LICZBA
KOLIZJI
1299
197
55
44
52
157
63
40
29
151
83
44
107

15

1

16

42

36
23
468

1
6
28

52
28
577

133
34
2530

Źródło: Dane Komendy Miejskiej Policji w Nowym Saczu

Na terenie Powiatu Nowosądeckiego zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizuje
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu (KM PSP), wspomagana przez
jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP).
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) stanowi integralną część bezpieczeństwa
wewnętrznego kraju obejmującą szeroko pojęte ratownictwo. Według stanu na
31 grudnia 2018 roku sieć podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze
miasta i powiatu kształtuje się następująco:




Komenda Miejska PSP, w strukturach której funkcjonują 3 jednostki ratowniczogaśnicze PSP,
38 jednostek OSP z obszaru Powiat Nowosądeckiego,
2 jednostki OSP z obszaru Miasta Nowego Sącza.
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Dodatkowo na poziomie powiatowym działania podmiotów Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego wspiera :
 62 jednostki ochotniczych straży pożarnych nie włączonych do KSRG,
 Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w ramach Państwowego Systemu Ratownictwa
Medycznego,
 Policja,
 centra zarządzania kryzysowego (miejskie oraz powiatowe),
 podmioty ratownicze takie jak : WOPR, GOPR, PCK,
 powiatowe służby oraz inspekcje.

Tabela 71. Jednostki OSP na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz Miasta Nowego Saącza
Gminy
Nowy Sącz

Jednostki OSP
Liczba pozostałych
włączone do KRSG OSP na terenie gminy
2
0

Grybów

1

0

Krynica-Zdrój

2

7

Muszyna

3

3

Piwniczna-Zdrój

3

2

Stary Sącz

4

3

Chełmiec

2

3

Gródek N/Dunajcem

2

2

Gmina Grybów

3

13

Kamionka Wielka

3

1

Korzenna

3

5

Łabowa

1

4

Łącko

4

8

Łososina Dolna

2

1

Nawojowa

0

1

Podegrodzie

4

9

Rytro

1

0

RAZEM

40

62

Źródło: Dane Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu
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Do struktur Powiatowych Jednostek OSP przynależy 5 130 czynnych druhów, wspierających 376
oraz honorowych 374. Liczba Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na terenie Powiatu wynosi 89
i przynależy do nich łącznie 1 736 osób.
W 2018 roku na obszarze działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Nowym Sączu - obejmującej zasięgiem miasto Nowy Sącza i powiat nowosądecki – powstało
ogółem 3439 zdarzeń. Jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały:




881 razy przy pożarach,
2 262 razy podczas miejscowych zagrożeń,
296 razy w ramach alarmów fałszywych.

Tabela 72. Interwencje zastępów ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej w 2018 roku– ilość
i rodzaje zdarzeń

Pożary

688

Ilość zdarzeń 2018 r. łącznie
Powiat Nowosądecki
z Miastem Nowym Sączem
881

Miejscowe zagrożenia

1565

2262

Alarmy fałszywe

157

296

RAZEM

2410

3439

Rodzaj zdarzenia

Powiat Nowosądecki

Źródło: Opracowano na podstawie danych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu

W 2018 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej podejmowały działania ratowniczo gaśnicze
średnio:
 wyjazd do akcji co 2 godziny i 33 minuty,
 pożar co 9 godzin i 47 minut,
 miejscowe zagrożenie co 3 godziny i 52 minuty,
 alarm fałszywy co 30 godzin.
Miesiącami o największym natężeniu działań ratowniczych były:




kwiecień – 489 zdarzeń związanych z powtarzającą się plagą pożarów powstałych wskutek
bezmyślnego wypalania suchych traw i pozostałości roślinnych.
lipiec – 392 zdarzenia,
sierpień – 430 zdarzeń związanych w głównej mierze z usuwaniem skutków silnego wiatru
oraz nietypowym zachowaniem się zwierząt.
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Tabela 73. Interwencje zastępów ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej w 2018 roku
w poszczególnych gminach – ilość i rodzaje zdarzeń
Gminy

Rodzaj zdarzenia
Pożar

Miejscowe zagrożenie

Fałszywy alarm

Grybów

20

68

3

Krynica-Zdrój

36

169

19

Muszyna

65

96

2

Piwniczna-Zdrój

43

54

6

Stary Sącz

93

168

4

Chełmiec

85

173

8

Gródek n/Dunajcem

16

72

9

Gmina Grybów

50

143

3

Kamionka Wielka

23

62

2

Korzenna

17

86

70

Łabowa

12

86

3

Łącko

61

141

3

Łososina Dolna

29

102

8

Nawojowa

13

43

14

Podegrodzie

82

68

9

Rytro

43

34

5

Źródło: Dane Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu w zakresie ochrony przeciwpożarowej
za 2018 rok

15.3. POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem
kierowania bezpieczeństwem narodowym. Organem właściwym w sprawach zarządzania
kryzysowego na terenie powiatu jest starosta. Utworzenie Powiatowego Centrum Zarządzania
Kryzysowego jest spełnieniem wymogu art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku
o zarządzaniu kryzysowym. Do zasadniczych zadań PZCK należy:
 współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
 nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemem
wczesnego ostrzegania ludności;
 współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
 współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze
i humanitarne.
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REALIZACJA ZADAŃ W 2018 ROKU

Obszary, w których podejmowane są działania w celu realizacji zadań z zakresu:

ZGŁOSZENIA, OSTRZEŻENIA







W wyniku intensywnych opadów deszczu i przekroczeniem stanów ostrzegawczych cieków
wodnych, Zarządzeniem Starosty Nowosądeckiego nr 37/2018 z dnia 18 lipca 2018 r.
wprowadzono w dniach 18-20 lipca 2018 r. pogotowie przeciwpowodziowe. W tych dniach
pełnione były również dyżury całodobowe w PCZK.
W 2018 roku podjęto działania w wyniku otrzymanych 26 zgłoszeń telefonicznych, które
zostały odnotowane w dzienniku ewidencji zgłoszeń interwencyjnych.
Otrzymano łącznie 81 ostrzeżeń meteorologicznych i hydrologicznych, które przekazano
do Urzędów Gmin, Służb, Inspekcji i Straży oraz powiadomiono mieszkańców. W zakresie
ostrzeżeń o zanieczyszczeniu powietrza otrzymano 4 ostrzeżenia II stopnia. W bazie
kontaktowej w zakresie powiadamiania o zanieczyszczeniu powietrza znajduje się
247 podmiotów (w tym szkoły, Urzędy Gmin i Miast, dyżurni Policji, dyżurni PSP,
Inspekcja Transportu Drogowego itp.).
Wszystkie ostrzeżenia, komunikaty i raporty wprowadzano na stronę internetową PCZK,
przekazywano do Biura Prasowego oraz Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.

CENTRALNA APLIKACJA RAPORTUJĄCA




Centralna Aplikacja Raportująca (CAR) czyli system raportowania o zagrożeniach dla służb
i instytucji działa od 1 września 2013 roku. Od tego dnia dane z powiatowych
i wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego zbierane są wyłącznie za pomocą tego
systemu.
Meldunki sporządzone w aplikacji przez PCZK Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
przekazywane są do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. W 2018 roku przekazano 92 raporty: 23 sytuacyjne
i 69 doraźnych dotyczących zagrożeń na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

SERWER SMS




W dniu 1 czerwca 2016 roku w PCZK uruchomiono System Powiadamiania Tekstowego
SMS o zdarzeniach kryzysowych, a także ostrzeżenia o anomaliach pogodowych
występujących na terenie Powiatu Nowosądeckiego. W związku z tym zostało utworzonych
29 grup odbiorców.
W zakresie powiadamiana tekstowego na skutek wystąpienia nagłych zjawisk
atmosferycznych wysłano łącznie 76 ostrzeżeń meteorologicznych i hydrologicznych
w postaci 87 335 SMS do 1 378 odbiorców.
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DOTACJE
W 2018 roku Zarząd Powiatu Nowosądeckiego przekazał dotacje celowe dla:














51 jednostek OSP z terenu Powiatu Nowosądeckiego - 150 000 zł;
Sądeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na dofinansowanie
z przeznaczeniem do zakupu suchego skafandra nurkowego oraz naprawy skutera wodnego –
5 000 zł;
Grupy Krynickiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z przeznaczeniem
na dofinansowanie do zakupu sprzętu ratownictwa wysokościowego – 2 000 zł;
Instytutu Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych jako dotacja celowa
na dofinansowanie do zakupu drona - 2 000 zł;
Miasta Nowego Sącza z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu
na realizację zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 14 000 zł;
Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z
przeznaczeniem dla na dofinansowanie do zakupu pojazdów służbowych – 60 000 zł;
Funduszu Wsparcia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu
z przeznaczeniem na zakup sprzętu w grupie wydatków bieżących, wykorzystywanego do
realizacji zadań przez funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału SG – 15 000 zł;
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu poprzez Wojewódzki
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla na dofinansowanie
zakupu samochodu typu „bus” – 30 000 zł;
Gminy Gródek nad Dunajcem na zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym
i kąpiącym się na terenie Jeziora Rożnowskiego w okresie wakacji 2018 – 8 000 zł;
W ramach wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i
ochrony przeciwpożarowej przeznaczono kwotę w wysokości 40 525 zł na:
 organizację ćwiczeń i gier decyzyjnych z zakresu zarządzania kryzysowego
dla służb, inspekcji i straży;
 organizację szkoleń i narad z udziałem specjalistycznych służb ratowniczych
w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej w tym szkolenie
Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych;
 organizację powiatowych eliminacji zawodów, turniejów i konkursów z zakresu
bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zawodów strzeleckich;
 organizację corocznych odpraw i narad ze służbami, inspekcjami i strażami;
 pokrycie kosztów usługi w związku z wykonywaniem zadania publicznego polegającego
na prowadzeniu strzeżonego portu lub przystani na obszarze Jeziora Rożnowskiego oraz
usuwaniem statków lub innych obiektów pływających zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie
osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 r. (art. 30 ust. 4);
 dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację „Programu Współpracy Powiatu
Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018”, które brały udział w
ramach konkursu w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego (łącznie 9 dotacji na kwotę
33 500 zł).
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MAGAZYN PRZECIWPOWODZIOWY
Zasady działalności Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego dla Powiatu
Nowosądeckiego określa Zarządzenie Starosty Nowosądeckiego nr 21/2015 z dnia 7 lipca 2015 r.
Sprzęt znajdujący się w magazynie przeciwpowodziowym przeznaczony jest do wykorzystania
w bezpośredniej akcji przeciwpowodziowej lub przy innych zdarzeniach kryzysowych. Powiatowy
Magazyn Przeciwpowodziowy znajduje się w siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu przy ul. Witosa 69,
33-300 Nowy Sącz. W 2018 roku do magazynu zakupiono:





Łóżka polowe – 30 szt.,
Śpiwory – 30 szt.,
Rękawy przeciwpowodziowe – 15 szt.,
Zapory przeciwpowodziowe – 3 szt.

