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Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu Powiatu Nowosądeckiego przedstawiam – już po raz czwarty – Raport o stanie Powiatu
Nowosądeckiego za 2021 rok. Jest to obszerne opracowanie podsumowujące działania samorządu powiatu oraz
podległych mu instytucji w 2021 roku. Staraliśmy się dostarczyć Państwu jak najwięcej danych pomocnych
w przeprowadzeniu debaty nad Raportem, w której mogą brać udział również mieszkańcy powiatu podczas sesji
absolutoryjnej.
Ostatnie dwa lata, naznaczone pandemią koronawirusa, nie wstrzymały realizacji polityki rozwoju nakreślonej
przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego. Mimo trudności związanych z pandemią, rozpoczęto oraz zakończono
wiele zadań inwestycyjnych. Korzystnie kształtuje się sytuacja finansowa Powiatu. Budżet na koniec 2021 roku
zamknął się nieznacznym deficytem w wysokości 212,5 tys. zł, przy planowanym deficycie na poziomie 34,5 mln
zł. Na wysokim poziomie zostały wykonane dochody – osiągnięto blisko 208 mln zł, na co niewątpliwy wpływ
miały pozyskane środki zewnętrzne na zadania inwestycyjne i remontowe, w szczególności z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz
budżetu państwa. W wydatkach budżetu blisko 37% stanowią środki przeznaczone na rozwój infrastruktury
powiatowej w postaci zadań inwestycyjnych i remontowych. Analizując kondycję finansową, warto ponadto
zwrócić uwagę, że relacja zadłużenia do wykonanych dochodów budżetu kształtuje się na poziomie 29,7% i jest to
wskaźnik najlepszy od kilkunastu lat.
Z powodu trwającej pandemii rok 2021 był kolejnym trudnym rokiem dla rynku pracy. Przed wybuchem
pandemii w Powiecie Nowosądeckim odnotowywano najniższe historyczne bezrobocie. W 2020 roku została
zarejestrowana podnoszącą się liczba osób bezrobotnych i przewidywano dalsze pogorszenie sytuacji. Statystyki
z 2021 roku nie wskazują jednak na wyraźne pogłębienie się bezrobocia. Dużą rolę w tym zakresie odegrały
oferowane przez rząd przedsiębiorcom i pracownikom liczne formy wsparcia z tarcz antykryzysowych,
co pozwoliło ochronić setki miejsc pracy. Jako Zarząd Powiatu Nowosądeckiego przyłożyliśmy wszelkich starań
w walce z negatywnymi skutkami koronawirusa.
Czas pandemii miał również istotny wpływ na sposób zarządzania Urzędem. Pomimo niesprzyjających
okoliczności, podejmowaliśmy liczne działania w kierunku zapewnienia realizacji usług publicznych na najwyższym
poziomie. Przez cały 2021 rok zachowana została ciągłość pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz
obsługa interesantów.
Dzięki wzmożonej pracy Zarządu i Rady Powiatu Nowosądeckiego – ale także wszystkich pracowników
Starostwa, służb, inspekcji oraz całej administracji – możliwe było przezwyciężenie trudności wynikających
z sytuacji pandemicznej. W imieniu Zarządu Powiatu Nowosądeckiego dziękuję za miniony rok i liczę na kontynuację
dobrej współpracy. Od naszej odpowiedzialności zależy kształt naszego regionu i życie przyszłych pokoleń.
Raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego za 2021 rok został sporządzony zgodnie z przyjętym schematem
i podzielony na cztery zasadnicze części. Podobnie jak w latach ubiegłych, został on opracowany we współpracy
z wydziałami Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz jednostkami organizacyjnymi Powiatu
Nowosądeckiego. W trakcie pracy nad dokumentem wykorzystano ponadto sprawozdania roczne przekazane
przez służby i inspekcje, w tym Komendę Miejską Policji w Nowym Sączu Państwową, Państwową Straż Pożarną
w Nowym Sączu oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Sączu.
Zarząd Powiatu Nowosądeckiego przyjął Raport Uchwałą Zarządu Nr 1337/2022 z dnia 18 maja 2022 roku
i niniejszym przedkłada go Radzie Powiatu Nowosądeckiego oraz mieszkańcom Powiatu Nowosądeckiego.
Raport publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
Staraliśmy się, aby był zgodny z zasadami dostępności cyfrowej. Dokument zawiera liczne odniesienia i hiperłącza,
dzięki którym mogą Państwo w szybki sposób dotrzeć do szerszej informacji na dany temat. Odniesienia te zostały
oznaczone poprzez podkreślenie lub oznaczone ikoną. Zachęcamy Państwa do czytania, analizy i wyciągania
wniosków. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w pracę nad tym obszernym dokumentem.
Przewodniczący Zarządu
Powiatu Nowosądeckiego
Marek Kwiatkowski
2

3

Spis treści

CZĘŚĆ I.

WPROWADZENIE
Zarząd Powiatu i Rada Powiatu Nowosądeckiego...................................................................................................... 8
Informacje ogólne na temat Powiatu Nowosądeckiego ............................................................................................ 9
Podstawowe dane finansowe za 2021 rok ................................................................................................................ 12

CZĘŚĆ II.

PROGRAMY I STRATEGIE REALIZOWANE W POWIECIE NOWOSĄDECKIM
PROGRAMY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy
dla Powiatu Nowosądeckiego na lata 2021-2022 ................................................................................................. 17
Powiatowy Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim
na lata 2021-2027 ........................................................................................................................................................ 19
Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Oraz Ochrony Osób Doświadczających
Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 ................................................................................................................ 21
Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu
lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”........................................................................... 27
Program „Aktywny Samorząd” ................................................................................................................................... 28
Program wyrównywania różnic między regionami III ............................................................................................ 29
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Nowosądeckiego
na lata 2011-2023 ........................................................................................................................................................ 30
Program ochrony środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego na lata 2017-2020
z perspektywą do 2024 roku ...................................................................................................................................... 32
Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego .............................. 33
Powiatowy Program Wspierania Edukacji i Wyrównywania Szans Edukacyjnych ......................................... 35
Program Opieki nas Zabytkami Powiatu Nowosądeckiego na lata 2021-2024 .............................................. 36
Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi
na rok 2021 .................................................................................................................................................................... 41
Powiatowy Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku
publicznego dla Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego
na lata 2021-2024 ......................................................................................................................................................... 43

STRATEGIE
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Nowosądeckiego
na lata 2021-2027 ................................................................................................................................................................. 46

CZĘŚĆ III.
WYKONYWANIE UCHWAŁ RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
Realizacja uchwał Rady Powiatu Nowosądeckiego podjętych przed 2021 rokiem ........................................... 56
Realizacja uchwał Rady Powiatu Nowosądeckiego podjętych w 2021 roku ...................................................... 68

4

CZĘŚĆ IV.

RAPORT O DZIAŁANIACH W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH
1. Promocja i ochrona zdrowia ........................................................................................................................................... 87
1.1. Wprowadzenie ..................................................................................................................................................... 88
1.2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju ......... 88
1.3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym
Sączu ....................................................................................................................................................................... 95
1.4. Dyżury aptek na terenie Powiatu Nowosądeckiego ................................................................................... 104
1.5. Programy profilaktyczne................................................................................................................................... 106
2.

Pomoc społeczna – Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej –Polityka prorodzinna –
Wspieranie osób niepełnosprawnych ................................................................................................................... 107
2.1. Wprowadzenie ................................................................................................................................................... 108
2.2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu ......................................................................... 111
2.3. Domy Pomocy Społecznej ............................................................................................................................... 130
2.4. Powiatowe Ośrodki Wsparcia ......................................................................................................................... 133
2.5. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej ................................................................................................ 134

3.

Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych ...................................................................................................................................................... 135
3.1. Wprowadzenie ................................................................................................................................................... 136
3.2. Remonty i inwestycje w budynkach administracyjnych Starostwa Powiatowego w Nowym
Sączu ..................................................................................................................................................................... 136
3.3. Remonty i wydatki inwestycyjne w szkołach i placówkach oświatowych ............................................. 138
3.4. Remonty i inwestycje w placówkach pomocy społecznej ......................................................................... 140
3.5. Wybrane działania w zakresie inwestycji w 2021 roku ............................................................................. 142

4.

Drogi publiczne ........................................................................................................................................................... 151
4.1. Wprowadzenie ................................................................................................................................................... 152
4.2. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu.................................................................................................... 153

5.

Edukacja publiczna ..................................................................................................................................................... 177
5.1. Wprowadzenie ................................................................................................................................................... 178
5.2. Kierunki kształcenia w szkołach Powiatu Nowosądeckiego ..................................................................... 182
5.3. Kadra pedagogiczna .......................................................................................................................................... 185
5.4. Proces nauczania ................................................................................................................................................ 186
5.5. Baza materialna szkół i placówek oświatowych .......................................................................................... 192
5.6. Finansowanie zadań oświatowych ................................................................................................................. 195
5.7. Niepubliczne placówki oświatowe ................................................................................................................. 202
5.8. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Sączu ................................................. 203

6.

Kultura fizyczna i sport ............................................................................................................................................. 205

7.

Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami................................................................................... 209
7.1. Wprowadzenie ................................................................................................................................................... 210
7.2. Kultura .................................................................................................................................................................. 211
7.3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami .................................................................................................. 214

8.

Turystyka i promocja ................................................................................................................................................. 215
8.1. Promocja .............................................................................................................................................................. 216
8.2. Turystyka ............................................................................................................................................................. 222
8.3. Współpraca międzynarodowa ......................................................................................................................... 225

9.

Ochrona środowiska – Gospodarka wodna – Rolnictwo, leśnictwo, rybactwo śródlądowe .................... 227

10. Gospodarka nieruchomościami ............................................................................................................................... 241
11. Geodezja, kartografia i kataster .............................................................................................................................. 245
12. Administracja architektoniczno-budowlana......................................................................................................... 249
13. Ochrona praw konsumenta ...................................................................................................................................... 252

5

14. Obronność ................................................................................................................................................................... 255
15. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli – Ochrona przeciwpowodziowa .................................... 259
15.1. Wprowadzenie ............................................................................................................................................. 260
15.2. Dane statystyczne na temat bezpieczeństwa w Powiecie Nowosądeckim ...................................... 260
15.3. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego .................................................................................... 265
16. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy.......................................................... 273
16.1. Wprowadzenie ............................................................................................................................................. 274
16.2. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego ....................................................................... 274
17. Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych ....................................................................... 294
18. Sprawy administracyjne ............................................................................................................................................ 310
18.1. Komunikacja i transport ............................................................................................................................. 311
18.2. Sprawność administracyjna ....................................................................................................................... 316
18.3. Współpraca z mediami ................................................................................................................................ 319
18.4. Informacja publiczna i petycje ................................................................................................................... 322
18.5. Sprawy obywatelskie .................................................................................................................................. 324
18.6. Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne .......................................................................................................... 326
18.7. Zamówienia publiczne ................................................................................................................................ 328
19. Nieodpłatna pomoc prawna ..................................................................................................................................... 329
Wykaz skrótów ...................................................................................................................................................................... 337
Spis tabel ................................................................................................................................................................................ 342
Spis wykresów ........................................................................................................................................................................ 348
Spis rysunków ........................................................................................................................................................................ 350

6

CZĘŚĆ I.
Wprowadzenie

7

I

Raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego za rok 2021
Wprowadzenie

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. Obecna VI kadencja
Rada Powiatu Nowosądeckiego została wybrana w wyniku wyborów samorządowych w dniu
21 października 2018 roku. Jej pierwotny skład zmienił się na skutek wyborów parlamentarnych,
które obyły się 13 października 2019 roku. Poniższa tabela przedstawia skład Rady Powiatu
Nowosądeckiego VI kadencji w 2021 roku.
Tabela 1. Skład Rady Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji oraz Zarządu Powiatu Nowosądeckiego w 2021 roku
VI Kadencja

Rada Powiatu Nowosądeckiego

Przewodniczący Rady:
Wiceprzewodnicząca Rady:
Wiceprzewodniczący Rady:
Marta Adamczyk
Emil Bodziony
Krzysztof Bodziony
Marcin Bulanda
Edward Ciągło
Stanisław Dąbrowski
Marian Dobosz
Przemysław Gajowski
Andrzej Gancarz
Franciszek Kantor
Antoni Koszyk
Marek Kwiatkowski
Paweł Łabuda
Zofia Nika

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego

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

Starosta Nowosądecki:
Wicestarosta Nowosądecki:
Członek Zarządu:
Członek Zarządu:

Marek Kwiatkowski
Antoni Koszyk
Edward Ciągło
Marian Dobosz

Członek Zarządu:

Zofia Nika

Monika Dziedzina
Sekretarz
Powiatu
Nowosądeckiego

Małgorzata Bochenek
Skarbnik Powiatu
Nowosądeckiego

Źródło: Opracowano przez Biuro Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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Informacje ogólne na temat Powiatu Nowosądeckiego
Wskaźnik

Powiat Nowosądecki

Główna siedziba

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz

Pozostałe budynki

ul. Strzelecka 1, 33-300 Nowy Sącz
ul. Tadeusza Kościuszki 3, 33-300 Nowy Sącz

Okres sprawozdawczy

1 stycznia-31 grudnia 2020 roku

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 rok
o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 920) 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.

Ludność

Na koniec 2019 roku liczba ludności w Powiecie Nowosądeckim wynosiła
216 796 osób, w tym 108 002 mężczyzn (49,8%) i kobiet 108 794
(50,2%). W stosunku do roku poprzedniego liczba ludności wzrosła
o 620 osób.

Gęstość zaludnienia

140 os./km²

Powierzchnia

1 549 km2

Podział administracyjny

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.

Stan zatrudnienia w Starostwie
Powiatowym w Nowym Sączu

Na koniec grudnia 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu
były zatrudnionych 246 osób. Do pracy przyjęto 31 osób, a rozwiązano
umowy o pracę z 29 osobami w tym – 2 osoby przeszło na emeryturę,
48 osób odbyły staż. Średnia wieku pracowników Starostwa to 42 lata.