Stan wyposażenia Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego na potrzeby Powiatowego
Centrum Zarządzania Kryzysowego na dzień 31 grudnia 2018 wynosi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

worki na piasek – 60000 szt.,
plandeki z linkami – 33 szt.,
łóżka polowe – 90 szt.,
śpiwory – 90 szt.,
rękawy przeciwpowodziowe – 25 szt.,
pasy ściągające – 4 szt.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
Na podstawie Uchwały nr 1338/2018 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 lipca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku
ruchomego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu w dniu 8 sierpnia 2018 r. nastąpiło
przekazanie użyczonego w latach 2005-2010 z Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego na
rzecz 63 jednostek OSP z terenu Powiatu Nowosądeckiego.
POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
W związku z wydanym Zarządzeniem Starosty Nowosądeckiego nr 11/2018 z dnia
26 lutego 2018 r., w sprawie powołania, organizacji i funkcjonowania Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego w 2018 roku odbyły się 3 posiedzenia zespołu o następującej tematyce:
 28 czerwca 2018 r. – przygotowania do sezonu wakacyjnego oraz ochrona
przeciwpowodziowa 2018,
 30 października 2018 r. – przygotowanie do ekstremalnych warunków zimowych
2018/2019,
 13 grudnia 2018 r. – podsumowanie działalności służb, inspekcji, straży oraz jednostek
samorządu terytorialnego.
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WSPÓLNA KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU
Współorganizowano cztery posiedzenia Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu
Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza, w których:











dokonano oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie
Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego,
przestawiono zrealizowane zadania i obowiązki wynikające z Powiatowego Programu
Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku
Publicznego dla Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego na lata 2015-2017
w obszarze:
 bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania,
 bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 bezpieczeństwa w środkach komunikacji publicznej,
 bezpieczeństwa w szkołach,
 przemocy w rodzinie,
przedstawiono sprawozdania służb, inspekcji i straży z ich działalności w roku 2017 oraz
przedstawiono program działań na 2018 rok,
omówiono sposoby zapewnienia bezpieczeństwa uczestników imprez masowych
organizowanych na terenie Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego,
zreferowano informację o zanieczyszczeniach środowiska naturalnego,
przedstawiono rolę zadania Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
Powiatu
Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza, które funkcjonują w Krajowym Systemie
Ratowniczo-Gaśniczym,
omówienie funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej w razie przerwy w dostawie
energii elektrycznej,
omówiono sposoby działania w przypadku ataków terrorystycznych i innych zagrożeń
w obiektach wielko powierzchniowych (galerie handlowe).

TRENINGI
W ramach treningu umiejętności przekazywania informacji poprzez sieć radiową, Powiatowe
Centrum Zarządzania Kryzysowego przeprowadzało cotygodniowe ćwiczenia łączności radiowej
w relacji Powiat Nowosądecki a Gminy Powiatu Nowosądeckiego oraz czynnie brano udział
w cotygodniowych treningach prowadzonych przez Małopolski Urząd Wojewódzki.
Zgodnie z otrzymanym z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie harmonogramem treningów radiowych uczestniczono
w comiesięcznych treningach łączności w ramach ostrzegania ludności przed uderzeniami
z powietrza w relacji WCZK a PCZK. Uczestniczono również w comiesięcznych treningach
wymiany komunikatów CBRN w systemie wczesnego ostrzegania przed skażeniami w relacji
Powiat – Województwo z użyciem systemu informatycznego SI PROMIEŃ.
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Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Nowosądeckiego nr 54/2018 z dnia 5 listopada 2018 r.
zorganizowano i przeprowadzono Trening Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Powiatu
Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza.
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego wzięło udział w ćwiczeniach symulacyjnych
systemu alarmowego połączonego z elementem ostrzegania za pomocą syren alarmowych
RENEGATE – SAREX 18/II organizowanych przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił
Zbrojnych. W ramach ćwiczenia przeprowadzone zostały epizody dotyczące naruszenia przestrzeni
powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający
potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. W ramach rozegranych epizodów przeprowadzony
został również trening systemu alarmowania i ostrzegania. W trakcie treningu, drogą radiową,
przekazywane były ćwiczebne komunikaty ostrzegawcze zgodnie z trasą przelotu podejrzanego
statku powietrznego.
GMINY
1. Przekazano wytyczne do Gmin Powiatu Nowosądeckiego w sprawie organizacji bezpiecznych
wakacji letnich dla dzieci i młodzieży na terenie Powiatu Nowosądeckiego. Wytyczne te mają na
celu przygotowanie odpowiedniej organizacji placówek wypoczynku dzieci i młodzieży oraz
poprzez sprawdzenie stanu technicznego, warunków sanitarno – epidemiologicznych, właściwą
ochronę przeciwpożarową obiektów wypoczynku letniego.
2. Przekazano wytyczne do Gmin Powiatu Nowosądeckiego w sprawie podejmowanych działań
w ekstremalnych warunkach zimowych. Wytyczne zawierały informacje w sprawach: udzielania
pomocy medycznej i opieki społecznej w trudnych warunkach zimowych, działalności placówek
pomocy społecznej (wsparcia dla samotnych i bezdomnych), monitorowania przez służby miejsc
przebywania osób bezdomnych lub osób spożywających substancje odurzające, zimowego
utrzymania dróg, zapewnienia w ciągłości dostarczania energii eklektycznej, kontrolowania
instalacji kominowych, odśnieżania obiektów budowlanych przez ich właścicieli i zarządców,
alternatywnej komunikacji zbiorowej jak również funkcjonowania placówek oświatowych
w przypadku trudnych warunków zimowych, warunków przeżycia zwierząt domowych, dzikich
i bezpańskich poprzez instytucje do tego powołane, współdziałania z sąsiednimi jednostkami
samorządu terytorialnego jak również jednostkami położonymi w rejonach podgórskich i górskich
(TOPR, GOPR, Jednostki Straży Granicznej).

SZKOLENIA
Zorganizowano szkolenie dyżurnych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Szkolenie
ma na celu omówienie zakresu pracy na stanowisku dyżurnego Powiatowego Centrum Zarządzania
Kryzysowego w czasie wprowadzonych dyżurów całodobowych na wypadek wystąpienia sytuacji
kryzysowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego.
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16. PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJA
LOKALNEGO RYNKU PRACY

16.1. WPROWADZENIE
Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki:

Powiatowy Urząd Pracy
dla Powiatu Nowosądeckiego (PUP)

ul. Nawojowska 118
33-300 Nowy Sącz

Zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu realizuje Powiatowy Urząd Pracy dla
Powiatu Nowosądeckiego. Jest to jednostka organizacyjna Powiatu Nowosądeckiego wchodzącą
w skład powiatowej administracji zespolonej finansowanej w formie jednostki budżetowej.
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego działa pod bezpośrednim zwierzchnictwem
Starosty Nowosądeckiego. Swoim zasięgiem obejmuje granice administracyjne powiatu
Nowosądeckiego, a więc obsługuje mieszkańców wszystkich gmin.
Realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok
obejmuje działania, które w znaczny sposób przyczyniły się do obniżenia poziomu bezrobocia
w powiecie nowosądeckim, zwiększyły przedsiębiorczość wśród osób bezrobotnych, pomogły
osobom bezrobotnym zdobyć nowe kwalifikacje poprzez organizowanie szkoleń, doradztwo
zawodowe i współpracę z pracodawcami.

16.2. POWIATOWY URZĄD
W NOWYM SĄCZU

PRACY

DLA

POWIATU

NOWOSĄDECKIEGO

STAN I ANALIZA POZIOMU BEZROBOCIA
Na koniec grudnia 2018 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu
Nowosądeckiego zarejestrowane były 6 154 osoby bezrobotne, w tym 4 164 kobiety (67,7 %)
i 1 990 mężczyzn (32,3 %).
Rok 2018 umocnił się wyraźny spadek bezrobocia zapoczątkowanego szczególnie w roku
poprzednim, ale widać również, że w 2018 roku bezrobocie spadało już bardzo powoli. Na
przestrzeni 12 miesięcy w 2018 roku liczba osób bezrobotnych spadła o 771 osób, w tym spadek
kobiet o 169 osób i spadek mężczyzn o 602 osoby. Stopa bezrobocia w Powiecie Nowosądeckim
na koniec grudnia 2018 r. ukształtowała się na poziomie 8,2 %.
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Tabela 74. Podstawowe dane na temat bezrobocia w Powiecie Nowosądeckiem w 2017 i 2018 roku
Wyszczególnienie
Stan bezrobotnych na koniec grudnia
Ogółem, w tym:
kobiety
mężczyźni
Stopa bezrobocia
Zarejestrowało się
Ogółem, w tym:
kobiety
mężczyźni
Wyrejestrowało się
Ogółem, w tym:
kobiety
mężczyźni

2018 r.

2017 r.

6 154
4 164
1 990
8,2%

6 461
4 152
2 309
8,7%

9 660
5 067
4 593

11 542
5 802
5 740

9 967
5 055
4 912

12 673
6 206
6 467

Źródło: Opracowane przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

Tabela 75. Podstawowe struktury osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu
Nowosądeckiego
Wyszczególnienie
Stan na 31.12.2018 r. Struktura w %
Bezrobotni ogółem, w tym:
100,0
6 154
4 164
67,7
kobiety
927
15,1
z prawem do zasiłku
1 107
18,0
zarejestrowani po raz I
5 047
82,0
zarejestrowani po raz kolejny (od 1990 r.)
222
3,6
zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy
5
429
88,2
poprzednio pracujący
725
11,8
dotychczas nie pracujący
5 054
82,1
zamieszkali na wsi
374
6,1
osoby w okresie do 12- stu miesięcy od dnia ukończenia nauki
11
0,2
cudzoziemcy
1 326
21,5
bez kwalifikacji zawodowych
1 104
17,9
bez doświadczenia zawodowego
1 413
23,0
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
88,2
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy
5 427
2 038
33,1
osoby do 30 roku życia
w tym osoby do 25 roku życia
973
15,8
3 191
51,9
długotrwale bezrobotne
1 277
20,8
powyżej 50 roku życia
259
4,2
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej
1 892
30,7
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia
posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18
12
0,2
roku życia
274
4,5
niepełnosprawni
Poszukujący pracy , w tym:
102
osoby niepełnosprawne
39
Źródło: Opracowane przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
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Tabela 76. Struktura osób bezrobotnych wg wielkich grup zawodowych stan na 31 grudnia 2018 roku

Nazwa grupy
Bez zawodu
Przedst. władz pub., wyżsi urzędnicy i
kierownicy
Specjaliści
Technicy i inny średni personel
Pracownicy biurowi
Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy
Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń
Pracownicy przy pracach prostych
Siły zbrojne
RAZEM

w tym
absolwenci
ogółem
kobiety
56
28

Bezrobotni
ogółem

kobiety

430

285

45

28

0

0

825
833
324
1 895
69
972
199
562
0
6 154

659
633
277
1 626
42
254
47
313
0
4 164

75
98
8
75
0
59
0
3
0
374

54
56
7
61
0
7
0
2
0
215

Źródło: Opracowane przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

Tabela 77. Bezrobotni wg gmin w latach 2017-2018
Gminy
Powiat nowosądecki
Chełmiec
Gródek n. Dunajcem
Grybów miasto
Grybów gmina
Kamionka Wielka
Korzenna
Krynica-Zdrój
Łabowa
Łącko
Łososina Dolna
Muszyna
Nawojowa
Piwniczna-Zdrój
Podegrodzie
Rytro
Stary Sącz

Ogółem stan bezrobotnych
na koniec 2017 r.
6 461
901
231
189
675
339
331
557
162
475
258
356
315
378
431
124
739

Ogółem stan bezrobotnych na
koniec 2018 r.
6 154
859
223
158
700
314
334
479
151
467
296
326
284
362
378
118
705

Źródło: Opracowane przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
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REALIZACJA ZADAŃ W 2018 ROKU

DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROMOCJI
ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH.

ZATRUDNIENIA

I AKTYWIZACJI

1) Pośrednictwo Pracy:
W 2018 roku doradcy klienta indywidualnego objęli swoimi usługami 16 121 osób bezrobotnych
(stan na 31.12.2017 + napływ w 2018 r.).
2) Profilowanie pomocy:
W 2018 roku doradcy klienta indywidualnego przeprowadzili 9 824 wywiady z osobami
bezrobotnymi w celu ustalenia dla każdej z nich takiego profilu pomocy, który najbardziej
odpowiada jej aktualnej sytuacji na rynku pracy.
3) Indywidualne Plany Działania:
Po ustaleniu właściwego profilu pomocy, doradcy klienta indywidualnego przygotowali
i opracowali wspólnie z osobami bezrobotnymi 9 766 Indywidualnych Planów Działania.
Doradcy klienta indywidualnego udzielili też 1562 indywidualne porady zawodowe.
4) Pośrednictwo pracy:
W 2018 roku do urzędu wpłynęło 4 491 ofert pracy w tym: 2 973 oferty pracy niesubsydiowanej
(66%), 1 518 ofert pracy subsydiowanej ze środków FP (34%). Nadal obserwuje się wysoki popyt
na wykwalifikowanych pracowników, a pracodawcy, nie mogąc zaspokoić swoich potrzeb
kadrowych w oparciu o krajowe zasoby, coraz częściej sięgają po pracowników z krajów byłego
bloku wschodniego. Oferty pracy w liczbie 4491 otrzymano z 3 120 zakładów, w tym z „sektora
prywatnego” wpłynęło 2 739 ofert, co stanowi 61% ogółu ofert pracy.