Jednostki organizacyjne Powiatu* 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu,
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu,
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej –
Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej –
Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu,
Dom Pomocy Społecznej w Muszynie,
Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Muszynie,
Dom Pomocy Społecznej w Zbyszycach,
Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Zbyszycach,
Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach,
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Dom Dziecka Nr 1
w Klęczanach,
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Dom Dziecka Nr 2
w Klęczanach,
Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie,
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*Wykaz skrótów na stronie 357 Raportu.

15. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu,
16. Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie,
17. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II
w Krynicy-Zdroju,
18. Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie,
19. Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach,
20. Zespół Szkół im. Św. Kingi w Łącku,
21. Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu,
22. Zespół Szkół i Placówek w Piwnicznej-Zdroju,
23. Bursa Szkolna w Starym Sączu,
24. Zespół Szkół im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu,
25. Zespół Szkół Ponadpodstawowych 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. Budynki Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

ul. Jagiellońska 33

ul. T. Kościuszki 3

ul. Strzelecka 1

Źródło: Archiwum Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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Rysunek 2. Podział administracyjny Powiatu Nowosądeckiego

Źródło: opracowano przez Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
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Podstawowe dane finansowe za 2021 rok
Szerzej na ten temat w Sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu
Powiatu Nowosądeckiego za 2021 rok
Biuletyn Informacji Publicznej, zakładka – Budżet i majątek Powiatu
Dochody budżetu Powiatu w 2021 roku wykonane zostały w kwocie 207 912 811,25 zł,
co stanowi 107,7% planu ogółem, z tego dochody bieżące wykonano w kwocie 191 368 384,52 zł,
tj. w 107,9%, a dochody majątkowe w kwocie 16 544 426,73 zł, co stanowi 105,8% planu.
Wydatki budżetu zostały wykonane w wysokości 208 125 348,09, tj. 91,5% planu, z tego: wydatki
bieżące w kwocie 172 124 298,40 zł, tj. w 94,6% i wydatki majątkowe w kwocie 36 001 049,69 zł, co
stanowi 78,9 % planu.
W związku ze zwiększeniem planowanej kwoty wydatków budżetowych, których źródłem
finansowania były wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu Powiatu z lat ubiegłych, przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
oraz przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji
na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – zwiększeniu
uległ deficyt budżetu Powiatu, który po wprowadzonych zmianach wyniósł 34 552 854 zł. Na dzień
31 grudnia 2021 roku budżet Powiatu zamknął się deficytem w wysokości 212 536,84 zł, tj. w kwocie
niższej niż planowano o 34 340 317,16 zł.
Przychody budżetu zostały wykonane w wysokości 58 015 258,63 zł, tj. w 123,7 %, z tego
z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym – 15 700 000 zł oraz kwoty wolnych
środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych
– 18 795 066,22 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi
finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi
w odrębnych ustawach – 21 800 605,79 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego
z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację
programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1 719 586,62 zł.
Rozchody budżetu Powiatu w ciągu roku budżetowego zostały zwiększone o kwotę 1 125 000 zł
tj. do wysokości 12 360 000 zł. Obejmowały spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych
w latach 2013-2020 przypadających do spłaty na 2021 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.
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest dodatnia i wyniosła
19 244 086,12 zł.
Przychody budżetu Powiatu pochodzące z kwoty wolnych środków stanowiących nadwyżkę
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych, pochodzących
z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia
dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania
budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z wynikających z rozliczenia środków określonych
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w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego
z udziałem tych środków na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 45 435 273,28 zł. Z kwoty tej środki
w wysokości 34 486 229 zł zostały już wprowadzone do przychodów budżetu na 2022 rok, z tego:
1) Do Uchwały Budżetowej Powiatu na 2022 rok wprowadzono przychody w kwocie 33 237 613 zł,
z tego z tytułu:
a) kwoty wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu Powiatu z lat ubiegłych – 21 682 633 zł,
b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów
i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania
budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 11 245 636 zł,
c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków
określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub
zadania finansowanego z udziałem tych środków – 309 344 zł.
2) W Uchwale Nr 283/XXVI/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 lutego 2022 roku
wprowadzono przychody w kwocie 1 248 616 zł, z tego z tytułu:
a) kwoty wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu Powiatu z lat ubiegłych – 49 946 zł,
b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów
i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania
budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 63 581 zł,
c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków
określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub
zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1 135 089 zł.
Wysokość zadłużenia Powiatu na dzień 31 grudnia 2021 roku z tytułu zaciągniętych przez Powiat
kredytów długoterminowych w latach 2013-2021 wyniosła 61 848 000 zł i była niższa od
planowanego w Uchwale Budżetowej Powiatu na 2021 rok o kwotę 1 125 000 zł.
Relacja zadłużenia na koniec 2021 roku do dochodów wykonanych na koniec 2021 roku wyniosła
29,7 % i była korzystniejsza o 4,7 % w stosunku do relacji planowanej w Uchwale Budżetowej na
2021 roku.
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Tabela 2. Wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2021 rok

Plan 2021 roku (w zł)
§
1.

952

950
905

906

992

Wykonanie

Wyszczególnienie

%

wg Uchwały
po zmianach
za 2021 rok
wykon.
Budżetowej
(w zł, gr)
(5:4)
2.
3.
4.
5.
6.
A. Prognozowane DOCHODY budżetu Powiatu, 182 698 185 192 960 415,33 207 912 811,25 107,7%
z tego:
165 874 721 177 319 931,33 191 368 384,52 107,9%
– Dochody bieżące
16 823 464
15 640 484 16 544 426,73 105,8%
– Dochody majątkowe
B. Planowane WYDATKI budżetu Powiatu,
203 774 078 227 513 269,33 208 125 348,09
91,5%
z tego:
160 746 181 897 302,33
172 124
94,6%
– Wydatki bieżące
161
298,40
43 027 917
45 615 967 36 001 049,69
78,9%
– Wydatki majątkowe
C. Wynik finansowy: Deficyt/ Nadwyżka (A- -21 075 893
-34 552 854
-212 536,84
B)
D. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU,
32 310 893
46 912 854 58 015 258,63 123,7%
z tego:
Przychody z planowanego do zaciągnięcia
15 700 000
15 700 000
15 700 000
100%
kredytu na rynku krajowym na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań
długoterminowych i na finansowanie
planowanego deficytu
Kwota wolnych środków jako nadwyżki
4 500 000
9 986 792 18 795 066,22 188,2%
środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu Powiatu z lat ubiegłych
Przychody jednostek samorządu
11 469 850
19 506 475 21 800 605,79 111,8%
terytorialnego z niewykorzystanych środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
wynikających z rozliczenia dochodów i
wydatków nimi finansowanych związanych ze
szczególnymi zasadami wykonywania
budżetu określonymi w odrębnych ustawach
Przychody jednostek samorządu
641 043
1 719 587
1 719 586,62
100%
terytorialnego z wynikających z rozliczenia
środków określonych w art. 5 pkt. 1 pkt. 2
ustawy i dotacji na realizację programu,
projektu lub zadania finansowanego
z udziałem tych środków
11 235 000
12 360 000
12 360 000
100%
E. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU
11 235 000
12 360 000
12 360 000
100%
Spłaty otrzymanych krajowych kredytów
Spłata rat kredytów długoterminowych
11 235 000
12 360 000
12 360 000
100%
zaciągniętych w latach 2013-2020
Źródło: Opracowano przez Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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1. Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku
Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego na lata 2021-2022
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
Uchwała Nr 221/XX/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 czerwca 2021 roku
w sprawie Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla
Powiatu Nowosądeckiego na lata 2021-2022
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. Program Promocji
Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego na lata 20212022 jest dwuletnim dokumentem obowiązującym po poprzednim Programie Promocji Zatrudnienia
oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego 2015-2020. 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
„Małopolska 2030” oraz projekcie Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (projekt
z kwietnia 2021).
Cel strategiczny programu to: wzmocnienie lokalnego rynku pracy. Natomiast najważniejsze
priorytety, stanowiące kierunek planowanych działań Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu
Nowosądeckiego (PUP) to:
1. Zapewnienie pomocy bezrobotnym i innym osobom stanowiącym kadrowe zasoby rynku
pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz zapewnienie pracodawcom pomocy
w pozyskaniu odpowiednich pracowników.
2. Dostosowanie kompetencji/kwalifikacji klientów urzędu do aktualnych/przyszłych potrzeb
rynku pracy.
3. Wspieranie przedsiębiorczości i powstawanie nowych miejsc pracy.
4. Aktywizacja zawodowa klientów urzędu mających trudność w dostępie na rynek pracy
5. Rozwój usług urzędu pracy.
Monitoring w zakresie wdrażania Programu był prowadzony na bieżąco dzięki przedstawianej
przez PUP obligatoryjnej sprawozdawczości miesięcznej, kwartalnej, półrocznej i rocznej. Tym samym
na bieżąco wykonywany był monitoring realizowanych form wsparcia dla klientów urzędu pracy.
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 także szereg działań związanych z doskonaleniem dialogu i partnerstwa
społecznego oraz poprawą instytucjonalnej obsługi rynku pracy.
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Tabela 3. Wskaźniki realizacji Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy
dla Powiatu Nowosądeckiego w latach 2020-2021

Wskaźniki

2020 rok

2021 rok

7 147 os.

6 043 os.

Stopa bezrobocia na koniec grudnia

9,2 %

7,7 %

Udział osób długotrwale bezrobotnych na koniec grudnia.

50,8

58,8 %

4 935 os.

5 418 os.

Liczba osób objętych szkoleniami (wg poszczególnych form):
- forma szkolenia grupowego
- forma szkolenia indywidualnego
- forma bonu szkoleniowego

342 os.
311 os.
24 os.
7 os.

279 os.
237 os.
39 os.
3 os.

Liczba osób biorących udział w stażach

592 os.

769 os.

973 os.

1 244 os.

52 os.

52 os.

454 os.

529 os.

274 os.
103 os.
64 os.
4 os.
22 os.

474 os.
92 os.
86 os.
4 os.
7 os.

114 os.

118 os.

Liczba osób objętych poradnictwem zawodowym i informacją
zawodową

2 160 os.

2 020 os.

Liczba opracowanych indywidualnych planów działania (IPD)

7 342

9 716

5 544 os.
421 os.

7 437 os.
546 os.

3 169

4 314

52

266

53 os.

50 os.

16 181 347,64

22 143 920,20

Liczba osób bezrobotnych na koniec grudnia

Liczba osób podejmujących pracę

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
 podjęcie pracy w ramach bonu na zasiedlenia
 PFRON
 zatrudnienie socjalne
Liczba osób niepełnosprawnych podejmujących pracę

Liczba osób objętych pośrednictwem pracy, w tym:
 liczba podjęć pracy niesubsydiowanej
Liczba pozyskanych ofert pracy ogółem
Liczba ofert pracy EURES
Liczba pracowników PUP PN objętych różnymi formami
doskonalenia zawodowego
Wydatki Funduszu Pracy na aktywizację ogółem

Źródło: Opracowano przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
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2. Powiatowy Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych
w Powiecie Nowosądeckim na lata 2021-2027
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
Uchwała Nr 211/XIX/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 kwietnia 2021 roku
w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych
w Powiecie Nowosądeckim na lata 2021-2027”
Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim na lata
2021-2027 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: wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych
i umożliwienie pełnego ich rozwoju na płaszczyźnie społecznej, zawodowej i ekonomicznej.
Cele operacyjne Programu to:
1. Wspieranie przemian, ustawiczne podnoszenie świadomości społecznej w zakresie
dostrzegania i rozumienia problematyki osób niepełnosprawnych, a także ich praw.
2. Pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w zaspokajaniu podstawowych potrzeb
socjalno-bytowych.
3. Zwiększanie dostępu osób niepełnosprawnych do kształcenia i podnoszenia kwalifikacji.
4. Aktywizacja i rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych.
5. Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny.
6. Adaptacja i integracja osób niepełnosprawnych poprzez uczestnictwo w życiu
społecznym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym i turystycznym.
7. Usprawnianie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez wzrost
efektywności działań organizacji pozarządowych z terenu Powiatu.
8. Likwidacja barier architektonicznych, transportowych, technicznych oraz barier
w komunikowaniu się.
Realizacja celów operacyjnych programu w 2021 roku:
•

•

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 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu (PCPR)
programów „Wyrównywania różnic między regionami III”, „Aktywny Samorząd”, „Pomoc
osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych
wywołanych chorobami zakaźnymi”,
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•

•

•
•
•

•
•
•
•

•

realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) (dofinansowanie uczestnictwa osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (342 519 zł dla 247
osób), dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych (1 064 598,53 zł dla 843 osób), dofinansowanie do likwidacji
barier funkcjonalnych – architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu
(750 000 zł dla 272 osób), dofinansowanie zadań z zakresu sportu kultury i turystyki osób
niepełnosprawnych (77 559,36 zł ), dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii
zajęciowej (4 556 160 zł środki PFRON i 506 310 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 (189 900 zł dla pięciu osób),
dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
(254 373,91 zł na zorganizowanie 6 stanowisk pracy dla pięciu pracodawców), zwrot
wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych
poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu (6 740 zł dla 1 osoby), zwrot
finansowania
kosztów
szkolenia
i przekwalifikowania
zawodowego
osób
niepełnosprawnych (3 498,20 zł dla 1 osoby),
funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Niepełnosprawnych,
funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu oraz trzech filii
w Grybowie, Starym Sączu 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 Spółdzielni Socjalnej „EKOAKCJA” przez Stowarzyszenie „Promyk”
w Gostwicy, Urząd Gminy w Chełmcu „PUCUŚ”,
poradnictwo prowadzone przez PCPR, Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności, PUP 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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3. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Oraz Ochrony Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie na lata
2021-2025
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
Uchwała Nr 213/XIX/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 kwietnia 2021 roku
w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie
oraz Ochrony Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie w Powiecie Nowosądeckim
na lata 2021-2025”
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 2021-2025 podejmowane przez
poszczególne instytucje omówione poniżej na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie
w 2021 roku.

Gminy Powiatu Nowosądeckiego
Wszystkie Ośrodki Pomocy Społecznej z Powiatu Nowosądeckiego stosowały procedurę
Niebieska Karta.
Tabela 4. Liczba Niebieskich Kart w poszczególnych gminach w latach 2020-2021
L.p.

Pomoc
Społeczna

Gmina

*GKRPA

Policja

Oświata

Ochrona
Zdrowia

Łącznie

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

7

4

0

0

47

43

0

0

0

0

48

47

2

2

0

0

13

17

0

1

0

0

15

20

5
0
6
0
1
2
7
0
1
0
1
1
0
12

3
0
2
0
0
3
3
0
1
0
1
0
1
10

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

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
25
19
13
38
11
11
16
29
10
10
8
5
21

3
14
13
10
19
14
20
8
16
8
16
12
6
15

0
0
0
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1

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

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

16
13
15
9
37
9
16
7
16
7
10
10
7
17

6
14
15
10
21
17
23
8
17
8
17
12
7
26

Łącznie:
42
30
0
1
282
234
4
*GKRPA – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

3

0

0

252

268

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Chełmiec
Gródek nad
Dunajcem
Miasto Grybów
Gmina Grybów
Kamionka Wielka
Korzenna
Krynica-Zdrój
Łabowa
Łącko
Łososina Dolna
Muszyna
Nawojowa
Piwniczna-Zdrój
Podegrodzie
Rytro
Stary Sącz

Źródło: Opracowano przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu

21

II

Raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego za rok 2021
Programy realizowane w Powiecie Nowosądeckim

Łącznie w 2021 roku założono w Powiecie Nowosądeckim 268 Niebieskich Kart (w 2020 roku –
252). Najwięcej procedur uruchomiono w gminach: Chełmiec (47), Stary Sącz (26) oraz Łącko (23).
Najmniej Niebieskich Kart założono w gminie: Łososina Dolna (8), Nawojowa (8) oraz Rytro (7).
Natomiast 32 sprawy wymagały skierowania do sądu – wydziałów karnych oraz rodzinnych
i nieletnich (w 2020 – 31 sprawy).
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 2021 roku zespoły
interdyscyplinarne i grupy robocze. Łącznie w 2021 roku odbyło się w Powiecie Nowosądeckim
67 posiedzeń zespołów interdyscyplinarnych oraz 937 posiedzenia grup roboczych w celu
rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych
przypadkach.
Tabela 5. Liczba posiedzeń zespołów interpersonalnych i grup roboczych
w poszczególnych gminach w latach 2020-2021
L.p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Gmina

Chełmiec
Gródek n. Dunajcem
Miasto Grybów
Gmina Grybów
Kamionka Wielka
Korzenna
Krynica-Zdrój
Łabowa
Łącko
Łososina Dolna
Muszyna
Nawojowa
Piwniczna-Zdrój
Podegrodzie
Rytro
Stary Sącz
Łącznie

Liczba posiedzeń
zespołów interdyscyplinarnych

Liczba posiedzeń grup roboczych

2020 rok

2021 rok

2020 rok

2021 rok

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
3
8
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
8
4

87
70
35
76
34
55
141
12
71
24
63
63
41
37
9
108

125
88
14
69
34
65
111
32
83
24
53
35
46
50
9
99

65

67

926

937

Źródło: Opracowano przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu

Łącznie w 2021 roku odbyło się w Powiecie Nowosądeckim 67 posiedzeń zespołów
interdyscyplinarnych oraz 937 posiedzenia grup roboczych w celu rozwiązywania problemów
związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
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W związku z ogłoszonym 20 marca 2020 roku stanem epidemii w związku z zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2 posiedzenia zarówno zespołów interdyscyplinarnych, jak i grup roboczych
odbywały się często w sposób zdalny – za pomocą zdalnych środków komunikacji, zgodnie
z „Instrukcją dotyczącą sposobu organizacji Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych oraz
realizacji procedury Niebieskie Karty oraz dla pracowników socjalnych do pracy z rodzinami, które
przejawiają problemy opiekuńczo-wychowawcze w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2”,
przekazaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 29 marca 2020 roku.
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;
− zamieszczanie informacji na tablicach informacyjnych ośrodków;
− rozpowszechnianie ulotek, broszur, plakatów, informatorów;
− prezentacje multimedialne („Niemy krzyk – przemoc wobec dziecka” oraz „Przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie – podstawowe założenia, zasady oraz uprawnienia organów”
w Krynicy-Zdroju);
− organizowanie kampanii informacyjnych (w Gminie Łącko kampania „Przeciw przemocy”);
− zamieszczanie informacji w prasie lokalnej (gminnej, parafialnej itp.);
− rozpowszechnianie informacji przez asystentów rodziny i pracowników socjalnych podczas
pracy w środowiskach zagrożonych przemocą.
Działania podejmowane w 2021 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 (z powodu epidemii i wprowadzenia
nauki zdalnej – głównie w sposób zdalny);
− spotkania edukacyjno-informacyjne z rodzicami w szkołach (w miarę możliwości i ograniczeń
związanych z epidemią);
− udostępnianie, za pośrednictwem serwisów społecznościowych, materiałów edukacyjnoprofilaktycznych (Miasto i Gmina Krynica-Zdrój);
− realizacja programu psychoedukacyjnego „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” oraz
„W rodzinie siła” (Gmina Chełmiec);
− możliwość konsultacji z psychologiem dziecięcym oraz mobilnym psychologiem dla rodzin
przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze (Miasto i Gmina Stary Sącz);
− poradnictwo w punktach informacyjno-konsultacyjnych dla osób doświadczających przemocy
w rodzinie, gdzie dyżury pełnili: pracownik socjalny, psycholog, terapeuta, prawnik, specjalista
pracy z rodziną, psychoterapeuta.
Z pomocy specjalistycznej w ramach Punktów Informacji, Wsparcia i Pomocy dla osób
dotkniętych przemocą w rodzinie działających w 15 gminach Powiatu Nowosądeckiego skorzystały
w 2021 roku 433 osoby (w 2020 roku – 315), najwięcej w Mieście i Gminie Stary Sącz (74 osoby),
Gminie Chełmiec (59 osób) oraz Gminie Gródek nad Dunajcem (59 osób).
23

II

Raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego za rok 2021
Programy realizowane w Powiecie Nowosądeckim

Tabela 6. Liczba klientów punktu informacji, wsparcia i pomocy
dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w latach 2020-2021
L.p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Gmina

Chełmiec
Gródek n. Dunajcem
Miasto Grybów
Gmina Grybów
Kamionka Wielka
Korzenna
Krynica-Zdrój
Łabowa
Łącko
Łososina Dolna
Muszyna
Nawojowa
Piwniczna-Zdrój
Podegrodzie
Rytro
Stary Sącz
Łącznie:

2020 rok

2021 rok

51
34
11
5
21
7
14
18
Brak punktu
20
2
18
20
58
3
33

59
59
9
4
30
8
13
32
Brak punktu
17
36
35
15
39
3
74

341

315

Źródło: Opracowano przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu

Wszystkie gminy Powiatu Nowosądeckiego podejmowały w 2021 roku działania na rzecz
podnoszenia jakości pracy osób zajmujących się problemem przemocy w rodzinie poprzez udział
w szkoleniach, konferencjach, wykładach tematycznych oraz superwizji – często również zdalnie ze
względu na stan epidemii. Zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze podejmowały także działania
skierowane do osób stosujących przemoc w rodzinie, tj.:
− zawiadomienia do prokuratury,
− kierowanie do Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych osób stosujących
przemoc i nadużywających alkoholu,
− motywowanie i kierowanie do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób
stosujących przemoc w rodzinie,
− pouczanie o odpowiedzialności karnej za stosowanie przemocy.

Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu (KMP) odnotowała w 2021 roku 2 136 interwencji
domowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego (w 2020 roku – 2 262 interwencji). Liczbę
przypadków wdrożenia w 2021 roku procedury Niebieska Karta na terenie działania KMP w Nowym
Sączu przedstawia poniższa tabela.
Tabela 7. Liczba założonych Niebieskich Kart w latach 2020-2021
Jednostka organizacyjna KMP

Nowy Sącz – teren podległy dawnemu PP w Chełmcu
KP w Grybowie
KP w Krynicy-Zdroju
KP w Łososinie Dolnej
KP w Muszynie
PP w Nawojowej
KP w Piwnicznej-Zdroju
KP w Starym Sączu

2020 rok

2021 rok

41
33
33
20
15
22
16
23

43
27
19
25
16
35
22
47

Źródło: Opracowano przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
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KMP w Nowym Sączu, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podejmowała ponadto
w 2021 roku następujące działania:
− realizacja wewnętrznego projektu „Moc – tak, Przemoc – nie”, mającego na celu zapewnienie
bezpieczeństwa i pomocy członkom rodzin policyjnych doświadczających przemocy,
− udział dzielnicowych KMP w Nowym Sączu w posiedzeniach grup roboczych powoływanych
w ramach zespołów interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
− w dniach 1-2 października 2021 roku funkcjonariusze KMP w Nowym Sączu uczestniczyli
w szkoleniu dotyczącym współpracy, wymiany informacji oraz funkcjonowania grup
roboczych i zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W związku ze stanem epidemii, zaplanowane przez KMP w Nowym Sączu w 2021 roku szkolenia
lokalne związane z tematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie, obywały się w ramach małych
grup szkoleniowych w poszczególnych komórkach organizacyjnych.

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 2020 i 2021 roku
została przedstawiona w poniższej tabeli.
Tabela 8. Orzeczenia w sprawach z art. 156, 157, 190, 191, 207 kodeksu karnego
kar pozbawienia wolności oraz środków karnych w latach 2020-2021
Sąd Rejonowy
w Nowym Sączu

Liczba orzeczonych kar pozbawienia wolności
(bezwzględnego)
Liczba warunkowych zawieszeń wykonania kary
pozbawienia wolności
Liczba orzeczeń środków karnych:
- zakazu zbliżania się do określonych osób, miejsc
- nakazu opuszczania lokalu
- udziału w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych
- zobowiązań do leczenia odwykowego

Sąd Rejonowy
w Gorlicach

2020 rok

2021 rok

2020 rok

2021 rok

17

20

3

6

32

31

7

16

35
12
4
0
19

41
19
2
0
20

6
1
2
0
3

0
0
0
0
0

Źródło: Opracowano przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
I.
1.

Działania na rzecz ochrony osób doświadczających przemocy w rodzinie:
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
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu (OIK)
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 OIK. W 2021 roku
z natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej w zakresie przemocy domowej
skorzystało 36 osób z terenu Powiatu Nowosądeckiego, 2 osoby skorzystały z pomocy prawnej.
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2.

II.
1.
2.

3.

4.

W hostelu OIK zapewniono schronienie (do 3 miesięcy) 6 osobom dotkniętym przemocą
w rodzinie. Łącznie w 2021 roku udzielono pomocy w zakresie przemocy domowej 46 osobom
z terenu Powiatu Nowosądeckiego. Liczba wszystkich osób, który udzielono pomocy w ramach
interwencji kryzysowej wyniosła 306 osób.
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 2021 roku z pomocy psychologicznej oraz
prawnej Punktu skorzystało łącznie 10 rodzin uwikłanych w przemoc domową oraz 11 rodzin
będących w innej sytuacji kryzysowej.
Działania na rzecz podnoszenia jakości pracy służb zajmujących się problemem przemocy
w rodzinie:
Koordynacja prac zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy działających
w poszczególnych gminach Powiatu Nowosądeckiego.
Spotkania konsultacyjno-informacyjne dla przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych
oraz osób odpowiedzialnych za realizację zadań gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. W 2021 roku z powodu ograniczeń wynikających
z wprowadzonego stanu epidemii spotkania konsultacyjne
i informacyjne nie odbyły się. Kontakt z członkami zespołów interdyscyplinarnych i grup
roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbywał się zdalnie. Ważne informacje,
konsultacje, przekazywanie stosownych instrukcji i wytycznych odbywało się za pomocą
zdalnych środków komunikacji.
Wdrażanie systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi
przemocą w rodzinie i z osobami stosującymi przemoc. W listopadzie 2021 roku przewodniczący
zespołów interdyscyplinarnych oraz członkowie grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie z 16 gmin Powiatu Nowosądeckiego brali udział w superwizji prowadzonej w PCPR
w Nowym Sączu przez certyfikowanego superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
Udział PCPR w Nowym Sączu w pracach Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie powołanego Zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia
4 października 2017 roku, którego celem jest stworzenie platformy wymiany informacji
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz koordynowanie działań wszystkich
instytucji zajmujących się tym problemem, a tym samym stworzenie prawidłowo
funkcjonującego systemu przeciwdziałania przemocy i ograniczenie zjawiska przemocy
w rodzinie w województwie małopolskim. W 2021 roku z powodu ograniczeń wynikających
z wprowadzonego stanu epidemii, kontakt z członkami Zespołu Wojewódzkiego odbywał się za
pomocą zdalnych środków komunikacji.
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4. Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami
zakaźnymi”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
Umowa Nr POB/000011/06/d z dnia 26 maja 2020 roku dotycząca Modułu III zawarta
pomiędzy Powiatem Nowosądeckim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych Oddział w Krakowie.
Umowa Nr POM/000014/06/D zawarta w dniu 20 listopada 2021 roku pomiędzy
Powiatem Nowosądeckim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych Oddział w Krakowie.
Na podstawie umów zawartych z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (PFRON) w 2021 roku Powiat Nowosądecki kontynuował realizację programu
„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych
wywołanych chorobami zakaźnymi”. Program ten w 2021 roku obejmował realizację Modułu I i III
(koordynacja: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu) oraz IV (koordynacja: Wydział
Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu) w następującym zakresie:
−
−