Tabela 78. Zgłoszone oferty pracy w okresie roku

Wyszczególnienie
Ogółem
w tym:
oferty niesubsydiowane
oferty subsydiowane

2018 r.
4 491

2017 r.
5 295

2 973

3 111

1 518

2 184

Źródło: Opracowane przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

Oferty dotyczyły głównie zawodów przedstawionych za pomocą poniższego wykresu:
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Wykres 12. Oferty pracy w poszczególnych zawodowcach w 2018 roku

600
546
robotnik budowlany

500

sprzedawca
pracownik biurowy
400

robotnik gospodarczy

342

kucharz

309

kelner

300

pracownik zieleni

223

fryzjer

200

zbrojarz
136 128
123

100

technik administracji
93

81

80

79

74

magazynier
pomoc kuchenna

0
Liczba ofert w poszczególnych zawodach
Źródło: Opracowane przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

Z powyższych danych statystycznych wynika, że na lokalnym rynku pracy najbardziej
poszukiwane zawody to m.in. pracownicy biurowi i administracyjni, sprzedawcy i robotnicy
gospodarczy. Głębsza analiza procentowego udziału ofert pracy subsydiowanej w poszczególnych
zawodach, prowadzi do zgoła odmiennych wniosków. Oferty pracy dla pracowników biurowych
i administracyjnych, czyli na stanowiskach najbardziej poszukiwanych przez bezrobotne panie,
były głównie przeznaczone dla stażystów. Z 389 ofert zgłoszonych w tych zawodach, aż 191 to
były staże, 61 to stanowiska utworzone w ramach prac interwencyjnych lub doposażenia
stanowiska, a tylko 137 ofert pracy niesubsydiowanej. Najwięcej ofert pracy subsydiowanej było
w zawodzie „robotnik gospodarczy”– na 223 oferty, aż 207 ofert subsydiowanych. Dotyczyły one
w większości prac wykonywanych na terenie gmin w ramach robót publicznych oraz prac
społecznie użytecznych. Natomiast najwięcej ofert niesubsydiowanych wpłynęło z branży
budowlanej, głównie pod zatrudnienie cudzoziemców.
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Wykres 13. Efekty pośrednictwa pracy w 2018 roku

28%

Podjęcia pracy
Rezygnacja kandydata
52%

Skierowania nierozliczone
Odmowa pracodawcy

6%

14%

Źródło: Opracowane przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

Tabela 80. Podjęcia pracy w 2018 roku

Wyszczególnienie
Ogółem, w tym:
 kobiety
 mężczyźni
praca niesubsydiowana
praca subsydiowana, z tego:
 prace interwencyjne
 roboty publiczne
 dotacje na podjęcie działalności gospodarczej,
z tego:
produkcja
handel
usługi
 wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy


aktywizacja młodych 30 minus
podjęcie pracy PFRON


Źródło: Opracowane przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
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2018 r.
5 768
2 907
2 861
4 485
1 283
427
139
433
29
17
387
55
118
9
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5) Giełdy pracy i spotkania informacyjne:
W 2018 roku zorganizowano 4 giełdy pracy. W omawianym okresie doradcy klienta
zorganizowali 10 spotkań informacyjnych z bezrobotnymi w celu zapoznania ich z 41 projektami.
6) Usługi EURES:
W 2018 roku obserwowano wśród
osób bezrobotnych umiarkowane zainteresowanie
samodzielnym poszukiwaniem pracy za granicą przy wykorzystaniu ofert pracy z sieci EURES.
Mimo iż, w Dziale Usług Rynku Pracy aż 360 osób bezrobotnych objęto usługą EURES – to 310
osobom udzielono ogólnych informacji na temat sieci EURES, a tylko 50 osób było
zainteresowanych ofertami EURES.
7) Współpraca z pracodawcami:
W analizowanym okresie doradcy instytucjonalni podczas wizyt marketingowych odwiedzili
łącznie 265 pracodawców pozyskując 92 stanowiska pracy.
8) Rejestracja ofert pracy w sieci EURES:
W okresie od stycznia do grudnia 2018r. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
w ramach sieci EURES otrzymał 598 ofert pracy za granicą, w ramach których oferowano
zatrudnienie 4240 osobom.
9) Szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy:
W 2018 roku na szkolenia skierowano ogółem 483 uprawnione osoby bezrobotne. Natomiast
w omawianym czasie szkolenia ukończyło 499 osób, w tym 17 osób, które rozpoczęły szkolenie
w 2017 roku.
10) Poradnictwo zawodowe:
W roku 2018 w ramach poradnictwa zawodowego prowadzono usługi doradcze dla osób
bezrobotnych i poszukujących pracy. Z różnych form poradnictwa zawodowego w 2018 roku
skorzystało łącznie 2 848 osób.
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PROJEKTY REALIZOWANE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Nazwa projektu:

Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych
zwolnieniem z pracy z Powiatu Nowosądeckiego

Okres realizacji:

01.04.2016 r. - 31.03.2018 r.

Wartość:

Cel:

1 270 831,09 zł
Zwiększenie możliwości pozostania na rynku pracy lub powrotu na
rynek pracy osób zamieszkujących teren Powiatu Nowosądeckiego,
zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
odchodzących z rolnictwa oraz przewidzianych do zwolnienia lub
zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy
poprzez wdrożenie kompleksowego programu typu outplacement.

Stan realizacji

Zakończony

Koordynacja:

Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

OPIS:
W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku przeprowadzono następujące
działania:
1) zrealizowano dla 3 uczestników projektu kursy zawodowe oraz wypłacono stypendia
szkoleniowe;
2) w danym okresie realizowane było wsparcie w postaci studiów podyplomowych dla
1 uczestnika projektu;
3) wypłacono stypendia stażowe dla 11 uczestników stażu oraz refundację kosztów
związanych z pełnieniem opieki nad stażystami;
4) realizowano i refundowano wynagrodzenia w ramach subsydiowanego zatrudnienie
dla 5 uczestników projektu;
5) wypłacono zwrot kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia dla uczestników
projektu;
6) przeprowadzono kontrolę dotacji przyznanej uczestnikom projektu na rozpoczęcie
działalności projektu;
7) realizowano wsparcie pośrednictwa pracy oraz mentoringu.
Prowadzono monitoring realizacji poszczególnych form wsparcia.
Łącznie od początku realizacji projektu przeprowadzono następujące działania:
 18 osób objęto stażem/praktyką zawodową
 9 osób objęto subsydiowanym zatrudnieniem
 25 wzięło udział w szkoleniach zawodowych
 49 osób zostało objętych IPD
 7 osób otrzymało środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
 7 osób zostało objętych wsparciem pomostowym
 7 osób objęto wsparciem szkoleniowym w zakresie przedsiębiorczości
 3 osoby ukończyły studia podyplomowe
 40 osób rozpoczęło zatrudnienie po opuszczeniu projektu, w tym 7 osób rozpoczęło
prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
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Nazwa projektu:

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy
w Powiecie Nowosądeckim (III)

Okres realizacji:

01.01.2017 – 30.06.2018 r.

Wartość:
Cel:

4 098 465,74 zł.
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej
pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim.

Stan realizacji

Zakończony

Koordynacja:

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

OPIS:
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego 2014-2020. Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa - projekty powiatowych
urzędów pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu zrekrutowano ogółem – 352 osoby, w tym:
 długotrwale bezrobotnych – 171 osób,
 niepełnosprawnych – 19 osób,
 powyżej 50 roku życia – 110 osób,
 o niskich kwalifikacjach zawodowych – 273 osoby.
Liczba osób objętych poszczególnymi formami wsparcia:
 Indywidualne Plany Działania – 352 osoby,
 Poradnictwo zawodowe – 352 osoby,
 Pośrednictwo pracy – 128 osób,
 Staże – 101 osób,
 Szkolenia zawodowe – 18 osób,
 Prace interwencyjne – 110 osób,
 Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 106 osób,
 Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy – 19 osób.
Liczba osób kontynuujących poszczególne formy wsparcia w 2018 r.:
 Pośrednictwo pracy po stażu – 43 osoby,
 Staże – 49 osób,
 Prace interwencyjne – 79 osób,
 Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy – 16 osób.
Budżet przeznaczony na realizację projektu w 2018 r. – 462 341 zł.
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Nazwa projektu:

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30+
w Powiecie Nowosądeckim

Okres realizacji:

01.07.2016 - 30.06.2018 r..

Wartość:
Cel:

993 503,87 zł
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku 30 lat
i więcej pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim.

Stan realizacji

Zakończony

Koordynacja:

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

OPIS:
Projekt konkursowy realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 8.2 – Aktywizacja Zawodowa.
W ramach projektu zrekrutowano ogółem – 64 osoby, w tym:
 długotrwale bezrobotnych – 36 osób,
 niepełnosprawne – 5 osób,
 powyżej 50 roku życia – 25 osób,
 niskich kwalifikacjach zawodowych – 51 osób.
Liczba osób objętych poszczególnymi formami wsparcia:
 Indywidualne Plany Działania – 64 osoby,
 Poradnictwo zawodowe – 64 osoby,
 Pośrednictwo pracy – 64 osoby,
 Staże – 33 osoby,
 Prace interwencyjne – 12 osób,
 Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy – 19 osób.
Liczba osób kontynuujących poszczególne formy wsparcia w 2018 r.:
 Pośrednictwo pracy po stażu – 10 osób,
 Staże – 11 osób,
 Prace interwencyjne – 4 osoby,
 Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy – 19 osób.
Budżet przeznaczony na realizację projektu w 2018 r. – 258 163,21 zł.
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Nazwa projektu:

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy
w powiecie nowosądeckim (IV)

Okres realizacji:

01.01.2018 r. do 30.06.2019 r.

Wartość:
Cel:

3 310 732 zł
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej
pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim.

Stan realizacji

W trakcie

Koordynacja:

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

OPIS:
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego 2014-2020. Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa - projekty powiatowych
urzędów pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W 2018 r. zrekrutowano w ramach projektu 322 osób, w tym:
 osoby niepełnosprawne – 13 osób,
 osoby długotrwale bezrobotne – 118 osób,
 osoby powyżej 50 roku życia - 81 osób,  osoby o niskich kwalifikacjach – 237 osób.
Liczba osób objętych poszczególnymi formami wsparcia:
 Poradnictwo zawodowe – 322 osób,
 Wyposażenie lub doposażenie stanowiska
pracy – 11 osób,
 Pośrednictwo pracy – 238 osób,
 Jednorazowe
środki
na
podjęcie
 Staże – 67 osób,
działalności gospodarczej – 83 osoby.
 Szkolenia – 22 osoby,
 Prace interwencyjne – 141 osób,
Budżet przeznaczony na realizację projektu w 2018 r. – 2 599 132,37 zł.

Nazwa projektu:

Aktywizacja zawodowa kobiet 30+ w Powiecie Nowosądeckim

Okres realizacji:

01.07.2018 – 30.06.2020 r.

Wartość:
Cel:

1 004 677,72 zł
Zwiększenie możliwości zatrudnienia kobiet bezrobotnych w wieku 30
lat i więcej pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim.

Stan realizacji

W trakcie

Koordynacja:

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
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OPIS:
Projekt konkursowy realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego 2014-2020. Działanie 8.2 – Aktywizacja Zawodowa.
W 2018 w wyniku trzech edycji naboru zrekrutowano 34 kobiety, w tym:
 18 długotrwale bezrobotnych,
 11 powyżej 50 roku życia,
 27 o niskich kwalifikacjach,
 1 os. z niepełnosprawnościami.
Uczestniczki projektu objęto następującymi formami wsparcia:
 indywidualne poradnictwo zawodowe
 staże – 14 osób,
– 34 osoby,
 prace interwencyjne – 13 osób,
 pośrednictwo pracy – 33 osoby,
 doposażenie stanowiska pracy – 7 osób.
Budżet przeznaczony na realizację projektu w 2018 r. – 218 547,01 zł.
Nazwa projektu:

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie
Nowosądeckim (III)

Okres realizacji:

01.01.2017 – 31.12.2018 r.