−

Moduł I – wnioski złożone w 2020 roku wypłacone w styczniu 2021 roku na łączną kwotę
9 600 zł – wypłata świadczeń dla 5 osób.
Moduł III – w 2021 roku złożono 366 wniosków dotyczących pomocy finansowej dla osób
niepełnosprawnych, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych
chorobami zakaźnymi, utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce
rehabilitacyjnej – w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki
w warunkach domowych (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni
roboczych) w danym miesiącu, za który przysługuje wsparcie z opieki świadczonej
w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc finansowa udzielana jest w formie dofinansowania
kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Maksymalna
wysokość świadczenia udzielonego ze środków PFRON w ramach Modułu III programu
wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym, że okres, na jaki może
zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 5 miesięcy. W 2021 roku na
realizację zadań programu „Pomoc osobom poszkodowanym w wyniku żywiołu lub
sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi otrzymano środki w wysokości
367 000 zł.
Moduł IV – projekt realizowany w okresie od 17 listopada do 31 grudnia 2021 roku na
łączną wartość 100 000 zł. Wsparcie otrzymał DPS w Zbyszycach w wysokości 70 000 zł
dla 102 osób niepełnosprawnych oraz DPS w Klęczanach w wysokości 30 000 zł dla 51 osób
niepełnosprawnych. Środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia
podnoszącego poziom bezpieczeństwa mieszkańców w domach pomocy społecznej
(t. j. klimatyzator, suszarki bębnowe, osuszacz powietrza, pralka bębnowa, rękawiczki
ochronne, pościel, kołdry, poduszki, odzież i bielizna dla mieszkańców domów pomocy).
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5. Program „Aktywny Samorząd”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
Umowa Nr AS3/000041/06/D zawarta w dniu 8 maja 2018 roku pomiędzy Powiatem
Nowosądeckim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Oddział w Krakowie
W 2021 roku Powiat Nowosądecki kontynuował realizację pilotażowego programu „Aktywny
Samorząd”. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających
uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Program ten w 2020 roku obejmował realizację następujących zadań – Moduł I - obszar A1, A2, B1,
B2, B3, B4, C1, C2, C3, C5, D oraz Moduł II. Zrealizowano:
Moduł I
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Obszar A1– pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego
samochodu – 3 osoby niepełnosprawna – 9 740 zł,
Obszar A2– dofinansowanie do uzyskania prawa jazdy – 1 osoba niepełnosprawna –
1 685,25 zł,
Obszar B1, B3, B4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania – 22 osoby niepełnosprawne – 96 035,07 zł,
Obszar B2– dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach
programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania – 1 osoba niepełnosprawna – 2 000 zł,
Obszar C1–pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 12 osób
niepełnosprawnych – 156 788 zł,
Obszar C2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym – 1 osoba niepełnosprawna – 2 000 zł,
Obszar C3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne – 4 osoby niepełnosprawne – 74 140,55 zł,
Obszar C5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub
oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego – 9 osób niepełnosprawnych –
59 160 zł,
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie
opieki dla osoby zależnej – 3 osoby niepełnosprawne –6 328,55 zł (dopłata do przedszkola
dla 3 dzieci).

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – dofinansowano kwotę
220 741 zł – 104 osoby niepełnosprawne.
W 2021 roku na realizację zadań w ramach programu „Aktywny Samorząd otrzymano środki
w wysokości:
−
−

Moduł I – 344 730,70 zł
Moduł II – 237 778,50 zł
Łącznie – 582 509,20 zł
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6. Program wyrównywania różnic między regionami III
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
Umowa Nr WRR/000246/06/D zawarta w dniu 16 czerwca 2021 roku pomiędzy
Powiatem Nowosądeckim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych Oddział w Krakowie
Program realizowany na podstawie umowy zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz
zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze
szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo
i społecznie. W 2021 roku złożono do PFRON wystąpienie dotyczące dofinansowania:
• 2 projektów w ramach obszaru B,
• 2 projektów w ramach obszaru F,
• 1 projektu w ramach obszaru D.
Na realizację projektów zostały przyznane następujące środki:
• 229 991,54 zł na realizację 2 projektów w ramach obszaru B,
• 182 294,20 zł na realizację 2 projektów w ramach obszaru F,
•
90 300 zł na realizację 1 projektów w ramach obszaru D.
Łącznie w 2021 roku w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”
wydatkowano kwotę 615 050,95 zł na realizację 4 projektów z 2020 roku z terminem realizacji
w 2021 roku oraz jednego projekt z 2021 roku, tj.:
• zakup 20-osobowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia
z zakresu rehabilitacji społeczno-zawodowej Warsztatach Terapii Zajęciowej (WTZ)
w Siołkowej (Obszar D z 2020 roku) – 203 589,60 zł,
• rozbudowa budynku o windę w Urzędzie Gminy Korzenna (Obszar B z 2020 roku) –
149 167,15 zł,
• modernizacja obiektu WTZ w Bukowcu (Obszar F z 2020 roku) – 160 000 zł,
• zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynicy-Zdroju (Obszar D
z 2020 roku) – 80 000 zł,
• modernizacja i wyposażenie WTZ w Gostwicy (Obszar F z 2021 roku) – 22 294,20 zł.
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7. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu
Nowosądeckiego na lata 2011-2023
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
Uchwała Nr 317/XXXIII/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 kwietnia 2021 roku
w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu
Nowosądeckiego na lata 2018-2020”
W 2021 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 (PCPR). 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 na koniec 2021 roku funkcjonowały 104 rodziny zastępcze,
w których opiekę znalazło 153 dzieci. W ciągu całego roku do pieczy zastępczej trafiło 41 dzieci, z tego:
− w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 11 dzieci,
− w rodzinnej pieczy zastępczej – 30 dzieci.
Równocześnie z pieczy odeszło 27 dzieci, w tym:
− 2 zostało przysposobionych,
− 3 powróciło pod opiekę rodziców biologicznych,
− 16 usamodzielniło się,
− 3 zostało przeniesionych do rodzin zastępczych na terenie innego powiatu,
− 3 zostało przeniesionych z rodzin zastępczych do placówki opiekuńczo-wychowawczej.
W 2021 roku realizacja Programu była ograniczona z powodu epidemii SARS-CoV-2 i odbywała
się poprzez:
1. Utrzymywanie kontaktu telefonicznego z rodzinami zastępczymi. Wyjazdy w teren i spotkania
w Centrum w sytuacjach wyjątkowych.
2. Skierowanie na szkolenie 6 osób – kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
niezawodowej przez Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Tarnowie.
Szkolenie ukończyły 4 osoby (2 z powodu choroby nie ukończyły szkolenia).
3. Sporządzenie 29 pisemnych ocen rodzin zastępczych.
4. Analizę sytuacji rodzinnej, osobistej i majątkowej 13 rodzin oraz dokonano oceny spełniania
warunków określonych w art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Każda analiza była poprzedzona wizytą w miejscu zamieszkania kandydatów.
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5. Opracowanie 22 diagnozy psychologiczne kandydatów o posiadaniu predyspozycji
i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
6. Przeprowadzenie badań psychologicznych dla zawodowych i niezawodowych rodzin
zastępczych dla 27 osób, opracowanie 16 opinii dla 11 małżeństw i 5 osób samotnych
sprawujących pieczę zastępczą (konieczność aktualizacji opinii wynika z art. 46 pkt 1 i 3 ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).
7. Współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, sądami, instytucjami oświatowymi, podmiotami
leczniczymi i Ośrodkiem Adopcyjnym.
8. Pracę koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ciągu roku z 19 rodzinami zastępczymi,
w których przebywało 34 dzieci.
9. Realizację poradnictwa psychologicznego (64 rodziny – 141 porad) i prawnego (2 rodziny –
2 porady).
10. Posiedzenia zespołów oceniających sytuację dzieci w rodzinach zastępczych. Odbyło się
181 posiedzeń, na których dokonano oceny 252 sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej
pieczy zastępczej. Do czerwca 2021 roku posiedzenia odbywały się on-line na podstawie
przeprowadzanych rozmów telefonicznych oraz dokumentów szkolnych i informacji
otrzymanych z ośrodków pomocy społecznej. Od lipca posiedzenia zespołów oceniających
odbywały się stacjonarnie. Pisemne oceny oraz wnioski po posiedzeniach dotyczące głównie
zasadności pobytu dzieci w pieczy zastępczej były przesyłane do Wydziałów Rodzinnych
właściwych sądów.
11. Złożonie do sądu 11 wniosków na podstawie art. 47 ust. 7 ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec
dzieci celem uregulowania ich sytuacji prawnej.
12. Zgłoszonie do Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego 4 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną,
2 zostało przysposobionych.
13. Wytoczenie 12 powództw alimentacyjnych na rzecz 17 dzieci przebywających w pieczy
zastępczej.
14. Opracowanie programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021-2023.
15. Kontynuowanie realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
w okresie epidemii COVID-19”.
16. Kontynuowanie współpracy z osobami usamodzielnianymi. Udzielono pomocy w procesie
wskazania opiekuna usamodzielnienia dla 17-latków – wskazano 14 osób pełniących funkcję
opiekunów usamodzielnienia. Udzielono pomocy w opracowaniu indywidulanych planów
usamodzielnienia dla 13 pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.
17. Wydanie 73 zaświadczeń dla rodzin zastępczych do celów ustalenia prawa do świadczenia
dobry start.
Z powodu epidemii SARS-CoV-2 nie odbył się piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego Do
wszystkich rodzin zastępczych wysłane zostały życzenia pocztą tradycyjną.
WIĘCEJ NA TEMAT PIECZY ZASTĘPCZEJ NA STRONIE 31 RAPORTU.
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8. Program ochrony środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego na lata
2017-2020 z perspektywą do 2024 roku
Wydział Ochrony Środowiska,
Powiatowego w Nowym Sączu

Rolnictwa

i

Leśnictwa

Starostwa

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 roku”
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.
Przedmiotowy dokument został przyjęty przez Radę Powiatu Nowosądeckiego Uchwałą
Nr 264/XXVII/17 z dnia 30 października 2017 roku. Jest on zgodny z obowiązującymi przepisami
prawnymi w zakresie ochrony środowiska, a 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.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska – Raport
z realizacji Programu ochrony środowiska zarząd powiatu przedstawia radzie powiatu co dwa lata.
W 2021 roku „Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego na lata
2017-2020 z perspektywą do roku 2024 – za okres 2019-2020" przyjęto Uchwałą Zarządu Powiatu
Nowosądeckiego Nr 1084/2021 z dnia 15 września 2021 roku i następnie przekazano Radzie Powiatu
Nowosądeckiego oraz przesłano do Zarządu Województwa Małopolskiego.
Z uwagi na dobiegający końcowi okres obowiązywania przyjętego dokumentu w grudniu 2020 roku
zawarto umowę Nr 172/20/RU pomiędzy Powiatem Nowosądeckim a Firmą Ekolog Sp. z o.o., której
przedmiotem jest opracowanie przez Wykonawcę projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Nowosądeckiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przeprowadzeniem strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem wymaganych prawem opinii.
DALSZY OPIS REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA LATA
2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ DO 2024 ROKU ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE 228 RAPORTU.
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9.

Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu
Powiatu Nowosądeckiego
Wydział Ochrony Środowiska,
Powiatowego w Nowym Sączu

Rolnictwa

i

Leśnictwa

Starostwa

Uchwała Nr 1047/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 lipca 2021 roku
w sprawie regulaminu realizacji "Programu usuwania odpadów zawierających azbest
z terenu powiatu nowosądeckiego"
Uchwała Nr 1187/2018 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 lutego 2018 roku
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.
W latach 2018-2020 realizowany był 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. Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 997 000 zł. Schemat
finansowania projektu przedstawiał się następująco:
− Budżet Powiatu Nowosądeckiego – 15%,
− Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego (RPO WM) na lata 2014-2020 – 85%.
Usuniętych zostało ponad 3 120 Mg odpadów zawierających azbest z 1 191 posesji.
Na początku 2021 roku ze względu na brak możliwości pozyskania kolejnych środków
finansowych z RPO WM na lata 2021-2023 Zarząd Powiatu podjął decyzję, iż realizacja programu
w 2021 roku będzie finansowana ze środków budżetu Powiatu Nowosądeckiego oraz gmin
uczestniczących w realizacji programu, tj. przy 50% udziale finansowym danej gminy w załatwianiu
wniosków jej mieszkańców.
Gminy na podstawie zawartej umowy dwustronnej (Powiat– Gmina) pokryły 50% kosztów usługi
zrealizowanej przez wykonawcę wybranego w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego
przeprowadzonego przez powiat.
W ramach tego zamówienia usunięto i przekazano do unieszkodliwienia 624 Mg odpadów
azbestowych z 222 posesji na ogólną kwotę 217 002,24 zł.
W kwietniu 2021 roku pojawiła się możliwość pozyskania kolejnych środków z RPO WM (z listy
rezerwowej. W związku z tym na mocy Uchwały Nr 1047/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 28 lipca 2021 roku i przyjętego nowego regulaminu realizacji „Programu usuwania odpadów
zawierających azbest z terenu powiatu nowosądeckiego”, kontynuowany jest projekt „Likwidacja
wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim” finansowany z RPO WM 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
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Regionalnego. Kolejna umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w sierpniu 2021 roku.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 023 697,50 zł, z czego 15 % wartości finansowane jest
z budżetu Powiatu Nowosądeckiego. W ramach projektu przewidziane jest usunięcie i przekazanie do
unieszkodliwienia ok. 2 550 Mg odpadów z terenu Powiatu Nowosądeckiego. Termin zakończenia
realizacji Projektu ustalony został na 31 marca 2023 roku.
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie – przez właściciela lub posiadającego inny
tytuł prawny do obiektu – wniosku o usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na
odpowiednim druku wniosku.
We wrześniu 2021 roku – po rozstrzygnięciu zamówienia i podpisaniu umowy z wykonawcą
usługi – usunięto i przekazano do unieszkodliwienia 590 ton odpadów zawierających azbest
z 215 posesji zlokalizowanych na terenie Powiatu Nowosądeckiego.
W rezultacie w 2021 roku przekazano do unieszkodliwienia łącznie 1 214,51 Mg odpadów
azbestowych.
Tabela 9. Dane dotyczące realizacji Program usuwania odpadów zawierających azbest
z terenu Powiatu Nowosądeckiego w latach 2020-2021

Realizacja Programu

2020 rok

Ilość złożonych wniosków o usunięcie azbestu
Ilość usuniętych i przekazanych do usunięcia
odpadów zawierających azbest
Ilość posesji, z których usunięto azbest
Koszt ogólny

2021 rok

372

363

600,17 ton

1 214,51 ton

221

437

232 159,53 zł

415 808,64 zł
(bez kosztów pośrednich)