Wartość:
Cel:

14 833 300,94 zł
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku
życia pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim.

Stan realizacji

Zakończony

Koordynacja:

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

OPIS:
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Poddziałanie
1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
W ramach Projektu zrekrutowano ogółem – 1540 osób (605 w 2018), w tym:

długotrwale bezrobotnych – 569 osób (605 w 2018 r.),

niepełnosprawnych – 12 osób (3 w 2018 r.),

poniżej 25 roku życia – 558 osób (225 w 2018 r.),

o niskich kwalifikacjach zawodowych – 920 osób (369 w 2018 r.).
Liczba osób objętych poszczególnymi formami wsparcia (okres 2017-2018), w tym:

Indywidualny Plan Działania – 1540 osób (605 w 2018 r.),

Poradnictwo zawodowe – 484 osoby (221 w 2018 r.),

Pośrednictwo pracy – 1146 osób (420 w 2018 r.),

Staże – 698 osób (206 w 2018 r.),

Szkolenia – 467 osób (217 w 2018),

Prace interwencyjne – 184 osób (111 w 2018 r.),

Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 390 osób (192 w
2018 r.),

Bon na zasiedlenie – 195 osób (94 w 2018 r.).
Budżet przeznaczony na realizację projektu w 2018 r. - 7 383 681,37 zł
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Nazwa projektu:

Aktywizacja zawodowa osób 30+ w Powiecie Nowosądeckim

Okres realizacji:

01.06.2018 - 31.05.2020 r.

Wartość:
Cel:

1 003 977,92 zł
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku 30 lat
i więcej pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim.

Stan realizacji

W trakcie

Koordynacja:

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

OPIS:
Projekt konkursowy realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego 2014-2020. Działanie 8.2 – Aktywizacja Zawodowa.
W ramach projektu do 31.12.2018 r. zrekrutowano ogółem – 29 osób, w tym:

długotrwale bezrobotnych – 19 osób,

niepełnosprawnych – 3 osób,

powyżej 50 roku życia – 14 osób,

o niskich kwalifikacjach zawodowych – 27 osób.
Liczba osób objętych poszczególnymi formami wsparcia:

Indywidualne Plan Działania – 29 osób,

Poradnictwo zawodowe – 29 osób,

Pośrednictwo pracy – 28 osób,

Staże – 4 osób,

Prace interwencyjne – 16 osób,

Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy – 7 osób.
Budżet przeznaczony na realizację projektu w 2018 r. – 279 579,43 zł.
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17. WSPÓŁPRACA

I

DZIAŁALNOŚĆ

NA

RZECZ

ORGANIZACJI

POZARZĄDOWYCH

Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki:

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Wydział Administracyjny

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Zespół Zdrowia i Spraw Obywatelskich

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu

ul. Kilińskiego 72a
33-300 Nowy Sącz

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

ul. Nawojowska 118
33-300 Nowy Sącz

Współpracę organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w sferze
zadań publicznych określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Wzajemna współpraca odbywa się na zasadach pomocniczości,
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności i przybiera dwie
główne formy: pozafinansową (merytoryczną) oraz finansową. Program Współpracy Powiatu
Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018 został przyjęty Uchwałą
Nr 268/XXVIII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2017 r.
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REALIZACJA ZADAŃ W 2018 ROKU

Rok 2018 to czas przyrostu liczby organizacji pozarządowych działających w regionie.
Stało się to w głównej mierze dzięki zmianom prawnym, jakie wprowadziła Ustawa
z 9 listopada 2018 roku o kołach gospodyń wiejskich. Od początku obowiązywania Ustawy
zarejestrowało się w Powiecie Nowosądeckim 61 kół gospodyń wiejskich (KGW). W 2018 roku
w Powiecie Nowosądeckim funkcjonowało łącznie 715 różnych organizacji pozarządowych.
Poniższa tabela przedstawia liczbę i rodzaj wszystkich organizacji pozarządowych, jakie działały
w 2018 roku na terenie Powiatu Nowosądeckiego
Wykres 14. Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2018 roku
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Liczba organizacji

organizacje pożytku publicznego

26

stowarzyszenia

365

fundacje

92

OSP

100

stowarzyszenia zwykłe

23

kluby sportowe wpisane do KRS

64

kluby sportowe wpisane do
ewidencji stowarzyszeń kultury
fizycznej Starosty
Nowosądeckiego (w tym UKS)

174

Uczniowskie Kluby Sportowe

135

Zarejestrowane Koła Gospodyń
Wiejskich

61

Źródło: Opracowane przez Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego
w Nowym Sączu
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OBSZARY, W KTÓRYCH PODEJMOWANE SĄ DZIAŁANIA W CELU REALIZACJI
ZADAŃ:
WSPÓŁPRACA FINANSOWA
Wysokość środków finansowych, jakie zostały zaplanowane na realizację Programu
w 2018 roku, w części dotyczącej wykonania priorytetowych zadań publicznych planowanych
do realizacji w ramach współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi (w tym konkursy
ofert), wynosi 753 630 zł, z czego ok 303 630 zł przeznaczono na nieodpłatną pomoc prawną.
Łącznie w 2018 roku na realizację podstawowych obszarów konkursowych Powiat Nowosądecki
przeznaczył 604 629,4 zł. Poniższa tabela przedstawia konkursy, jakie zostały ogłoszone
w 2018 roku zgodnie z zadaniami priorytetowymi zawartymi w Programie Współpracy Powiatu
Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018 oraz przeznaczone na ich
realizację kwoty:

Tabela 81. Wysokość środków przeznaczone na poszczególne obszary konkursowe zawarte
w Programie Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na
rok 2018
OBSZAR KONKURSOWY

KWOTA

Otwarte konkursy ofert:

511 629,4
60 000 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
(w tym tryb uproszczony tzw. „małe granty” 8 000 zł)
44 000 zł
Kultura fizyczna i sport
(w tym tryb uproszczony tzw. „małe granty” 4 000 zł)
12 000 zł
Turystyka
Ochrona i promocja zdrowia
Edukacja ekologiczna
Dofinansowania wkładu własnego do projektów
finansowanych z funduszy zewnętrznych
Bezpieczeństwo publiczne
Nieodpłatna pomoc prawna
Otwarte konkursy ofert realizowane w ciągu
całego roku:
Aktywne SĄDECKIE
Obywatelskie SĄDECKIE
Srebrne SĄDECKIE
Zdrowe SĄDECKIE
Kocham SĄDECKIE
Regionalne SĄDECKIE
Bezpieczne SĄDECKIE

(po zakończeniu naboru środki przeniesione na inne
konkursy)
25.000 zł
27 000 zł
20 000 zł
20 000 zł
303 629,4 zł
93 000 zł
47 300 zł
14 000 zł
10 000 zł
4 000 zł
5 000 zł
9 000 zł
11 000 zł
604 629,4 zł

RAZEM:

Źródło: Opracowane przez Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego
w Nowym Sączu
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Procentowy udział środków finansowych przeznaczonych na poszczególne obszary konkursowe
w 2018 r. przedstawia poniższy wykres:

Wykres 15. Środki przeznaczone na poszczególne obszary konkursowe zawarte w Programie
Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018
w układzie procentowym

16%

10%
kultura
7%

sport

3%
4%
3%

zdrowie
bezpieczeństwo

2%

turystyka

5%

ekologia
nieodpłatne poradnictwo
wkład własny
SĄDECKIE (nabór ciągły)

50%

Źródło: Opracowane przez Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego
w Nowym Sączu

Mając na względzie dostępność projektów ukierunkowanych na realizację cennych,
lokalnych inicjatyw oraz powszechny brak środków wśród organizacji na wkłady własne do
programów, Zarząd Powiatu w 2013 roku podjął decyzję o utworzeniu tzw. Funduszu Wkładu
Własnego. Realizacja tego Konkursu zapewnia rozwój organizacji oraz jest narzędziem
pomnażania przekazanych środków na przedsięwzięcia społeczne służące całej Sądecczyźnie.
W 2018 roku organizacje pozarządowe złożyły łącznie 193 oferty, z czego 116 zadań
zostało dofinansowanych. Zamieszczona poniżej Tabela 81. przedstawia szczegółowy podział
ilości złożonych ofert w poszczególnych obszarach konkursowych, natomiast Wykres 16.
stosunek procentowy przyznanych oraz nieprzyznanych dotacji.
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Tabela 81. Zestawienie złożonych ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe
Ogółem ilość
złożonych ofert

Liczba zadań,
które otrzymały
dofinansowanie

1.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 otwarty konkurs
 „mały grant”
RAZEM

56
5
61

30
4
34

2.

Kultura fizyczna
 otwarty konkurs
 „mały grant”
RAZEM

33
2
35

26
1
22

3.

Turystyka

5

0

4.

Ochrona i promocja zdrowia

31

19

5.

Edukacja ekologiczna

4

2

6.

Bezpieczeństwo publiczne
 otwarty konkurs
 Bezpieczne SĄDECKIE
RAZEM:

4
5
9

4
5
9

7.

Wkład własny

6

6

8.

Srebrne SĄDECKIE

4

4

9.

Kocham SĄDECKIE

18

15

10. Obywatelskie SĄDECKIE

0

0

11. Nieodpłatna pomoc prawna

22

5

L.p.

Priorytet

Ogółem
193
116
Źródło: Opracowane przez Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego
w Nowym Sączu

Wykres 16. Wyniki otwartych konkursów ofert ogłoszonych i rozstrzygniętych przez Zarząd Powiatu
Nowosądeckiego w 2018 r.

40%

Dotacje nieprzyznane

60%

Dotacje przyznane

Źródło: Opracowane przez Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego
w Nowym Sączu
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Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dała możliwość zlecania
realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym, które posiadają wiedzę,
doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę, co pozwoliło na profesjonalną realizację zadań
publicznych na rzecz mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego. Dofinansowanie zadań
realizowanych przez organizacje przyczyniło się do wykonania wielu wartościowych
przedsięwzięć o charakterze gminnym i powiatowym.
Organizacje pozarządowe, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zgodnie z uchwałą Nr 371/XXXIX/2006
z dnia 20 kwietnia 2006 roku z późn. zm. Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalania
zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu
Nowosądeckiego, mogły się ubiegać o dofinansowanie przedmiotowych przedsięwzięć.
Wysokość dofinansowania zadań w ramach konkursu ochrony zabytków w 2018 roku wyniosła
72 000 zł z przeznaczeniem dla dziewięciu obiektów (na zgłoszonych jedenaście) – programy
realizowało osiem organizacji.
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM SĄCZU
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współpracuje z organizacjami pozarządowymi
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie zadań ustawowych wynikających
z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
m. in. w następujących formach:
Tabela 82. Współpraca Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu z organizacjami
pozarządowymi w 2018 roku
Wysokość
środków
Forma współpracy
Opis
finansowych
przeznaczonyc
h na ten cel
Funkcjonowanie wspólnych
 Społeczna
Powiatowa
Rada
ds.
Osób
zespołów o charakterze
Niepełnosprawnych
(inspirowanie
przedsięwzięć
doradczo-konsultacyjnym
zmierzających do integracji zawodowej i społecznej
os. niepełnosprawnych
oraz
realizacji
praw
os. niepełnosprawnych,
opiniowanie
projektów
powiatowych programów działań na rzecz osób
niepełnosprawnych, ocena realizacji programów,
opiniowanie projektów uchwał i programów
przyjmowanych przez Radę w zakresie zadań powiatu).
 Zespół ds. rozpatrywania wniosków o dofinansowanie
kosztów utworzenia i działalności warsztatów terapii
zajęciowej oraz dofinansowanie kosztów wynikających
ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu (ocena
wniosków, zgodność projektu z zadaniami warsztatu,
zakres planowanych prac, prawidłowość i zasadność
planowanych kosztów utworzenia i działalności WTZ,
ważność
posiadanych
przez
kandydatów
na
uczestników orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
warunki lokalowe, organizacyjne, kadrowe).
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Inne formy wsparcia
organizacji, w tym finansowe



Dofinansowanie zadań z zakresu sportu, kultury,
rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych:
 w 2018 r. wpłynęło 45 wniosków (w tym
35 od podmiotów
niepublicznych),
zawarto
29 umów, w wydarzeniach uczestniczyły 1104
osoby.