75 027,79 zł
150 839,52 zł
(bez kosztów pośrednich) (bez kosztów pośrednich)

Środki Powiatu Nowosądeckiego

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

Od początku realizacji „Programu usuwania odpadów zawierających azbest”, tj. od 2001 roku,
z terenu Powiatu Nowosądeckiego wywieziono ponad 12 940 Mg tych odpadów na kwotę ponad
4 171 000 zł.
Mieszkańcy powiatu na bieżąco są informowani o możliwości skorzystania z dofinansowania na
usunięcie odpadów zawierających azbest. 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 (obecnie nie ma takich zgłoszeń).
Zgodnie z „Krajowym planem usuwania wyrobów zawierających azbest” termin rozwiązania
problemu unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest powinien nastąpić przed 2032 rokiem.
DALSZY OPIS REALIZACJI PROGRAMU USUWANIA ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU POWIATU
NOWOSĄDECKIEGO ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE 240 RAPORTU.
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10. Powiatowy Program Wspierania Edukacji i Wyrównywania Szans
Edukacyjnych
Wydział Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
Uchwała Nr 242/XXIV/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2017 roku
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
Celem Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Wyrównywania Szans Edukacyjnych jest
wspieranie rozwoju szczególnie uzdolnionych uczniów, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz
wspieranie w szczególnie trudnej sytuacji materialnej uczniów – szkół ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez Powiat Nowosądecki. Program realizowany jest pod
nazwą Stypendium Starosty Nowosądeckiego w formie:
1) stypendium edukacyjnego,
2) stypendium materialnego.
W 2021 roku udzielono wsparcia w dwóch niżej wymienionych obszarach:
1. W obszarze socjalnym udzielono pomocy materialnej dla uczniów w kwocie
55 000 zł na:
• dopłaty do biletów na dojazd do Bursy Szkolnej w Starym Sączu dla uczniów Zespołu
Szkół w Marcinkowicach – 38 osób w kwocie 18 800 zł,
• wypłatę stypendiów dla uczniów Zespół Szkół w Starym Sączu z Ukrainy (5 osób) –
12 000 zł,
• stypendia dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej:
− LO w Grybowie (8 osób) – 14 700 zł,
− ZS w Starym Sączu (4 osoby) – 7 500 zł,
− ZSP w Krynicy-Zdroju (1 osoba) – 2 000 zł.

2. W obszarze motywacyjnym udzielono stypendia za wyniki dla 350 uczniów uzdolnionych
(w okresie I-VI – 175 uczniom, w okresie IX-XII – 175 uczniom) na łączną kwotę 175 000 zł.
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11. Program Opieki nas Zabytkami Powiatu Nowosądeckiego na lata
2021-2024
Wydział Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
Uchwała Nr 193/XVII/20 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 23 grudnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Nowosądeckiego na lata
2021-2024”.
Opracowanie powiatowego programu opieki nad zabytkami należy do obowiązków samorządu,
które wynikają wprost z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Jest to dokument strategiczny, który służy kształtowaniu polityki w danym sektorze
odpowiedzialności samorządu oraz zapewnia komplementarność działań w wymiarze powiatu
i regionu. Cele Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Nowosądeckiego to:
1) Utrzymanie w dobrym stanie zabytków położonych na terenie Powiatu.
2) Stworzenie warunków dla zapewnienia efektywnej ochrony i opieki nad zabytkami poprzez:
− optymalizację systemu ochrony dziedzictwa kulturowego przy współpracy
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, organami państwowymi i samorządowymi,
organizacjami pozarządowymi, środowiskami kościelnymi i osobami fizycznymi,
− współpracę ze Społecznymi Opiekunami Zabytków,
− wsparcie działań w zakresie opieki nad zabytkami,
− budowanie świadomości społecznej wartości dziedzictwa kulturowego.
3) Wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego Sądecczyzny dla sprostania wyzwaniom
teraźniejszości i przyszłości.
4) Wspieranie i inicjowanie działań związanych z utrzymaniem dziedzictwa niematerialnego
regionu.
Główny cel strategiczny obejmujący wszystkie zagadnienia to:
− uczestniczenie w tworzeniu warunków dla zapewnienia efektywnej ochrony i opieki nad
zabytkami w celu utrwalania tożsamości kulturowej i kształtowania więzi społecznych
przez doświadczanie historii, której zabytki są świadectwem.
W poniższych tabelach przedstawiono realizację programu poprzez priorytety służące realizacji
głównego celu strategicznego oraz finansowanie zadań z zakresu ochrony zabytków.
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Tabela 10. Wskaźniki realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Nowosądeckiego w 2021 roku

Priorytet

Kierunek działania

Wskaźnik/Ilość

Działania na rzecz
upowszechniania wiedzy
o uniwersalnym znaczeniu
dziedzictwa kulturowego
oraz roli dziedzictwa
regionalnego w kształceniu
bogactwa kulturalnego
kraju

Działanie edukacyjne za
pośrednictwem szkół, instytucji
kultury oraz współpracy
z organizacjami społecznymi

Społeczni Opiekunowie Zabytków:
Na terenie Powiatu Nowosądeckiego działa 14 Społecznych Opiekunów Zabytków.

Działania edukacyjnopromocyjne za pośrednictwem
mediów elektronicznych (stron
internetowych)

Oficjalny Portal Powiatu Nowosądeckiego:
Informacje na temat zabytków:
− Architektura Sakralna,
− Szlak Architektury Drewnianej,
− Zamki, Dwory i Pałace,
− Muzea, Skanseny i Galerie.

Budowanie współpracy
z organami państwowymi,
samorządowymi,
organizacjami
pozarządowymi,
środowiskiem kościelnym
i osobami fizycznymi na
rzecz intensyfikacji działań
służących efektywnej
ochronie i opiece nad
zabytkami oraz
niematerialnym
dziedzictwem kulturowym
Powiatu Nowosądeckiego

Budowa koalicji w pozyskiwaniu Środki budżetowe:
1. Na ochronę zabytków wpisanych do rejestru zabytków z budżetu powiatu w 2021 roku
środków i finansowaniu zadań
wydatkowano kwotę 120 000 zł.
z zakresu ochrony dziedzictwa
2.
Na ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego wydatkowano z budżetu kwotę
kulturowego
349 994 zł, w tym:
− na dofinansowanie zadań promujących kulturę niematerialną 94 000 zł,
− działalność Szkółek Ginących Zawodów 232 568 zł 64 szkółki),
− dokumentacja CD – Fonoteka Sądecka 23 426 zł.
Nagrano 4 płyty. W 2021 roku Fonoteka Sądecka liczyła 74 płyty.
Kształtowanie polityki powiatu
wyrażanej dokumentami
zarządczymi i planistycznymi
w zakresie poszanowania
dziedzictwa kulturalnego

1. Uchwała Nr 204/XVIII/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie
przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu
Nowosądeckiego.
2. Uchwała Nr 838/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Kulturalne SĄDECKIE” - EDYCJA 2021 oraz trybu
pozakonkursowego na realizację zadań publicznych.
3. Uchwała Nr 912/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie
udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert
pn. „Kulturalne SĄDECKIE” – EDYCJA 2021, których realizację w roku 2021 wspiera Powiat
Nowosądecki.
4. Uchwała Nr 1071/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 sierpnia 2021 r.
w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w ramach II naboru otwartego
konkursu ofert pn. „Kulturalne SĄDECKIE” – EDYCJA 2021, których realizację w roku
2021 wspiera Powiat Nowosądecki.
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Utrzymywanie w dobrym
stanie zachowania
zabytków stanowiących
mienie powiatu

Bieżące użytkowanie i
utrzymanie funkcjonalności
obiektów z poszanowaniem ich
specyfiki zabytku

1. „Dwór wraz z oficyną” w Zbyszycach – użytkowany przez Dom Pomocy Społecznej
(nieruchomość oddana w trwały zarząd).
2. Budynek wolnostojący, parterowy w Starym Sączu ul. Batorego 27 – użytkowany przez Zespół
Szkół im. Ks. prof. Józefa Tischnera (nieruchomość oddana w trwały zarząd).

Monitoring stanu technicznego
obiektów

Przeprowadzono 6 przeglądów stanu technicznego i 1 kontrolę stanu zachowania obiektów.
− Zespół Szkół im. Ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu wykonał remont instalacji
elektrycznej w budynku przy ul. Batorego 87.
− Dom Pomocy Społecznej w Zbyszycach przeprowadził renowację okien w „Dworze”.

Źródło: Opracowano przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
Tabela 11. Realizacja i finansowanie zadań z zakresu ochrony zabytków w 2021 roku

Zadanie

Wykonawca

Realizacja

Kształtowanie i inicjowanie
działań na rzecz ochrony
i opieki nad zabytkami

Rada Powiatu Nowosądeckiego
Zarząd Powiatu Nowosądeckiego
Organizacje i Stowarzyszenia
Pozarządowe
PMDK w Starym Sączu

Promocja: Oficjalny Portal Powiatu Nowosądeckiego
Informacje na temat zabytków:
− Architektura Sakralna,
− Szlak Architektury Drewnianej,
− Zamki, Dwory i Pałace,
− Muzea skanseny i Galerie.
Współpraca ze Społecznymi Opiekunami Zabytków:
W 2021 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków nie wystąpił z wnioskiem do Starosty
Nowosądeckiego w sprawie powołania Społecznego Opiekuna Zabytków.
Niematerialne dziedzictwo kulturowe:
− Szkółki Ginących Zawodów – na terenie Powiatu w 2021 roku działało 64 szkółek,
− Sądecka Fonoteka Folklorystyczna – 2021 roku nagrano 4 płyty dokumentujące dorobek kulturalny
zespołów, a fonoteka liczyła 174 płyty,
− wsparto finansowo 28 zadań, prezentujących dziedzictwa niematerialne regionu w zakresie: tańca
i muzyki ludowej, kuchni regionalnej, tradycji regionu, rękodzieła.

Działania
organizacyjno-prawne

Rada Powiatu Nowosądeckiego
Uchwałą Nr 204/XVIII/21 Rady
Powiatu Nowosądeckiego z dnia
19 lutego 2021 r. w sprawie
przyznania dotacji celowych na
prace konserwatorskie,

Corocznie Rada Powiatu Nowosądeckiego uwzględnia potrzeby ochrony zabytków. W roku bieżącym
przyznano 11 dotacji celowych wspierających prace konserwatorskie przy zabytkach, tj.:
1. Prace konserwatorskie przy renesansowym epitafium Ks. Benedykta Ścibora (XVI w.) w Parafii
Rzymsko-Katolickiej pw. Narodzenia NMP w Krużlowej Wyżnej.
2. Prace konserwatorskie we wnętrzu kaplicy bocznej w zabytkowym kościele pw. Narodzenia NMP
w Krużlowej w Parafii Rzymsko-Katolicka pw. Narodzenia NMP w Krużlowej Wyżnej.
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restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków
położonych na obszarze Powiatu
Nowosądeckiego

Wojewódzki Konserwator
Zabytków

3. Polany – cerkiew pw. Św. Michała Archanioła z 1820 r. ratunkowe prace konserwatorskie przy
polichromii ścian i stropu w nawie 1820 r. III etap w Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. MB
Nieustającej Pomocy Krynica-Zdrój, Berest 22.
4. Remont dachu Kościoła p.w. Św. Anny w Żegiestowie w Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Anny
w Żegiestowie.
5. Wymiana deskowania elewacji wschodniej drewnianej świątyni zabytkowej pw. Św. Marcina Bpa w
Mogilnie w Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Marcina w Mogilnie.
6. Odkrycie i konserwacja malowideł ściennych z XVII w. na ścianach pd. i zach. zakrystii kościoła p.w.
Św. Bartłomieja Ap. (I poł. XV w.) w Zbyszycach – kontynuacja prac w Parafii Rzymsko-Katolickiej
pw. Św. Bartłomieja.
7. Odsłonięcie i zabezpieczenie zabytkowych nawarstwień malarskich na ścianach i sklepieniu
prezbiterium kościoła parafialnego w Jazowsku (II etap) w Parafii Rzymsko-Katolickiej pw.
Narodzenia NMP w Jazowsku.
8. Konserwacja malowideł ściennych w transepcie kościoła pw. Wszystkich Świętych w Ptaszkowej
w Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Imienia Maryi Panny w Ptaszkowej.
9. Ołtarz lewy – mensa ołtarzowa wraz ze schodami, data powstania zabytku 1648 r. z kościoła
pw. Wniebowzięci NMP w Wielogłowach w Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wniebowzięcia NMP
w Wielogłowach.
10. Remont dachu obiektu Starych Łazienek Mineralnych w Krynicy-Zdroju w Uzdrowisku Krynica –
Żegiestów S.A. w Krynicy Zdroju.
11. Rzeźba przedstawiająca „Serce Pana Jezusa” z wnęki znad głównego wejścia do kościoła
parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. Michała Archanioła w Łącku w Parafii RzymskoKatolickiej św. Jana Chrzciciela w Łącku.
W 2021 roku, zgodnie z rejestrem zabytków prowadzonych przez Małopolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytów na terenie Powiatu Nowosądeckiego zarejestrowanych było 256 zabytków
nieruchomych. Ponadto w ewidencji obiektów zabytkowych prowadzonej przez Urząd Ochrony
Zabytków – Delegatura w Nowym Sączu wpisanych było 3 096 obiektów. W 2021 roku nie został
wpisany żaden obiekt nieruchomy do rejestru zabytków. Natomiast Wojewódzki Konserwator
Zabytków wystąpił z wnioskiem o włączenie do gminnej ewidencji zabytków 2 obiektów:
1. Kamienny przepust kolejowy w Chomranicach,
2. 2.Obszar kulturowy Puławskiego w Krynicy Zdroju.
W 2021 roku nie został skreślony z rejestru zabytków żaden obiekt zabytkowy. Natomiast zostały
wyłączone z ewidencji zabytków 3 obiekty:
1. Budynek mieszkalny „Katarzynka”ul. Puławskiego 22 w Krynicy-Zdroju,
2. Budynek mieszkalny w Siedlcach dz. nr 103,
3. Budynek w Juraszowej dz. nr 78.
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Dokumentacja i stan
PMDK w Starym Sączu
zabytków na terenie powiatu Organizacje pozarządowe

Działania prowadzone są w miarę ujawnianych potrzeb.
W ramach Sądeckiej Fonoteki Regionalnej nagrano 4 płyty:
1. Projekt „Śpiewajki” – grupa dziecięca z Berestu – Krynica-Zdrój,
2. „My Zagorzynioki!” – Kapela Szkolnego Zespołu Regionalnego „Mali Zagorzynianie” z Zagorzyna,
3. „W Mszalnicy dobrze żyć” – Zespół Regionalny „Mszalniczanie” z Mszalnicy,
4. „Żegnam cię mój świecie wesoły” – Stowarzyszenie „Górale Karpat” z Łomnicy.
Dofinansowano:
− 1 konkurs fotograficzny „Stary Sącz – kreatywnie” edycja V pt. Punkty widokowe wraz z ich
walorami na terenie Gminy Stary Sącz”,
− 2 wydawnictwa: „Nadpopradzkie żywoty. Gazdowanie”, „Almanach Łącki nr 34 i 35/2021”

Finansowanie ochrony
zabytków

Rada Powiatu Nowosądeckiego
Zarząd Powiatu Nowosądeckiego

Z budżetu Powiatu Nowosądeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego
wydatkowano kwotę 120 000 zł.