67 894 zł



Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania
warsztatów terapii zajęciowej (4 WTZ-y
prowadzone są przez organizacje pozarządowe
(stowarzyszenia i fundacje) na 6 istniejących
w Powiecie Nowosądeckim). Są to:
 Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
im. Ojca Pio w Stróżach – Warsztaty Terapii
Zajęciowej w Stróżach,
 Stowarzyszenie Rodziców Przyjaciół Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych „PROMYK” w Gostwicy –
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostwicy,
 Stowarzyszenie „Dolina Dunajca” w Łącku –
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czarnym Potoku,
 Stowarzyszenie „Karpatia” Grybów – Warsztaty
Terapii Zajęciowej w Grybowie

3 485 160 zł

Łączna wysokość środków
przeznaczonych na
realizację form pomocy
oferowanej przez PCPR

3 553 054 zł

Źródło: Opracowane przez Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego
w Nowym Sączu

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi pracownicy PCPR udzielali również
informacji na temat:
1)
2)
3)
4)

ofert pomocy organizacjom świadczonej przez powiat,
zasad dofinansowania powyższych zadań,
rekomendacji wystawianych stowarzyszeniom,
przekazywania informacji o działaniach ogólnokrajowych organizowanych na rzecz osób
niepełnosprawnych, o programach ogłaszanych przez PFRON na rzecz osób
niepełnosprawnych.

POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
W roku 2018 Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego nie realizował żadnych
działań podlegających ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Natomiast w związku z realizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku7 o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy,
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego współpracował z organizacjami
pozarządowymi w formach określonych w poniższej tabeli:
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Tabela 83. Współpraca Powiatowego urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego z organizacjami
pozarządowymi w 2018 roku

Nazwa zadania

Realizacja

Organizacja pozarządowa
Zakres

Refundacja kosztów
wyposażenia lub
doposażenia
stanowiska pracy

Fundacja Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym w
Stróżach

Organizacja stażu

Stowarzyszenie Na Rzecz
Wspierania
Przedsiębiorczości
i Inicjatyw Lokalnych

Refundacja świadczeń
integracyjnych dla
uczestników zajęć
reintegracji społecznej
i zawodowej w
Centrum Integracji
Społecznej (CIS)

Partnerstwo w
realizacji projektu
EFS:

Stowarzyszenie Na Rzecz
Wspierania
Przedsiębiorczości i
Inicjatyw Lokalnych

1 stanowisko pracy,
wartość udzielonej
pomocy 20 000 zł

staż dla 1 osoby
liczba osób objętych
wsparciem: 15
(w tym 8 osób, które
rozpoczęły udział we
wsparciu w 2017 r.)
w 2018 r. wypłacono
refundację
świadczenia
integracyjnego
w wysokości 93 394 zł
refundacja świadczeń
integracyjnych dla
uczestników projektu

Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania Brama
Beskidu

Okres
15.10.2018 r.14.10.2020 r.

01.06.2018 r.30.11.2018 r.

realizacja na podstawie
porozumienia zawartego
w 2008 r.

umowa zawarta w 2018 r.,
planowany okres
realizacji 2019-2020

Źródło: Opracowane przez Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego
w Nowym Sączu

WSPARCIE POZAKONKURSOWE

W ramach wsparcia pozakonkursowego (poza otwartym konkursem i grantami) Powiat
Nowosądecki wspiera organizacje poprzez dofinansowanie ich zadań w ramach zadań
statutowych wydziałów Starostwa Powiatowego w obszarach:
 promocji i ochrony zdrowia,
 bezpieczeństwa i ratownictwa na rzecz mieszkańców powiatu,
 promocji organizacji (m.in. patronat, puchary, nagrody, materiały promocyjne powiatu),
 kultury i sportu,
 turystyki,
 rozwoju organizacji pozarządowych.
Szczegóły znajdują się w poniższym zestawieniu:
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Tabela 84. Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi w poszczególnych obszarach

Obszar

Formy współpracy

Realizacja


Bezpieczeństwo publiczne

Powiatowe Centrum
Zarządzania
Kryzysowego

Edukacja ekologiczna

Wydział Ochrony
Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa

Promocja i ochrony zdrowia

Zespół Zdrowia i
Spraw Obywatelskich







Kultura fizyczna i sport

Wydział Edukacji,
Kultury i Sportu





Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

Wydział Edukacji,
Kultury i Sportu




Objęcie patronatem przez władze powiatu projektów i inicjatyw
m.in. o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym oraz
społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe, w
tym ufundowanie pucharów, nagród, przekazywanie materiałów
promocyjnych dla organizacji
Inne formy wsparcia organizacji, w tym finansowe.
Liga Ochrony Przyrody konkurs „Mój Las”.
Patronat honorowy Starosty Nowosądeckiego szóstej edycji
seminarium „O zdrowiu Sądeczan” oraz pokrycie kosztów
wydruku publikacji o tematyce zdrowotnej rozdawanej
bezpłatnie w trakcie seminarium.
Informowanie organizacji pozarządowych o planowanych
kierunkach działalności,
Obejmowanie patronatem przez władze Powiatu projektów
i inicjatyw m. in. o charakterze edukacyjnym, kulturalnym,
sportowym oraz społecznym, realizowanych przez organizacje
pozarządowe, w tym fundacja pucharów, nagród,
przekazywanie materiałów promocyjnych dla organizacji.
Informowanie organizacji pozarządowych o planowanych
kierunkach działalności,
Wspólne działania promocyjne,
Obejmowanie patronatem przez władze Powiatu projektów
i inicjatyw m. in. o charakterze edukacyjnym, kulturalnym,
sportowym oraz społecznym, realizowanych przez organizacje
pozarządowe, w tym fundacja pucharów, nagród,
przekazywanie materiałów promocyjnych dla organizacji.
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Łączna liczba
organizacji
korzystających
z form pomocy
oferowanej
przez Urząd

Łączna
wysokość
środków

57

187 000 zł

1

999,95 zł

3

2 500 zł

18

69 700 zł

36 (stowarzyszenia) +
9 (parafie
rzymskokatolickie)

157 000 zł
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Turystyka, promocja,
budowanie marki sądeckiej

Biuro Promocji i
Wspierania Organizacji
Pozarządowych






Rozwój organizacji
pozarządowych

Biuro Promocji i
Wspierania
Organizacji
Pozarządowych




Funkcjonowanie wspólnych zespołów o charakterze doradczokonsultacyjnym,
Informowanie organizacji pozarządowych o planowanych
kierunkach działalności.
Pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych,
Udostępnianie nieruchomości lub lokalu na preferencyjnych
warunkach,
Wspólne działania promocyjne,
Obejmowanie patronatem przez władze Powiatu projektów
i inicjatyw m. in. o charakterze edukacyjnym, kulturalnym,
sportowym oraz społecznym, realizowanych przez organizacje
pozarządowe, w tym fundacja pucharów, nagród,
przekazywanie materiałów promocyjnych dla organizacji,
Inne formy wsparcia organizacji, w tym finansowe.
Realizacja kontynuacji poradnictwa księgowego na rzecz
organizacji pozarządowych,
Przeprowadzenie szkoleń dla organizacji, pozarządowych
(współpraca pomiędzy NGO, środki finansowe na działalność
NGO, promocja NGO, RODO),
Nagrody dla laureatów konkursu Wolontariusz Roku (nagrody
finansowe i statuetki).

Źródło: Opracowane przez Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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106

13 971,20
zł

11 075,03
zł
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WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA
Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi umożliwia skuteczniejsze
zaspakajanie potrzeb konkretnych grup społecznych, pozwala również na prawidłowe
diagnozowanie problemów mieszkańców Sądecczyzny. W ramach współpracy pozafinansowej
podjęto następujące działania:


konsultacja projektów uchwał Rady Powiatu Nowosądeckiego,



opiniowanie, wymiana doświadczeń i współdziałanie przedstawicieli organizacji oraz
Powiatu w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego,



organizacja i współudział w organizacji szkoleń, konferencji i innych spotkań z udziałem
organizacji,



prowadzenie serwisu informacyjnego dla organizacji pozarządowych na stronie
internetowej Powiatu Nowosądeckiego w zakładce Organizacje Pozarządowe,



nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Biura
Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych (komputerów z dostępem do
internetu, kserokopiarki, drukarki, skanera), pomieszczeń znajdujących się w zasobach
Starostwa Powiatowego (sala konferencyjna i sala obrad), a także użyczanie projektora
i ekranu,
prowadzenie i bieżąca aktualizacja bazy danych o organizacjach (w tym podział na
tematyczne obszary działań, ze względu na gminę, ze względu na status organizacji, listy
e-mail oraz www organizacji),
udostępnianie miejsca na serwerze urzędu poprzez zapewnianie możliwości utworzenia
stron internetowych organizacji na stronie internetowej Urzędu, a także pomoc w ich
aktualizacji,
funkcjonowanie wspólnych zespołów charakterze doradczo-konsultacyjnym: w ramach
przedmiotowej formy współpracy miała miejsce wymiana informacji, doświadczeń,
diagnoza, opiniowanie istotnych dla obu stron działań samorządu, wypracowywanie
wspólnych rozwiązań w ważnych społecznie kwestiach na forum m.in.: Małopolskiej
Organizacji Turystycznej, Rady Konsultacyjnej ds. Turystyki przy Prezydencie Miasta
Nowego Sącza i Staroście Nowosądeckim, Sądeckiej Organizacji Turystycznej, Komisji
Wspólnej Samorządu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych dla Powiatu
Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza,
udzielanie pomocy organizacjom pozarządowym w ich bieżącej działalności,
realizacja celów statutowych stowarzyszeń, do których należy Powiat Nowosądecki
(powiat nowosądecki brał czynny udział jako członek w pracach na rzecz m.in. dwóch
stowarzyszeń: Związku Powiatów Polskich oraz Stowarzyszeniu Sądecki Uniwersytet
Trzeciego Wieku),
gromadzenie i udostępnianie informacji dot. III sektora poprzez m.in. prowadzenie
biblioteczki oraz realizacja e-mailingu do organizacji z informacjami,
udzielanie rekomendacji w ramach występowania przez organizacje pozarządowe do
innych instytucji z wnioskami o dotacje,
obejmowanie patronatem przez władze powiatu projektów i inicjatyw m.in. o charakterze
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edukacyjnym, kulturalnym, sportowym oraz społecznym, realizowanych przez
organizacje pozarządowe, w tym fundacja pucharów, nagród, przekazywanie materiałów
promocyjnych dla organizacji, co składa się również na szeroko pojętą promocję
organizacji i ich działań,
pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych.

PORADNICTWO PRAWNE I KSIĘGOWE
W Biurze Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych udzielano wsparcia
merytorycznego organizacjom: porad „pierwszego kontaktu”, indywidualnych konsultacji
prawnych i księgowych przez uprawnionego księgowego oraz Zespół Radców Prawnych
obsługujących Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.
PROWADZENIE NADZORU NAD STOWARZYSZENIAMI I FUNDACJAMI
Starosta Nowosądecki sprawuje nadzór nad działalnością fundacji oraz stowarzyszeń
z terenu Powiatu Nowosądeckiego w zakresie zgodności ich działania z przepisami prawa
i postanowieniami statutu lub regulaminu. Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami
prowadzony jest przez Zespół Zdrowia i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym
w Nowym Sączu. Obejmuje on NGO wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego oraz
stowarzyszenia zwykłe w ramach ewidencji prowadzonej przez Starostę. Łącznie było to
365 stowarzyszeń, 92 fundacje i 23 stowarzyszenia zwykłe (w 2018 roku dokonano wpisu
6 stowarzyszeń zwykłych do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę
Nowosądeckiego) – 480 organizacji (bez klubów sportowych i UKS umieszczonych
w odrębnym rejestrze).
EWIDENCJA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I STOWARZYSZEŃ
KULTURY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Na terenie Powiatu Nowosądeckiego działają 174 uczniowskie kluby sportowe i kluby sportowe
wpisane do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej Starosty Nowosądeckiego oraz 64 kluby
sportowe rejestrowane przez Sąd Rejonowy w Krakowie. Ewidencja uczniowskich klubów
sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej
prowadzona jest przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym
w Nowym Sączu.
PROMOCJA INICJATYW SPOŁECZNYCH I WOLONTARIATU
Władze Powiatu przyznają wyróżnienia w zakresie wspierania i promocji organizacji
pozarządowych oraz wolontariatu. Konkurs został ustanowiony m.in. w celu:
 uhonorowania osób oraz organizacji pozarządowych, które były szczególnie aktywne
w działaniach na rzecz innych,
 promocji aktywnych postaw oraz oddolnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój
Sądecczyzny,
 podziękowania za podejmowane cenne działania.
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Nagrody są przyznawane co roku w trzech kategoriach: Najlepsza Inicjatywa Roku,
Wolontariusz Roku i Młody Wolontariusz Roku. Ponadto dla wyróżnienia szczególnych zasług
w obszarze objętym Konkursem może zostać przyznana „Nagroda Specjalna” Starosty
Nowosądeckiego. W roku 2018 laureatami Konkursu w następujących kategoriach zostali:









Najlepsza Inicjatywa Roku: Wsparcie żywnościowe oraz inne materialne dla najbardziej
potrzebujących – realizowane przez starosądecką Fundację „Będzie Dobrze”.
Wolontariusz Roku: Tytuł przyznano Jolancie Adamczyk ze Stowarzyszenia na Rzecz
Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Dom” w PiwnicznejZdroju.
Wyróżnienie w tej kategorii przyznano Zuzannie Długosz, działającej na rzecz projektu
„Odkryj Beskid”.
Młody Wolontariusz Roku: Młodymi Wolontariuszami Roku zostały: Anna Olejarz –
opiekunka Szkolnego Koła Wolontariatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym
Sączu i Julia Bocheńska z Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu.
Nagroda Specjalna Starosty Nowosądeckiego: nagrodę otrzymał Władysław Obrzut ze
Stowarzyszenia Regionalnego „Kowalnia” w Stróżach.
Nagrodę specjalną odebrał też Stanisław Szpyrka – trener piłki nożnej młodzików
Akademii Kolejarz Stróże. W ramach organizacji Only Futbol prowadzi m.in. szkolenia
dla trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego.

POWIATOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W NOWYM
SĄCZU
Rada jest organem o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym, złożonym
z przedstawicieli Rady Powiatu, Zarządu i organizacji.
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu III kadencji została
powołana Uchwałą Nr 327/2015 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia
22 października 2015 roku w składzie:
 przedstawiciele Rady Powiatu:
1) Marta Adamczyk,
2) Wojciech Nalepa,
 przedstawiciele Zarządu Powiatu:
1) Antoni Koszyk,
2) Marian Ryba.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
1) Arleta Izworska – Członek Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Wielopole,
2) Bożena Kiemystowicz – Prezes Stowarzyszenia Kobiet do Walki z Rakiem Piersi
EUROPA DONNA w Nowym Sączu,
3) Zbigniew Jeremenko – Prezes Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego,
4) Wiesław Zabierowski – Prezes Sądeckiego Towarzystwa Muzycznego w Nowym Sączu.
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Kadencja Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego trwała 3 lata (zgodnie
z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
Przewodniczącą Rady była Arleta Izworska, która 30 stycznia 2018 roku złożyła rezygnację z tej
funkcji.
W 2018 roku Rada zebrała się na posiedzeniu, które odbyło się 6 marca 2018 roku.
Wybrano wówczas nową przewodniczącą Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego –
Martę Adamczyk oraz omawiano „kalendarz wydarzeń NGO” na stronie internetowej powiatu,
konkursy grantowe dla organizacji pozarządowych, a także kampanię 1%.
Członkowie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego wzięli również udział
w Powiatowym Forum Organizacji Pozarządowych, jakie odbyło się w ramach Subregionalnego
Forum NGO, które 18 października 2018 roku Powiat organizował wspólnie ze
Stowarzyszeniem Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w sali obrad Starostwa Powiatowego
w Nowym Sączu.
ORGANIZACJA FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych, jako najważniejsza i najszersza płaszczyzna
spotkań samorządu powiatowego i III sektora, odbyło się 18 października 2018 roku
w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu. Tym razem współorganizatorem Forum był
Sądecki Uniwersytet III Wieku. Spotkanie miało charakter subregionalny – oprócz NGO
z Sądecczyzny uczestniczyły w nim organizacje z powiatu limanowskiego i gorlickiego oraz
Nowego Sącza. W trakcie Forum przeprowadzono jeden z etapów konsultacji społecznych
Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019. Tradycyjnie zostały
również wręczone nagrody w konkursie Wolontariusz Roku 2019.
WSPARCIE SENIORÓW
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu realizując „Program Współpracy Powiatu
Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi”, m.in. zleca zadania publiczne w obszarach:
1. ochrony i promocji zdrowia, w szczególności zadania w zakresie:
a) edukacji w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych, organizowania badań
profilaktycznych,
b) podniesienia świadomości zdrowotnej oraz upowszechniania wiedzy z zakresu
zdrowego stylu życia i możliwości oddziaływania na własne zdrowie wśród
mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego,
c) organizowania różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym
niepełnosprawnej lub/i zagrożonej wykluczeniem społecznym,
d) promocji i propagowania idei honorowego krwiodawstwa,
e) realizacji programów edukacyjno-zdrowotnych ukierunkowanych na promocję
zdrowia, poprawę jakości życia i aktywizację osób starszych;
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f) organizacji warsztatów, szkoleń oraz imprez integracyjnych dla osób z terenu
Powiatu Nowosądeckiego,
g) upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowania zachowań
i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijania umiejętności
radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.
2. kultury fizycznej, w szczególności zadania w zakresie:
a) uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach
sportowych,
b) przedsięwzięć dotyczących upowszechniania sportu poprzez organizację imprez
sportowych o charakterze masowym.
Wsparcie dla seniorów jest realizowane w sposób szczególny w konkursie Srebrne
SĄDECKIE. Zadaniem tego konkursu jest wspieranie wydarzeń organizowanych dla Seniorów,
z ich czynnym udziałem oraz promujących ich aktywizację. Wyżej wymienione inicjatywy,
z przyjętego wcześniej założenia, pomagają pełniej realizować politykę senioralną na terenie
Powiatu Nowosądeckiego.
Seniorzy będący często członkami organizacji pozarządowych korzystają również
z doradztwa merytorycznego: indywidualnych konsultacji prawnych i księgowych oraz wsparcia
technicznego świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.
Powiat Nowosądecki wspiera organizacyjnie Sądecki Uniwersytet III Wieku (SUTW)
w organizacji Forum III Wieku organizowanym w ramach Forum Ekonomicznego w KrynicyZdroju, które stało się już międzynarodowym wydarzeniem, promującym osoby starsze i ich
potencjał oraz dobre praktyki z udziałem organizacji pozarządowych i samorządów w zakresie
edukacji i rozwoju aktywności obywatelskiej i społecznej osób starszych z kraju i zagranicy.
Głównymi organizatorami Forum III Wieku są Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń
Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Powiat Nowosądecki współpracuje i wspiera Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku na
mocy m.in. zawartego porozumienia na 2018 r., zgodnie z którym Stowarzyszenie prowadzi
działania senioralne na Sądecczyźnie, w szczególności poprzez takie działania jak:
a) współpracę z Zarządem Powiatu Nowosądeckiego w zakresie działań zmierzających do
opracowania Sądeckiej Polityki Senioralnej,
b) prowadzenie edukacji nieformalnej osób starszych w różnych dziedzinach nauk,
a w szczególności w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych,
kultury i sztuki, nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, nauk technicznych
a także nauk o ziemi i wszechświecie oraz nauki języków obcych i nabycia kompetencji
w zakresie nowoczesnych technologii (komputer, Internet, poczta mailowa),
c) aktywizację społeczną osób starszych poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju formach
życia społecznego; propagowanie zasad kulturalnego współżycia społecznego,
d) propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej
i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków
Stowarzyszenia,
e) podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązywania i zacieśniania więzi
230

Raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok
Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych

i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu, a szczególnie pomiędzy osobami
starszymi i młodym pokoleniem,
f) inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska ludzi starszych, w tym również osób
niepełnosprawnych, bezrobotnych i chorych,
g) działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w tym propagowanie aktywnego
wypoczynku, zdrowego stylu życia oraz wiedzy o zdrowiu.
Zgodnie z porozumieniem pomiędzy samorządem Powiatu Nowosądeckiego a SUTW
w 2017 roku prawnicy współpracujący ze Stowarzyszeniem Sądecki Uniwersytet Trzeciego
Wieku udzielali bezpłatnych porad prawnych, konsultacji oraz informacji dotyczących formalnoprawnych aspektów działalności NGO z terenu Sądecczyzny, budżetu obywatelskiego,
pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową organizacji oraz dostosowania
procedur do wymagań RODO obowiązujących od 25 maja 2018 r. W ramach współpracy zostało
zorganizowanych 7 bezpłatnych jednodniowych warsztatów dla liderów NGO. Odbywały się
one w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.

PODSUMOWANIE
Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się na zasadach partnerstwa,
efektywności, uczciwej konkurencji, pomocniczości i jawności. Program współpracy pozwala na
kontynuację współdziałania z najbardziej aktywnymi, kompetentnymi i sprawnymi
organizacyjnie podmiotami, z którymi Powiat Nowosądecki współdziała od wielu lat i realizuje
wspólnie zadania w różnych sferach życia społecznego. Program Współpracy poprzez
przewidziane w nim formy współdziałania umocnił relacje samorządu powiatowego z trzecim
sektorem, tworząc warunki dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
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18. SPRAWY ADMINISTRACYJNE
18.1.

KOMUNIKACJA I TRANSPORT

Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki:

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Wydział Komunikacji i Transportu

ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

Do najważniejszych zadań realizowanych przez wydział należą sprawy dotyczące:
 Rejestracji pojazdów,
 Wydawania uprawnień do kierowania pojazdami,
 Wykonywania transportu drogowego.
Zadania te wykonywane są na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu
drogowym, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami, ustawy z dnia 6 września
2001 roku o transporcie drogowym oraz szczegółowych rozporządzeń.

REALIZACJA ZADAŃ W 2018 ROKU

Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2018 roku w Powiecie Nowosądeckim było łącznie
zarejestrowanych 165 257 pojazdów. W samym 2018 roku zostało zarejestrowanych 23 304
pojazdów, co daje miesięczną średnią – 1 950 pojazdów. Wśród ogółu pojazdów 693 z nich były
nowe, natomiast te przerejestrowywane z terenu kraju lub zza granicy stanowią liczbę 22 611.
Pracownicy Wydziału zarejestrowali też 18 pojazdów zabytkowych (łączna liczba pojazdów
zabytkowych – 70). Dane te wskazują, że każdego dnia pracownicy Wydziału rejestrują średnio 95
pojazdów.
Tabela 85. Ilość zarejestrowanych pojazdów w Powiecie Nowosądeckim w 2018 roku
REJESTRACJA POJAZDÓW
ILOŚĆ

SPRAWA
Ogółem zarejestrowanych pojazdów (stan na 31 grudnia 2018 roku)
Ogółem zarejestrowanych w 2018 roku:
w tym:
Pojazdy nowe
Pojazdy uprzednio zarejestrowane na terenie kraju
Pojazdy uprzednio zarejestrowane za granicą

165 257
23 304
693
15 185
7 426

Źródło: Opracowano na podstawie danych przekazanych przez Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa
Powiatowego w Nowym Sączu
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Ale sama rejestracja to nie wszystko. Pracownicy Wydziału wydali w 2018 roku:
• 29 438 pozwoleń czasowych;
• 23 554 znaki legalizacyjne;
• 29 148 dowodów rejestracyjnych;
• 13 636 kart pojazdów.
Ponadto zostało wyrejestrowanych 4 589 pojazdów, przyjęto 7 866 dokumentów w sprawie
sprzedaży pojazdów, oraz 4 769 zaświadczeń o demontażu. Z ewidencji zostało skreślonych 5 930
pojazdów. W sumie wydano 34 319 tablic rejestracyjnych.
Wydział Komunikacji zajmuje się również sprawami dotyczącymi wydawania uprawnień do
kierowania pojazdami. W 2018 roku wydano 11 318 dokumentów stwierdzających uprawnienia do
kierowania pojazdami, w tym:




prawo jazdy – 8 011,
międzynarodowe prawo jazdy – 51,
prawo jazdy wydane po raz pierwszy – 3 256.