Interwencje w sprawie
niszczenia obiektów
zabytkowych

Wojewódzki Konserwator
Zabytków
Zarząd Powiatu Nowosądeckiego

W 2021 roku zarówno Wojewódzki Konserwator Zabytków, jak i Zarząd Powiatu Nowosądeckiego
nie podejmował żadnych interwencji prawnych w sprawie niszczenia obiektów zabytkowych

Prace remontowoStarostwo Powiatowe
konserwatorskie i utrzymanie DPS w Zbyszycach
obiektów własnych
ZS w Starym Sączu

Przeprowadzono 6 przeglądów stanu technicznego i 1 kontrolę stanu zachowania obiektów. Ponadto
Zespół Szkół w Starym Sączu przeprowadził remont instalacji elektrycznej w budynku na ul. Batorego
27, natomiast Dom Pomocy Społecznej w Zbyszycach wykonał renowację okien w „Dworze”.

Monitorowania zasobów
i wdrażanie programów

Przeprowadzono nabór wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robot
budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu
Nowosądeckiego.

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego

Źródło: Opracowano przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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12. Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami
Pozarządowymi na rok 2021
Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Starostwa
Powiatowego w Nowym Sączu
Uchwała Nr 185/XVI/20 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 listopada 2020 roku
w sprawie Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami
Pozarządowymi na rok 2021
Rada Powiatu Nowosądeckiego Uchwałą Nr 291/XXX/18 z 1 marca 2018 roku 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 2021 został
przyjęty Uchwałą Nr 185/XVI/20 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 listopada 2020 roku. Był on
realizowany przez niestępujące wydziały merytoryczne 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,
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−
−
−
−

Zespół Zdrowia i Spraw Obywatelskich,
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu,
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego.

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.
W 2021 roku w Powiecie Nowosądeckim funkcjonowało łącznie 903 różnych organizacji
pozarządowych. Poniższa tabela przedstawia liczbę i rodzaj wszystkich organizacji pozarządowych,
jakie działały w 2021 roku na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

Tabela 12. Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2021 roku

Rodzaj organizacji

Liczba organizacji

Stowarzyszenia
w tym:

532

Ochotnicze Straże Pożarne
Kluby sportowe wpisane do Krajowego Rejestru
Sądowego
Stowarzyszenia zwykłe

102

pozostałe Stowarzyszenia

333

Fundacje

104

Kluby sportowe wpisane do ewidencji stowarzyszeń
kultury fizycznej Starosty Nowosądeckiego
w tym:

177

Uczniowskie Kluby Sportowe

140

pozostałe kluby sportowe

37

Zarejestrowane Koła Gospodyń Wiejskich

90

64
33

Razem

903

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

Status OPP (organizacji pożytku publicznego) uzyskało 26 organizacji pozarządowych spośród
wszystkich ujętych w tabeli.

DALSZY OPIS REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE 295 RAPORTU.
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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 2021-2024
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu
Uchwała Nr 236/XXI/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 września 2021 roku
w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Nowego Sącza oraz
Powiatu Nowosądeckiego na lata 2021-2024”
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.
W 2021 roku odbyły się cztery posiedzenia Komisji, podczas których między innymi:
1. dokonano oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie
Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego,
2. dokonano rozliczenia zainteresowanych jednostek z realizacji założeń wynikających
z „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa
Obywateli i Porządku Publicznego dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego na
lata 2018-2020”,
3. przedstawiono sprawozdania służb, inspekcji i straży z ich działalności w roku 2020 oraz
przedstawiono główne kierunki do realizacji przez te jednostki w 2021 roku,
4. przedstawiono oraz zatwierdzono projekty budżetu Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu
Nowosądeckiego w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa.
Sprawozdanie z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego
Sącza w 2021 roku zostało przedstawione Radzie podczas Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego
przeprowadzonej w dniu 2 grudnia 2021 roku.
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,
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

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.

Głównymi rejonami działania Programu są:
• bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania,
• bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
• bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej,
• bezpieczeństwo w szkołach,
• bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych
• przemoc w rodzinie,
• bezpieczeństwo weterynaryjne,
• bezpieczeństwo w górach.
Główne cele Programu to: wzrost poczucia bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscu
zamieszkania, wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez bieżące monitorowanie stanu dróg
i działania na rzecz poprawy stanu nawierzchni dróg oraz bezpiecznych rozwiązań komunikacyjnych,
kontrola przestrzegania prawa w ruchu drogowym przez kierujących pojazdami i pieszymi,
bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej, ograniczenie przestępstw i wykroczeń poprzez
monitorowanie i kontrolę środków komunikacji publicznej, wzrost bezpieczeństwa w szkołach
poprzez edukację i przygotowywanie dzieci do właściwego postępowania w sytuacjach zaistnienia
zagrożenia, zapobieganie oraz podejmowanie działań na rzecz przemocy w rodzinie oraz
przestępczości, uzależnień nieletnich i aspołecznym zachowaniom.
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Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Powiatu Nowosądeckiego na lata 2021-2027
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
Uchwała Nr 245/XXII/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 17 listopada 2021 roku
w sprawie uchwalenia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na
lata 2021-2027
I.

Cel strategiczny: Zwiększenie udziału seniorów i osób niepełnosprawnych w życiu
społecznym
Cele operacyjne:
− Wspieranie i promocja aktywnego trybu życia seniorów i osób niepełnosprawnych
poprzez działania integracyjno-aktywizujące
− Kierunki działania:
a) organizacja aktywnej integracji seniorów i osób niepełnosprawnych ze
społeczeństwem lokalnym.

Realizacja:
Na terenie Nowego Sącza działa Stowarzyszenie Sadecki Uniwersytet Trzeciego Wieku (SUTW)
obejmujący swym działaniem osoby starsze z terenu Powiatu. Władze Powiatu Nowosądeckiego od
lat ściśle współpracują z Uniwersytetem, wspierając jego działania. O formach zajęć oraz możliwości
uczęszczania na nie, mieszkańcy Powiatu informowani są poprzez lokalną prasę, stronę internetową
Uniwersytetu. W ramach zawartego porozumienia na rok 2021 Uniwersytet zadeklarował m.in.
współpracę z Zarządem Powiatu Nowosądeckiego w zakresie zmierzającym do opracowania
Sądeckiej Polityki Senioralnej, polegającej m.in. na: propagowaniu i prowadzeniu edukacji osób
starszych mieszkających w Powiecie Nowosądeckim w różnych dziedzinach nauk, aktywizacji
społecznej osób starszych mieszkających na terenie Powiatu Nowosądeckiego, działalności na rzecz
ochrony zdrowia, promocji zdrowego trybu życia seniorów itp. Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet
Trzeciego Wieku w okresie od 1 sierpnia do 28 października realizował projekt „Aktywizujące zajęcia
sportowe dla sądeckich seniorów”. Projekt miał na celu zwiększenie aktywności ruchowej seniorów –
mieszkańców Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego w wieku 60+ po okresie pandemii
koronawirusa, promowanie aktywności fizycznej w tej grupie wiekowej oraz integrację środowiska
osób starszych. W ramach projektu realizowano: zajęcia na basenie, zajęcia lekkoatletyczne oraz
wyjazd sportowy na XIII Olimpiadę Sportową Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Organizacji
Senioralnych „Trzeci Wiek na start”. Od 1 maja do 31 grudnia 2021 roku SUTW realizował Projekt pt.
„Siłownia Seniora”. W ramach projektu zaplanowano zajęcia gimnastyki ogólnorozwojowej oraz cykl
zajęć nordic walking trasami turystycznymi i pieszymi Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego.
Ponadto na terenie powiatu Nowosądeckiego działają liczne Kluby Seniora, które swoją działalnością
również wspierają integrację seniorów ze środowiskiem.
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II.

Cel strategiczny: Poprawa warunków funkcjonowania seniorów oraz długotrwale lub ciężko
chorych mieszkańców powiatu
Cele operacyjne:
1) Podejmowanie działań na rzecz seniorów oraz długotrwale lub ciężko chorych
mieszkańców powiatu, niemogących samodzielnie funkcjonować
− Kierunki działania:
a) utrzymywanie i doskonalenie jakości świadczonych usług przez domy pomocy
społecznej (DPS).

Realizacja:
W 2021 roku w Powiecie Nowosądeckim działały następujące domy pomocy społecznej: DPS
w Zbyszycach dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz dwa DPS-y dla osób przewlekle
somatycznie chorych: DPS w Klęczanach i DPS w Muszynie. Domy te dysponują 253 miejscami,
a w 2021 roku w sumie 267 osób zostało w nich objętych usługami opiekuńczymi. W 2021 roku nikt
nie oczekiwał na miejsce w DPS, a przyjęcia były realizowane na bieżąco. Wszyscy mieszkańcy
w zależności od predyspozycji objęci są odpowiednimi formami terapii. Kwalifikacje członków zespołu
opiekuńczego DPS są systematycznie podnoszone poprzez liczne szkolenia. W 2021 roku odbyło się
ich 18 i wzięło w nich udział w sumie 123 członków zespołu opiekuńczego DPS. Placówki te są
remontowane i modernizowane na bieżąco, zgodnie z zaistniałymi potrzebami. W 2021 roku
przeprowadzonych zostało w sumie 15 remontów na łączna kwotę 209 256,52 zł.
2) Poprawa bezpieczeństwa seniorów
− Kierunki działania:
a) organizacja akcji informacyjnych dla seniorów nt. unikania zagrożeń związanych
z wszelkiego rodzaju oszustwami.
Realizacja:
W 2021 roku prowadzone były spotkania i pogadanki z funkcjonariuszami Policji w Klubach Seniora
działających na terenie Powiatu Nowosądeckiego. Ponadto prowadzona była przez Policję Kampania
Informacyjna: „Seniorze nie daj się oszukać”, w ramach której za pośrednictwem mediów (wywiad
radiowy) informowano o zagrożeniach oraz o tym jak się przed nimi bronić. Zorganizowano 8 spotkań,
w który uczestniczyło 252 seniorów w ramach realizacji programu profilaktyczno-edukacyjnego
"Bezpieczny senior". Rozwieszono 70 plakatów przestrzegających przed procederem tzw. oszustw „na
wnuczka” oraz ok. 500 ulotek pt. „Świadomy to bezpieczny senior". W ostatnim kwartale 2021 roku
sądeccy policjanci podczas spotkań przekazywali seniorom notesy z magnesami przekazane przez
Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie w ramach kampanii „Stop – tak działają oszuści! Nie
przekazuj pieniędzy obcym!”. Ponadto na terenie Powiatu Nowosądeckiego w roku 2021 prowadzone
były 2 akcje informacyjne dla seniorów związane z oszustwami. Pierwsza z akcji została
przeprowadzona w Sądeckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku (37 osób) oraz w Klubie Seniora
(30 osób) dotycząca cyberbezpieczeństwa, bezpiecznej bankowości internetowej itp. Druga z akcji
informacyjnych („Wnuczka, wnuczek edukuje, dziadek, babcia się stosuje") była prowadzona na
terenie Powiatu Nowosądeckiego przez Komisariat Policji. W ramach akcji odbywały się spotkania
policjantów z seniorami oraz uczniami placówek oświaty działających na terenie powiatu, w trakcie
których uczestnicy informowani byli o metodach działania oszustów oraz zagrożeniach, które mogą
spotkać seniorów z ich strony. Dzielnicowi odwiedzali również seniorów zamieszkujących na terenie
Powiatu Nowosądeckiego, udzielali indywidualnych porad związanych z ich bezpieczeństwem oraz
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informowali o działalności oszustów i metodach, którymi się posługują. W ramach projektu „Sm@rt
senior w świecie nowych technologii” SUTW w 2021 roku wydał poradnik dla seniorów pt. „Sm@rt
seniorzy. Jesteśmy bezpieczni w sieci”. Jest to broszura informacyjna, w której również poruszane są
kwestie bezpieczeństwa osób starszych w sieci, jakie zagrożenia czyhają na seniorów, jak się przed
nimi uchronić oraz gdzie szukać pomocy, kiedy padnie się ich ofiarą.
3) Profilaktyka zdrowotna seniorów i osób niepełnosprawnych
− Kierunki działania:
a) realizacja badań profilaktycznych seniorów,
b) realizacja programów edukacyjno-zdrowotnych ukierunkowanych na promocję
zdrowia, poprawę jakości życia i aktywizację seniorów i osób niepełnosprawnych.
Realizacja:
W 2021 roku organizowano następujące badania z zakresu zdrowia publicznego:
1. „Zdrowe kości zdrowe ciało – diagnostyka osteoporozy”.
Zadanie polegało na
przeprowadzeniu pakietu badań dla mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego w wieku 50+,
obejmującego: badanie densytometrycznee jednego odcinka anatomicznego, badanie
witaminy D3 metabolit 25(OH). W badaniu tym wzięło udział 100 mieszkańców Powiatu
Nowosądeckiego, w tym 58 osób powyżej 60 roku życia.
2. „Zdrowa tarczyca – droga do równowagi hormonalnej. Zadanie polegało na przeprowadzeniu
pakietu badań: badanie poziomu TSH, USG tarczycy. W badaniu wzięło udział 171 osób –
TSH (w tym 24 osoby były powyżej 60 roku życia), 154 osoby – USG tarczycy (w tym 22 osoby
były powyżej 60 roku życia).
Ponadto Stowarzyszenie Sadecki Uniwersytet Trzeciego Wieku od 1 marca 2021 roku do końca
2022 roku realizuje projekt „Zdrowy i Aktywny Sądecki Senior”, który dedykowany jest słuchaczom
SUTW oraz osobom starszym z terenu Powiatu Nowosądeckiego. Głównym celem projektu jest
skuteczna edukacja prozdrowotna seniorów w wieku 50+ na rzecz ich pomyślnego starzenia się,
zapobiegania typowym dla wieku starszego chorobom somatycznym i psychicznym.
III.