Ponadto do Starostwa wpłynęło 314 żądań z innych urzędów w sprawie wydania prawa jazdy.
Statystycznie średnia ilość wydanych dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania
pojazdami w skali miesiąca wynosi 943,2. Poniższy wykres przedstawia ilość wydanych praw
jazdy w 2018 roku w rozbiciu na poszczególne miesiące:

Wykres 17. Ilość wydanych praw jazdy po raz pierwszy w poszczególnych miesiącach 2018 roku
z uwzględnieniem żądań akt z innych urzędów
350
300
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0

Źródło: Opracowano na podstawie danych przekazanych przez Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa
Powiatowego w Nowym Sączu
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Ponadto dokonano 5 086 wpisów w prawie jazdy, a także wydano 2 008 decyzji administracyjnych
dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami (m.in. cofnięcie – 336, zatrzymanie – 664,
przywrócenie – 132). Pracownicy Wydziału dokonali również wymiany 44 dokumentów
stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami wydanych poza terytorium naszego kraju.
Dotyczyło to m.in.: Belgii, Brazylii, Irlandii, Niemiec, Nigerii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii,
Ukrainy, Wielkiej Brytanii czy Włoch.
Z danych statystycznych:
•
•
•
•

jeden pracownik obsługuje dziennie średnio 19 spraw (przy założeniu, ze w pracy są
wszyscy pracownicy). Po uwzględnieniu nieobecności są to 24 sprawy dziennie;
średnio dzienni wydawanych jest 460 bloczków przez system kolejkowy i tyle osób jest
obsługiwanych przez pracowników;
najwięcej mieszkańców Powiatu jeździ samochodami marki: Volkswagen (17 tys. 094),
Opel (8065), Ford (7472), Audi (7220), Renault (6792);
wśród pojazdów zarejestrowanych w Powiecie Nowosądeckim są m.in.: Audi A8, Bentley,
Ferrari, Maserati, Mercedes 500, Mercedes 600, Porsche, Rolls-Royce.

Dla klientów:
•
•

•

•

mieszkańcy Powiatu mają do wyboru trzy sposoby umówienia się na wizytę w Wydziale:
osobiście, telefonicznie lub za pomocą aplikacji internetowej;
systemy POJAZD oraz KIEROWCA automatycznie generują powiadomienie SMS
o dostępności zamówionego dowodu rejestracyjnego lub prawa jazdy. Dotyczy to tych osób,
które złożyły wniosek o rejestrację pojazdu, wymianę dowodu rejestracyjnego lub prawa
jazdy oraz wydanie ich wtórników. Jest to opcjonalna możliwość systemowa dostępna dla
tych osób, które podały numer telefonu komórkowego lub adres poczty elektronicznej.
W 2018 roku system wysłał 25 033 SMS-ów i 2 943 maile. To znacznie usprawniło pracę
Wydziału i wpłynęło na większą satysfakcję klientów;
udogodnieniem dla dużych firm transportowych mających swoje siedziby na terenie
Powiatu Nowosądeckiego (30 firm) jest oddelegowanie pracownika do ich obsługi. To
dobre posunięcie – osoba rejestrująca np. 10 TIR-ów zablokowałaby kolejkę oczekujących
na kilka godzin;
możliwość płatności kartą w kasie Starostwa Powiatowego.
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Transport drogowy
Zadania realizowane w tym zakresie to przede wszystkim wydawanie dokumentów
uprawniających do wykonywania określonego krajowego przewozu drogowego (licencje,
zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zezwolenia na wykonywanie
przewozów regularnych lub regularnych specjalnych, zaświadczenia o przewozach na potrzeby
własne). Realizacja tych zadań w 2018 roku przedstawia się następująco:
1. Ilość wniosków o wydanie licencji/zmianę licencji/ wydanie wypisów z licencji na
wykonywanie zarobkowego krajowego przewozu drogowego – 258,
2. Ilość wniosków o wydanie /zmianę zaświadczenia potwierdzającego wykonanie
niezarobkowego krajowego przewozu drogowego – 60,
3. Ilość wniosków o wydanie /zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika
drogowego – 39.
Liczba zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych – 10
Zgodnie z przepisami prawnymi w stosunku do przedsiębiorców posiadających dokumenty
potwierdzające uprawnienia do przewozu drogowego winno się przeprowadzić, przynajmniej raz na
5 lat, kontrolę w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania tych dokumentów.
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Kontrole takie są przeprowadzane przez pracowników wydziału Komunikacji i Transportu
w ustawowych terminach.
Ustawa Prawo o ruchu drogowym nakłada na starostę obowiązek wpisywania
przedsiębiorców, którzy wystąpią ze stosownym wnioskiem, do rejestru przedsiębiorców
prowadzących stacje kontroli pojazdów. Na obszarze naszego powiatu działa obecnie 26 takich
przedsiębiorców.
Ta sama ustawa nakłada na starostę obowiązek dokonania przynajmniej raz w roku kontroli
w zakresie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w ustawie prawo o ruchu drogowym,
prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów, prawidłowości prowadzenia
wymaganej dokumentacji. Co roku pracownicy wydziału Komunikacji i Transportu dokonują
kontroli wszystkich stacji kontroli pojazdów.
Na podstawie zapisów zawartych w w/w ustawie Starosta Nowosądecki wydaje uprawnienia
diagnostom do wykonywania badań technicznych pojazdów. Obecnie takie uprawnienia
posiada 133 osób.

Ośrodki szkolenia kierowców (OSK), podmioty prowadzące szklenie kandydatów na
kierowców, instruktorzy i wykładowcy
Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie szkolenia kandydatów na kierowców
i kierowców wymaga, podobnie jak w przypadku stacji kontroli pojazdów, uzyskania stosownego
wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców – w świetle ustawy
jest to działalność regulowana, a wpisu dokonuje Starosta. Obecnie, po zmianach wprowadzonych
ustawą o kierujących pojazdami (zaostrzenie kryteriów prowadzenia OSK oraz wprowadzenie
obowiązkowych corocznych kontroli) wpis taki posiada 23 przedsiębiorców.
Osoba zamierzająca wykonywać zawód instruktora lub wykładowcy musi, po spełnieniu
ustawowych wymogów, uzyskać wpis odpowiednio do ewidencji instruktorów lub wykładowców,
które prowadzi Starosta. Wpis taki posiada 98 osób.
Na podstawie ustawy o kierujących pojazdami, Starosta w ramach nadzoru nad szkoleniem
kierowców, posiada obowiązek prawny corocznej kontroli każdego z ośrodków szkolenia
kierowców. Od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku przeprowadzono 24
kontrole przedsiębiorców wpisanych do rejestru.
Dodatkowo w oparciu o w/w ustawę oraz wnioski starostw ościennych, przeprowadzane są
kontrole ośrodków, które są wpisane do rejestru przez te starostwa, jednocześnie posiadające
infrastrukturę na terenie naszego powiatu.
Przeprowadzane są wspólnie z funkcjonariuszami Policji kontrole stanu technicznego
pojazdów w ruchu drogowym.
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18.2.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki:

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Wydział Administracyjny

ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

Władze Powiatu Nowosądeckiego zapewniają mieszkańcom dostęp do nieodpłatnej pomocy
prawnej. Forma ta funkcjonuje od początku 2016 roku, a jej podstawą jest ustawa o nieodpłatnej
pomocy prawnej i edukacji prawnej. Usługi świadczą adwokaci oraz radcowie prawni zrzeszeni
w Okręgowej Radzie Adwokackiej i Okręgowej Izbie Radców Prawnych, a także organizacje
pozarządowe. Zadanie finansowane jest w całości z budżetu państwa. Starostwo Powiatowe
odpowiada za organizację i utrzymanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których
świadczone są usługi.

REALIZACJA ZADAŃ W 2018 ROKU

W roku 2018 z nieodpłatnej pomocy prawnej mogli skorzystać:
• młodzież do 26. roku życia,
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
• seniorzy po ukończeniu 65 lat,
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie
z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
• kombatanci,
• weterani,
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
• kobiety w ciąży.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmowała usługi:
• poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej
uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
• wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
• pomoc w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy,
z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub
sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub o ustanowienie
pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
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Pomoc prawna obejmowała sprawy z zakresu:
• prawa pracy,
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
• prawa cywilnego,
• prawa karnego,
• prawa administracyjnego,
• prawa ubezpieczeń społecznych,
• prawa rodzinnego,
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej.
Pomoc nie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności
gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2018 roku funkcjonowało 9 punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej. W poniższej tabeli zestawiono lokalizację oraz terminy działania nieodpłatnych
punktów pomocy prawnej na terenie Powiatu Nowosądeckiego:
Rysunek 4. Mapa punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Nowosądeckim w 2018
roku

Źródło: Opracowano przez Wydział Administracyjny Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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Nadzór nad całością systemu oraz monitorowanie jego działania należy do Ministra
Sprawiedliwości, który co roku dokonuje oceny wykonywania zadań z zakresu nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
W 2018 roku w powiecie nowosądeckim z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystało łącznie
799 osób. Poniższy wykres przedstawia szczegółowe dane dotyczące ilości udzielonych porad
z podziałem na lokalizację punktów..

Wykres 18. Ilość udzielonych porad prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej ze względu na
lokalizację
Nowy Sącz

Grybów

Krynica

Piwniczna Zdrój

Stary Sącz

Tegoborze

294
196
120

105
62
21
Ilosć porad

Źródło: Opracowano przez Wydział Administracyjny Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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18.3.

E-ADMINISTRACJA

Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki:

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Biuro Obsługi Teleinformatycznej
ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Wydział Administracyjny

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu systematycznie dąży do poprawy dostępności
mieszkańców do usług publicznych realizowanych drogą elektroniczną. W tym celu
uruchomione są e-usługi umożliwiające realizację spraw bez konieczności wizyty w Urzędzie.
Dostępne są usługi w zakresie ogólnego wniosku do podmiotu publicznego oraz między innymi
w obszarze geodezji i kartografii, motoryzacji i transportu, ochrony środowiska, spraw
obywatelskich.