Cel strategiczny: Wzmocnienie i rozbudowa systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
wsparcia osób niepełnosprawnych
Cele operacyjne:
1) Wspieranie przemian, ustawiczne podnoszenie świadomości społecznej w zakresie
dostrzegania i rozumienia problematyki osób niepełnosprawnych, a także ich praw
− Kierunki działania:
b) organizacja aktywnej integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem
lokalnym oraz ich aktywizacja.

Realizacja:
W 2021 roku wdrożony i realizowany był „Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
w Powiecie Nowosądeckim na lata 2021-2027”. Jest to dokument służący realizacji aktywnej
i efektywnej polityki wsparcia osób niepełnosprawnych, podnoszenia ich świadomości społecznej
oraz ich integracji ze społecznością lokalną Powiatu Nowosądeckiego. Priorytetem Programu było
wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i umożliwienie pełnego ich rozwoju na płaszczyźnie
społecznej, zawodowej i ekonomicznej. Celami operacyjnymi programu są m.in.: wspieranie przemian,
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ustawiczne podnoszenie świadomości społecznej w zakresie dostrzegania i rozumienia problematyki
osób niepełnosprawnych, a także ich praw oraz adaptacja i integracja osób niepełnosprawnych
poprzez uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym i turystycznym.
2) Pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w zaspokajaniu podstawowych
potrzeb socjalno-bytowych
− Kierunki działania:
a) poprawa dostępności osób niepełnosprawnych i osób zależnych do budynków
użyteczności publicznej oraz aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym.
Realizacja:
Powiat w 2021 roku realizował zadania z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków PFRON
(dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych (342 519 zł dla 247 osób), dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego,
przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (1 064 598,53 zł dla 843 osób),
dofinansowanie
do
likwidacji
barier
funkcjonalnych-architektonicznych,
technicznych
i w komunikowaniu (750 000 zł dla 272 osób), dofinansowanie zadań z zakresu sportu kultury
i turystyki osób niepełnosprawnych (77 559,36 zł), dofinansowanie kosztów działania warsztatów
terapii zajęciowej (4 556 160 zł środki PFRON i 506 310 zł środki Powiatów).
3) Zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do kształcenia i podnoszenia kwalifikacji
− Kierunki działania:
a) rozwój diagnostyki w zakresie wczesnego wspomagania dzieci,
b) dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji osób niepełnosprawnych.
Realizacja:
Jedna osoba niepełnosprawna poszukująca pracy za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy dla
Powiatu Nowosądeckiego (PUP) przeszła szkolenie pn. „Przedłużanie i zagęszczanie rzęs”. Osoba podjęła
własną działalność gospodarczą. Ponadto w 2021 roku Powiat Nowosądecki kontynuował realizację
pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub
zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym,
zawodowym i w dostępie do edukacji. W ramach wspomnianego programu realizowany był Moduł II, czyli
pomoc osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Z dofinansowania
w 2021 roku w sumie skorzystały 104 osoby niepełnosprawne, na łączna kwotę 220 741 zł.
4) Aktywizacja i rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych
− Kierunki działania:
a) wspieranie zatrudnienia i samozatrudnienia osób niepełnosprawnych,
b) pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla
osoby zależnej,
Realizacja:
W 2021 roku Powiat Nowosądecki kontynuował realizację pilotażowego programu „Aktywny
Samorząd”. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających
uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Program ten w 2021 roku obejmował realizację następujących zadań – Moduł I - obszar A1, A2, B1,
B2, B3, B4, C1, C2, C3, C5, D. W ramach Obszaru D w 2021 roku pomoc w utrzymaniu aktywności
49

II

Raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego za rok 2021
Strategie realizowane w Powiecie Nowosądeckim

zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej otrzymały 3 osoby niepełnosprawne na
kwotę – 6 328,55 zł (dopłata do przedszkola dla 3 dzieci). Ponadto Powiat realizował zadania z zakresu
rehabilitacji zawodowej ze środków PFRON (przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na
rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
(189 900 zł dla 5 osób), dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby
niepełnosprawnej (254 373,91 zł na zorganizowanie 6 stanowisk pracy dla pięciu pracodawców),
zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących
pracy i nie pozostających w zatrudnieniu (6 740 zł dla 1 osoby), zwrot finansowania kosztów szkolenia
i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (3 498,20 zł dla 1 osoby),
IV.

Cel strategiczny: Wzrost aktywności zawodowej osób bezrobotnych
Cele operacyjne:
1) Pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w podejmowaniu zatrudnienia
− Kierunki działania:
a) zwiększenie dostępu do podstawowych usług rynku pracy tj. pośrednictwa pracy
i poradnictwa zawodowego,
b) doskonalenie i podnoszenie efektywności usług pośrednictwa pracy,
c) promowanie pośrednictwa pracy wśród potencjalnych pracodawców
i pracowników.

Realizacja:
Liczba osób objętych w 2021 roku usługą poradnictwa zawodowego wynosi 2020. Rozpoczęto
9 716 planów doradczych. Wydano 3169 skierowań do pracy z czego 2053 osoby podjęły
zatrudnienie. Ze względu na obostrzenia sanitarne, zakaz organizowania wszelkich spotkań, imprez
masowych oraz ogólną, trudną sytuację epidemiologiczną, PUP nie organizował w 2021 roku giełd
pracy ani spotkań informacyjnych dla bezrobotnych. Informacje o realizowanych projektach dla
bezrobotnych w Powiecie Nowosądeckim w 2021 roku rozpowszechniono za pośrednictwem strony
internetowej Urzędu i w trakcie kontaktów telefonicznych doradców z klientami. Gmina Krynica-Zdrój
w roku 2021 realizowała we współpracy z Fundacją Rozwoju Regionów projekt
„Reintegracja/Aktywizacja – kompleksowy program wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym z gminy Krynica-Zdrój”, w ramach którego 60 osób bezrobotnych z terenu
tejże Gminy została objęta kursami zawodowymi oraz wsparciem w formie poradnictwa zawodowego.
2) Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych oraz bezrobotnych w wieku 25-34
− Kierunki działania:
a) upowszechnianie i realizacja działań ułatwiających podjęcie zatrudnienia przez
osoby bezrobotne, znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy,
b) zapewnienie możliwości uzyskania indywidualnego wsparcia dla osób znacznie
oddalonych od rynku pracy.

Realizacja:
W 2021 roku w Powiecie Nowosądeckim 203 osoby podjęły pracę subsydiowaną, 29 osób skierowano
na szkolenia, 168 osób skierowano na staż, a 17 osób skierowano do prac społecznie użytecznych.
Ponadto 110 osób skorzystało z organizowanych robót publicznych w Gminach i Powiatowym Zarządzie
Dróg (PZD) oraz z prac społecznie użytecznych przy współpracy Ośrodkami Pomocy Społecznej.
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3) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
− Kierunki działania:
a) zwiększenie dostępu do usług poradnictwa zawodowego i promowanie przez
doradców zawodowych mobilności zawodowej,
b) inicjowanie kontaktów osób bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
c) nawiązywanie współpracy Powiatowych Urzędów Pracy z Ośrodkami Pomocy
Społecznej działającymi na terenie powiatu.
Realizacja:
Potrzebę aktywizacji 138 dłużników alimentacyjnych zgłosiło 16 gmin, z tego 73 było zarejestrowanych
w PUP celem aktywizacji. Ponadto w trzech gminach: w Muszynie, w Nawojowej i w Podegrodziu
aktywizacji dokonano poprzez organizacje prac społecznie użytecznych. Ze względu
na obostrzenia sanitarne, zakaz organizowania wszelkich spotkań
i imprez grupowych, PUP nie organizował spotkań informacyjnych dla bezrobotnych. Natomiast
informacje o organizowanych projektach dla bezrobotnych, a realizowanych przez instytucje zewnętrzne,
które wpłynęły w 2021 roku upowszechniono za pośrednictwem strony internetowej i w trakcie
kontaktów telefonicznych doradców z klientami. Ponadto wydano 1 244 skierowania na formy aktywizacji
zawodowej. 1490 osób bezrobotnych skorzystało z indywidualnego i grupowego poradnictwa
zawodowego.
4) Umożliwianie dostępu do wiedzy na temat lokalnego rynku pracy oraz dostępnych form
wsparcia dla osób poszukujących zatrudnienia
− Kierunki działania:
a) analiza potrzeb i oczekiwań osób bezrobotnych oraz pracodawców,
b) opracowanie broszur/ulotek informacyjnych na temat dostępnych form wsparcia
dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz upowszechnianie informacji na
temat tej działalności na stronach www,
c) wydanie informatora PUP.
Realizacja:
Co roku opracowywane są informacje na temat sytuacji na rynku pracy, również każdego roku
wydawany jest informator PUP. Rozdano około 500 sztuk ulotek informujących o możliwości
korzystania z aplikacji mobilnej e-praca. Informacje o projektach dla osób bezrobotnych,
upowszechniono za pośrednictwem strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy.
5) Podnoszenie kompetencji zawodowych bezrobotnych i absolwentów szkół
nieposiadających odpowiednich kwalifikacji
− Kierunki działania:
a) finansowanie stypendiów na podjęcie nauki w szkołach ponadgimnazjalnych dla
dorosłych lub na studiach zaocznych,
b) rozwijanie systemu szkoleń i przekwalifikowania bezrobotnych zgodnie
z potrzebami rynku pracy.
Realizacja:
W 2021 roku 279 osób bezrobotnych oraz 1 osoba aktywnie poszukująca pracy skorzystały
z 49 realizowanych szkoleń na terenie Powiatu Nowosądeckiego. Dofinansowania do stypendiów na
podjęcie nauki w szkołach ponadgimnazjalnych dla dorosłych lub na studiach zaocznych w 2021 roku
nie były realizowane.
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V.

Cel strategiczny: Wzmocnienie systemu pieczy zastępczej
Cele operacyjne:
1) Rodzinna Piecza Zastępcza dostosowana do potrzeb i wyzwań w wymiarze społecznym
Powiatu
− Kierunki działania:
a) systematyczne podnoszenie kwalifikacji kadr instytucji pieczy zastępczej,
b) stworzenie partnerskiego zespołu służacego rozwiązywaniu problemów
związanych z pieczą zastępczą.

Realizacja:
Wzorem lat ubiegłych w 2021 roku kontynuowano współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, sądami,
instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi i Ośrodkiem Adopcyjnym w zakresie rozwiązywania
problemów związanych z pieczą zastępczą. W 2021 roku w szkoleniach dla kadr instytucji pieczy
zastępczej wzięły udział 24 osoby.

2) rozwój systemu pieczy zastępczej
− Kierunki działania:
a) zwiększenie liczby miejsc w rodzinnych formach pieczy zastępczej,
b) poszerzanie kręgu kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
c) propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego.
Realizacja:
W 2021 została zawarta została 1 nowa umowa o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej –
w ubiegłym roku w Powiecie Nowosądeckim funkcjonowało 6 takich rodzin, w których przebywało
w sumie 19 dzieci i 1 Pogotowie Rodzinne, w którym przebywało 1 dziecko. W 2021 roku skierowanych
zostało 6 osób na szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej przez
Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Tarnowie. Szkolenie to finalnie ukończyły
4 osoby. Natomiast 2 osoby z powodu choroby nie ukończyły szkolenia.
Opracowano 22 diagnozy psychologiczne kandydatów o posiadaniu
predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W 2021 roku, w związku
z utrzymującą się wciąż trudną sytuacją epidemiczną w kraju, nie odbył się coroczny piknik z okazji Dnia
Rodzicielstwa Zastępczego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadziło natomiast kampanię
informacyjną w celu promowania rodzinnej pieczy zastępczej poprzez informacje na tablicach
ogłoszeniowych oraz stronie internetowej PCPR oraz w mediach lokalnych. Osoby chcące pełnić
funkcję rodziny zastępczej były informowane przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie o obowiązującej procedurze kwalifikowania kandydatów oraz warunkach jakie winni spełniać
kandydaci, a także dokumentach, jakie należy dostarczyć. Pracownicy Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy
Zastępczej dokonywali analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów do
pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W 2021 roku dokonano analizy w 13 rodzinach. Ponadto
opracowany i realizowany był również w 2021 roku Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej
w Powiecie Nowosądeckim na lata 2021-2023, który został przyjęty uchwałą Nr 222/XX/21 Rady
Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 czerwca 2021 roku.
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3) Rozbudowa wsparcia dla funkcjonujących rodzin zastępczych
− Kierunki działania:
a) organizacja szkoleń dla rodzin zastępczych,
b) organizacja pomocy prawnej i psychologicznej dla rodzin zastępczych oraz
wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych.
Realizacja:
W 2021 roku przeprowadzone zostały badania psychologiczne dla zawodowych i niezawodowych
rodzin zastępczych dla 27 osób – opracowanych zostało 16 opinii dla 11 małżeństw i 5 osób samotnie
sprawujących pieczę zastępczą. Realizowano poradnictwo psychologiczne: z takiej formy wsparcia
skorzystały 64 rodziny, udzielono 141 porad. Ponadto udzielano również poradnictwa prawnego,
z którego skorzystały 2 rodziny (2 porady). Kontynuowano współpracę z osobami usamodzielnianymi.
Udzielono pomocy w procesie wskazania opiekuna usamodzielnienia dla 17-latków – wskazano 14 osób
pełniących funkcję opiekunów usamodzielnienia. Udzielono pomocy w opracowaniu indywidulanych
planów usamodzielnienia dla 13 pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.
VI.