REALIZACJA ZADAŃ W 2018 ROKU

W celu usprawnienia obsługi mieszkańców i szybszej realizacji wniosków wewnętrzny
system elektronicznej rejestracji obiegu dokumentów jest zintegrowany z Elektroniczną
Platformą Usług Administracji Publicznej.
W 2018 roku do Starostwa Powiatowego wpłynęło ponad 100 000 pism. Obserwujemy
od trzech lat znaczący wzrost ilości korespondencji wpływającej do Starostwa (poniżej diagram).
Wśród korespondencji wpływającej do Starostwa wzrasta liczba spraw kierowanych
drogą elektroniczną. W roku 2018 wpłynęło 3 700 pism złożonych w ten sposób. Dzięki
uruchomieniu na Dzienniku Podawczym Starostwa Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego,
poszerzona została możliwość dostępu do świadczonych usług drogą elektroniczną dla
obywateli. Każdy, kto nie posiada Profilu Zaufanego, może na miejscu w Starostwie go
potwierdzić i komunikować się z urzędem drogą elektroniczną. W 2018 roku potwierdzono
profil zaufany dla 350 osób – mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego oraz
Miasta Nowego Sącza.
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Wykres 19. Ilość korespondencji zarejestrowanej Starostwie Powiatowym w latach 2007-2018
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Źródło: Opracowano przez Wydział Administracyjny Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Mieszkańcy Powiatu Nowosądeckiego mają możliwość przy użyciu internetowej usługi,
dokonać rezerwacji, określonego terminu wizyty w wydziale Komunikacji i Transportu
załatwiając m.in. sprawy związane z rejestracją pojazdów, jak również z uprawnieniami do
kierowania pojazdami.
Posiedzenia przebiegu Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego są transmitowane na żywo
przy wykorzystaniu powszechnie dostępnych środków przekazu informacji. Usługa pozwala
uruchomić transmisje również przy użyciu urządzeń mobilnych takich jak tablety, telefony
komórkowe i odtwarzać nagrania archiwalne z posiedzeń Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.
Obywatele posiadają także możliwość sprawdzenia stanu realizacji swojej sprawy
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa oraz sprawdzenia dostępności dokumentów
w Wydziale Komunikacji Transportu – usługa udostępniona została przez Polską Wytwórnie
Papierów Wartościowych na stronie BIP Starostwa.
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18.4.

WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI

Zadania z przedmiotowego zakresu realizowane są przez następujące jednostki:

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Biuro Prasowe

ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

REALIZACJA ZADAŃ W 2018 ROKU

O wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Starostwa Powiatowego oraz
działaniach podejmowanych przez Radę i Zarząd Powiatu Nowosądeckiego jest informowane
społeczeństwo.
W serwisie AKTUALNOŚCI http://nowosadecki.pl/pl/aktualnosci na stronie Powiatu
Nowosądeckiego http://nowosadecki.pl/ zamieszczono 515 notatek zilustrowanych 6 500
zdjęciami, na temat wydarzeń w powiecie oraz działalności Starostwa Powiatowego
i powiatowych jednostek organizacyjnych.
W serwisie MEDIA O NAS http://nowosadecki.pl/pl/media-o-nas na stronie Powiatu
Nowosądeckiego
http://nowosadecki.pl/
zamieszczono
ponad
2 500
artykułów
prasowych/internetowych/audycji radiowych i telewizyjnych oraz linki do wydań internetowych
gazet, radia, telewizji, portali internetowych na temat działalności starostwa i jednostek
organizacyjnych, prowadzonych przedsięwzięć, inwestycji, akcji oraz wydarzeń i uroczystości,
w których uczestniczyli przedstawiciele Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego w 2018 r.
Prowadzona jest także strona Powiatu Nowosądeckiego na portalu społecznościowym
Facebook https://www.facebook.com/sadeckie/. Zamieszczono na niej 1 450 informacji
dotyczących aktualnych wydarzeń w Starostwie Powiatowym i na terenie Powiatu
Nowosądeckiego wraz ze zdjęciami i odesłaniem na stronę www.nowosadecki.pl
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Dodatkowo, aby promować Sądecczyznę i jej atrakcje, na fanpagu Starostwa
Powiatowego zamieszczane są zdjęcia, serie informacyjne np. o cerkwiach i kościołach różnych
wyznań, szlakach kulturowych, pieszych, rowerowych, stacjach narciarskich oraz zdjęcia
najciekawszych miejsc na Sądecczyźnie. Na stronie znalazły się też wywiady Starosty
Nowosądeckiego udzielane m.in. radiu RDN Nowy Sącz oraz Naszej Telewizji Sądeckiej,
a także zlinkowane artykuły, które ukazywały się w lokalnych mediach. Na koniec 2018 roku,
strona Starostwa na Facebooku miała 4845 fanów.
Wśród nich najwięcej jest kobiet w przedziale wiekowym 35-44 lata, a zaraz potem
w wieku 25-34. Mężczyźni, którzy najczęściej odwiedzają stronę Starostwa Powiatowego na
Facebooku są w wieku 23-44 lata.
Codziennie przybywa osób obserwujących działania władz Powiatu na FB klikających
odnośnik „Lubię to!” lub komentujących bieżące wydarzenia. Posty na stronie docierają do
kilkudziesięciu tysięcy odbiorców w Polsce i za granicą.
Wśród obserwujących są też pojedyncze osoby z Afganistanu, Algierii, Gruzji, Indii,
Japonii, Maroka, Nepalu, Syrii, Zambii czy Portugalii.
Liczba osób, które lubią fanpage Starostwa Powiatowego wciąż rośnie. W porównaniu do
roku 2017, wzrosła o ponad tysiąc obserwujących (3805 fanów na 1 stycznia 2018 r.).
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Wykres 20. Podział użytkowników Facebooka obserwujących (mających aktywowane polubienie)
konto społecznościowe Powiatu Nowosądecki ze względu na wiek i płeć

Źródło: Opracowano przez Biuro Promocji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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Tabela 86. Zasięg konta Powiatu
Nowosądeckiego na Facebooku
w 2018 roku

Źródło: Opracowano przez Biuro Promocji
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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18.5.

INFORMACJA PUBLICZNA I

PETYCJE

Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki:

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Biuro Rady i Zarządu
ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Biuro Obsługi Teleinformatycznej

REALIZACJA ZADAŃ W 2018 ROKU

INFORMACJA PUBLICZNA UDOSTĘPNIANA NA WNIOSEK
Liczba złożonych wniosków o udostępnienie informacji publicznej w 2018 roku na podstawie
ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej oraz liczba spraw sądowych
(trwających lub zakończonych) w sprawie udostępnienia informacji publicznej:



96 wniosków o udostępnienie informacji publicznej na podstawie ustawy o dostępie do
informacji publicznej
brak spraw sądowych w sprawie udostępnienia informacji publicznej.

PETYCJE
Liczba złożonych petycji w 2018 roku na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku
o petycjach:
 1 petycja w sprawie oszacowania procentowej ilości planowanych inwestycji
budowlanych, w których przewidywane jest korzystanie ze źródeł konwencjonalnych
(węgiel) w stosunku do inwestycji budowlanych, w których planowane jest korzystanie
z alternatywnych paliw (przyłącze gazowe, etc.) w latach lat 2017 i 2018.
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BIULETYN
INFORMACJI
W NOWYM SĄCZU

PUBLICZNEJ

STAROSTWA

POWIATOWEGO

Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej:
 W 2018 roku odnotowano łącznie 109 700 wizyt na internetowej stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Najwięcej wizyt
zanotowano w styczniu(10 984 wizyt), najmniej w grudniu (7 413 wizyt).

Wykres 21. Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym
Sączu w 2018 roku

I
ilość odwiedzin 10984

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

9563

10858

9552

9439

9015

9077

8245

7648

9252

8654

7413

Źródło: Opracowano na podstawie danych przekazanych przez Biuro Obsługi Teleinformatycznej Starostwa
Powiatowego w Nowym Sączu
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18.6.

SPRAWY OBYWATELSKIE

Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki:

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Zespół Zdrowia i Spraw Obywatelskich

ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

REALIZACJA ZADAŃ W 2018 ROKU

DZIAŁANIA W ZAKRESIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ
W 2018 roku realizacja zadania organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej trwała
w okresie od dnia 20 lutego do 27 kwietnia 2018 roku (48 dni roboczych). Do kwalifikacji
wojskowej stawiło się: 1 463 mężczyzn rocznika podstawowego (1999), 15 mężczyzn rocznika
starszego oraz 74 kobiety.

POZWOLENIA NA SPROWADZENIE ZWŁOK
W 2018 roku wydano 27 pozwoleń na sprowadzenie zwłok lub prochów z zagranicy do Polski.

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
W 2018 roku przyjęto 7 zgłoszeń o zagubionych rzeczach do biura rzeczy znalezionych, które
zostały przekazane przez Policję, a następnie umieszczone w magazynie rzeczy znalezionych.

KARTA POLAKA - WYPŁATA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO
W 2018 roku na podstawie wydanych decyzji Wojewody Małopolskiego dokonano wypłaty
świadczenia pieniężnego 3 posiadaczom Karty Polaka osiedlającym się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i członkom ich rodzin o łącznej wysokości 43 830 zł.

ŚWIADCZENIE USŁUGI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO
Od momentu zawarcia pierwszej umowy, czyli od 2012 roku nikt nie zgłosił potrzeby
skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
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CZĘŚĆ VI.
PODSUMOWANIE
Raport o Stanie Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok jest pierwszym tego typu
dokumentem przedłożonym Radzie Powiatu Nowosądeckiego oraz zaprezentowanym
mieszkańcom Sądecczyzny. Ma on stanowić podstawę do oceny działalności organu
wykonawczego, jakim jest w tym przypadku Zarząd Powiatu Nowosądeckiego.
Przedstawiony Raport to odzwierciedlenie kroków podejmowanych przez Zarząd
Powiatu Nowosądeckiego ukierunkowanych na harmonijny rozwój Powiatu z uwzględnieniem
potrzeb wszystkich grup społecznych.
Raport jest skróconym podsumowaniem działalności samorządu powiatowego za rok
ubiegły i uwypukla sprawy najistotniejsze. W razie zainteresowania przedstawionymi danymi
zachęcamy do zapoznania się z nim na poziomie bardziej szczegółowym (szersze informacje
znajdują się w komórkach i jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowosądeckiego).
Podejmując próbę analizy działań Powiatu Nowosądeckiego przedstawionych w Raport,
warto zwrócić uwagę na kilka najbardziej istotnych przedsięwziąć zakończonych lub
rozpoczętych w 2018 roku.
Samorząd powiatowy nieustannie wspiera SP ZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla w KrynicyZdroju, finansując w całości lub części jego kolejne modernizacje i zakup nowoczesnego
wyposażenia. W 2018 został oddany nowy budynek, powstały na wskutek realizowanego
w latach 2016-2017 projektu pn. „Rozbudowa Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju
z zastosowaniem technologii energooszczędnych”. W obiekcie mieści się izba przyjęć
pediatryczna wraz z gabinetem zabiegowym i poradnią zaburzeń i wad rozwojowych dzieci,
Odział Intensywnej Terapii, Oddział Pediatrii oraz blok operacyjny z trzema salami
operacyjnymi. W ramach zadania rozbudowano również istniejący Oddział Położniczy.
Powiat Nowosądecki na przestrzeni ostatnich lat nieustannie ponosi nakłady finansowe
na bieżące remonty i inwestycje związane z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych.
Sztandarową inwestycją zakończoną w czerwcu ubiegłego roku była „Rozbudowa istniejącego
budynku oświatowego o salę gimnastyczną z zapleczem oraz przebudowa i nadbudowa
przedmiotowego budynku z przeznaczeniem na LO w Grybowie”. Drugą ważną inwestycją
powiatową była „Rozbudowa istniejącego budynku Liceum Ogólnokształcącego w Starym
Sączu o halę sportową”.
Powiat Nowosądecki w 2018 roku podjął się przygotowania do zmian, jakie wprowadziła
ostatnia reforma oświatowa, zwłaszcza w aspekcie przyjęcia „podwójnego rocznika”. Powiatowe
placówki oświatowe prowadziły intensywną promocję w celu pozyskania uczniów
i zapewnienia im jak najlepszych warunków nauki. Warto podkreślić, że wyniki egzaminów
dojrzałości oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w roku 2018 wypadły
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w naszych szkołach na wysokim poziomie. W wyniku zmian regulacji prawnych w zakresie
dotyczącym szkół branżowych, Powiat Nowosądecki dokonał przekształcenia takich szkół, co
w efekcie zmieniło plan sieci publicznych szkół prowadzonych przez Powiat.
Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, ukierunkowany na kontynuację szerokiej współpracy
z innymi podmiotami celem realizacji zadań i wyzwań stojących w 2019 roku, dołoży wszelkich
starań, aby podejmowane działania przyczyniły się do zwiększania ich skuteczności, co
w rezultacie przełoży się na poprawę życia mieszkańców Sądecczyzny.
Rada Powiatu rozpatruje Raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium. Raport po
przedłożeniu Radzie Powiatu Nowosądeckiego podlega publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej Powiatu Nowosądeckiego.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Nowosądeckiego
Marek Kwiatkowski
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