Cel strategiczny: Ograniczenie zjawiska uzależnień i pomoc osobom uzależnionym
Cele operacyjne:
1) zapobieganie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych oraz uzależnieniom
behawioralnym
− Kierunki działania:
a) zwiększanie świadomości społecznej na temat uzależnień, ich rodzajów oraz
destrukcyjnego wpływu na życie jednostki, rodziny i społeczeństwo,
b) rozbudowa systemu diagnozowania i leczenia uzależnień.

Realizacja:
W 2021 roku funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu prowadzili spotkania
profilaktyczne na terenie placówek oświatowych w trakcie, których omawiano z młodzieżą między
innymi kwestie problematyki narkotykowej, jak również spożywania alkoholu. W 2021 roku
przeprowadzono 74 spotkania związane z ta tematyką, ponadto podczas 15 spotkań z dyrekcją szkół,
gronem pedagogicznym prezentowano walizkę edukacyjną z atrapami środków sychoaktywnych.
W szkołach na terenie Powiat Nowoądeckiego realizowano godziny wychowawcze (45 godzin lekcji
wych.) w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego, 5 spotkań z „Arkadio" – realizowany
projekt opierał się na profilaktyce uzależnień, niebezpiecznych zachowań i promowaniu dobrych
przykładów, 2 spotkania z Policją (dla uczniów i rodziców), 8 spotkań z psychologiem i Doradcą
Zawodowym spoza szkoły, 15 godzin otwartych dla nauczycieli. Ponadto w okresie od kwietnia do
września 2021 roku realizowano zadania związane ujawnianiem nielegalnych upraw maku i konopi
pn. "MAK – KONOPIE". W trakcie prowadzonych działań policjanci KMP w Nowym Sączu
przeprowadzili łącznie 171 kontrole pod kątem nielegalnej uprawy maku i konopi, w 6 przypadkach
z udziałem przedstawicieli Urzędów Gmin z terenu Powiatu Nowosądeckiego. Dodatkowo w okresie
realizowanych działań policjanci przeprowadzili 80 rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych
dotyczących zagrożenia narkomanią.
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VII.

Cel strategiczny: Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie oraz prowadzenie działań
prewencyjnych, profilaktycznych, edukacyjnych i wspierających oraz zwiększenie
skuteczności działań interdyscyplinarnych
Cele operacyjne:
1) zwiększanie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie i jego
konsekwencji
− Kierunki działania:
a) rozpowszechnianie informacji na temat dostępnych w gminie i poza nią form
pomocy dla ofiar przemocy i formach korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców
przemocy,
b) prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży, dorosłych
i seniorów w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie,
c) prowadzenie kampanii społecznych ukierunkowanych na przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie.

Realizacja:
Kampania prowadzona w szkołach na terenie Powiatu Nowosądeckiego „19 dni przeciwko przemocy”:
spotkania w grupach, pogadanki w kole profilaktycznym i gazetki informacyjne. Ponadto w szkołach
podczas lekcji wychowawczych (15 godzin) poruszane były tematy przemocy fizycznej i psychicznej,
cyberprzemocy itp. W szkołach organizowane były również konsultacje z Policją (w razie potrzeby)
czy innymi jednostkami wspierającymi proces wychowawczy ucznia. Gazetki tematyczne
organizowane np. w ramach obchodów MIĘDZYNARODOWEGO DNIA BEZ PRZEMOCY –
2 PAŹDZIERNIKA. W gminach z terenu Powiatu Nowosądeckiego organizowano również pikniki
plenerowe pod nazwą "Mój dom – rodzina bez przemocy". KMP w Nowym Sączu realizowała również
za pośrednictwem strony internetowej kampanię medialną dotyczącą znaku „Pomóż mi”. Ponadto
rozpowszechniano informacje dotyczące realizowanych programów korekcyjno-edukacyjnych dla
sprawców przemocy na terenie poszczególnych gmin Powiatu Nowosądeckiego. Ośrodek Pomocy
Społecznej w Krynicy-Zdroju we współpracy z Akademią Pozytywnej Profilaktyki opracował materiał
wideo pt. „Niemy Krzyk – przemoc wobec dziecka”. Materiał został udostępniony poprzez media
społecznościowe za pośrednictwem mediów społecznościowych (Vimeo i Facebook), na stronie
internetowej opskrynica.pl oraz rozpowszechniony poprzez dzienniki elektroniczne wśród rodziców,
uczniów, placówek oświaty działających na terenie Gminy Krynica Zdrój. Film obejrzało 190 osób.
W ramach kampanii informacyjnych rozpowszechniano materiały profilaktyczno-informacyjne
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w formie plakatów i ulotek. Na terenie Powiatu
Nowosądeckiego rozdystrybuowano ok. 500 ulotek oraz 30 plakatów informacyjnych.
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Realizacja uchwał Rady Powiatu Nowosądeckiego podjętych przed 2021 rokiem
Lp.

Numer i data podjęcia uchwały
Uchwała
Nr 27/IV/2003
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 30 stycznia 2003 r.

Przedmiot uchwały
w sprawie zmiany Regulaminu
Organizacyjnego z dnia
30 stycznia 2003 r.

Informacja o wykonaniu uchwały
Rozdział IX
Regulaminu
organizacyjnego
Skargi i wnioski

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.

Rozdział X
Regulaminu
organizacyjnego
1.

Działalność
kontrolna
w Starostwie

Przeprowadzanie kontroli
jednostek organizacyjnych
zgodnie z planem na 2021 r.
Przeprowadzanie kontroli
organizacji i funkcjonowania
komórek organizacyjnych
Starostwa Powiatowego zgodnie
z planem na 2021 r.
Kontrola terminowości realizacji
spraw przez system Logito.
Wystawianie upoważnień do
kontroli
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W 2021 r. zarejestrowano
35 skarg, w tym: 13 skarg
rozpatrzono bezpośrednio,
20 skarg przekazano do
załatwienia wg właściwości,
2 skargi pozostało bez
rozpatrzenia.
Rozpatrzono 13 skarg.
Przygotowano projekty
odpowiedzi na skargi na podpis
Starosty.
Łącznie przeprowadzono
3 kontrole kompleksowe w
jednostkach organizacyjnych
Powiatu.
Łącznie przeprowadzono
41 kontroli w komórkach
organizacyjnych Starostwa.
Przeprowadzono 12 kontroli
terminowości załatwiania spraw
w systemie Logito.
W 2021 r. wystawionych zostało
219 upoważnień do
przeprowadzenia kontroli przez
pracowników Starostwa. Zespół
na bieżąco kontroluje aktualność
podawanej przez komórki
organizacyjne Starostwa
podstawy prawnej do
przeprowadzenia kontroli.
Egzemplarz upoważnienia
dołączany jest do akt sprawy.
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Sporządzanie kwartalnych
informacji o delegacjach
służbowych kierowników
jednostek organizacyjnych
Powiatu Nowosądeckiego

2.

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

Uchwała
Nr 322/XXXII/2009
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 6 listopada 2009 r.

3.

w sprawie zasad udzielania
i rozmiaru zniżek nauczycielom,
którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach
i placówkach oraz zasad
przyznawania obniżenia lub
zwolnienia od obowiązku realizacji
zajęć dydaktycznych,
wychowawczych, opiekuńczych.
w sprawie ustalenia zasad
gospodarowania
nieruchomościami z zasobu
powiatowego.

Sporządzono 4 informacje
o delegacjach służbowych
kierowników jednostek
organizacyjnych Powiatu
Nowosądeckiego za IV kwartały
2020 r. oraz I-III kwartały 2021 r.
Zgodnie z Zarządzeniem nr
7/2013 Starosty Nowosądeckiego
z dnia 1 marca 2013 r. (kontrole
przeprowadza Zespół ds. Kontroli
i Analiz).
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela określa, iż organ prowadzący ustala
obniżenie obowiązkowego pensum dydaktycznego nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze. Ww. uchwała dotyczy dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników
filii oraz Kierowników kształcenia zawodowego w jednostkach oświatowych. W 2019 r.
została zmieniona Uchwałą Nr 60/VI/19 z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr 267/XXVIII/2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zasad udzielania i rozmiaru
zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach
oraz zasad przyznawania obniżenia lub zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć
dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych.
W 2021 r. uchwała została zrealizowana poprzez podjęcie następujących Uchwał Zarządu
Powiatu:
− Uchwała Nr 851/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 3 lutego 2021 r.
w sprawie zgody na zawieranie umów na udostępnianie hali sportowej w budynku Zespołu
Szkół Zawodowych w Grybowie;
− Uchwała Nr 852/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 3 lutego 2021 r.
w sprawie zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości pozostającej użyczeniu
w Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej;
− Uchwała Nr 853/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 3 lutego 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie Gminie Stary Sącz w dzierżawę części działki ewid.
nr 1847 położonej w Starym Sączu;
− Uchwała Nr 945/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego w budynku Liceum
Ogólnokształcącego w Starym Sączu;]
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− Uchwała Nr 986/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 czerwca 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziałów w nieruchomościach
położonych w jednostce ewid. Nawojowa, obręb ewid. Nawojowa, stanowiących własność
Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Nawojowej;
− Uchwała Nr 1004/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w jednostce ewid.
Krynica-Zdrój, obręb ewid. Krynica Wieś;
− Uchwała Nr 1026/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 14 lipca 2021 r.
w sprawie oddania w najem części powierzchni użytkowej, sali gimnastycznej i sali
lekcyjnej w budynku Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu;
− Uchwała Nr 1034/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 lipca 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 945/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia
28 kwietnia 2021 r.;
− Uchwała Nr 1051/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 4 sierpnia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 70m² gruntu pozostającego
w użytkowaniu SPZOZ – Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju;
− Uchwała Nr 1074/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 września 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego nr 1, zlokalizowanego
w budynku Klęczany 239/1 – na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Dziecka
nr 2 w Klęczanach;
− Uchwała Nr 1075/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 września 2021 r.
w sprawie oddania w dzierżawę części powierzchni użytkowej w budynku warsztatowym
na terenie Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie;
− Uchwała Nr 1127/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 3 listopada 2021 r.
w sprawie zgody na zawarcie umowy użyczenia sali gimnastycznej w budynku Zespołu
Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach;
− Uchwała Nr 1141/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 listopada 2021 r.
w sprawie oddania w dzierżawę powierzchni użytkowej w budynku przy ulicy Waryńskiego 1;
− Uchwała Nr 1148/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 grudnia 2021r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę budynku gospodarczego na części
działki ewid. nr 161/21 położonej w Marcinkowicach.
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4.

Numer i data podjęcia uchwały
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 207/XVII/12
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie zasad gospodarowania
aktywami trwałymi Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie
Ratunkowe w Nowym Sączu,
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej –
Szpital im. dr. J. Dietla
w Krynicy-Zdroju 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.

5.

6.

7.

Przedmiot uchwały

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.

w sprawie upoważnienia Zarządu
Powiatu Nowosądeckiego do
sprawowania nadzoru nad
podmiotami leczniczymi,
niebędącymi przedsiębiorcami, dla
których podmiotem tworzącym
jest Powiat Nowosądecki.

Informacja o wykonaniu uchwały
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”. Ze względu na ogłoszenie od dnia
20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w 2021 r. nie zostały przyznane odznaki
honorowe „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”.
Zarząd zapoznał się ze złożonymi przez podmioty lecznicze sprawozdaniami z zawartych
umów zbycia, wydzierżawienia, wynajmu, oddania w użytkowanie lub użyczenia aktywów
trwałych za rok 2020 wraz z określeniem korzyści finansowych z tego tytułu. Uchwała
realizowana w roku 2021 przez Zarząd poprzez wyrażenie zgody na gospodarowanie
aktywami trwałymi zgodnie z uchwałą.

Na podstawie uchwały corocznie przyznawane są nagrody za osiągnięcia sportowe dla
sportowców, trenerów i organizatorów sportu. W 2021 r. na podstawie Uchwały
Nr 1118/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 października 2021r. w sprawie
przyznania nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, nagrodzeni
zostali: Daria Myjak, Martyna Łojek, Joanna Mucha, Patryk Szczerba, Julia Niewiadomska,
Amadeusz Kwiatkowski, Anna Martyna, Agnieszka Skalniak-Sójka, Aleksandra Oratowska, Klaudia
Krężołek, Adrian Skoczeń, Bartłomiej Baziak, Kacper Dudczak, Michał Dudczak, Anna Bomba,
Kacper Niepsuj, Jan Mrówka.
Działania podjęte w roku 2021:
 comiesięczna analiza sytuacji finansowej podmiotów leczniczych w ramach składanych co
miesiąc przez Dyrektorów jednostek informacji o przychodach, kosztach i wyniku
finansowym oraz działalności inwestycyjnej;
− analiza dokumentów finansowych oraz dotyczących działalności SPZOZ składanych
Zarządowi.
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8.

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

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 w celu umożliwienia
przygotowania 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.
Uchwała o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości obejmujących 20 działek położonych
w Krynicy-Zdroju, obręb Krynica Wieś, KW NS1M/00020409/1. W trakcie sprzedaży jest
12 działek. W 2021 r. uchwała została zrealizowana poprzez podjęcie następujących uchwał:
1. o przeprowadzeniu przetargu i ustaleniu ceny wywoławczej nieruchomości:
1) Uchwała Nr 817/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 13 stycznia 2021r.,
2) Uchwała Nr 938/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 kwietnia 2021r.,
3) Uchwała Nr 973/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 maja 2021r.
4) Uchwała Nr 1056/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 11 sierpnia 2021r.
5) Uchwała Nr 1094/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 października 2021r.
6) Uchwała Nr 1095/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 października 2021r.
2. w sprawie odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości Powiatu
Nowosądeckiego położonych w Krynicy-Zdroju, obręb Krynica Wieś:
 Uchwała Nr 1189/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2021r.
3. Zawarte umowy:
− Notarialna umowa sprzedaży Rep A Nr 144/2022 z dnia 14.01.2022 r. (dot. działki
ewidencyjnej nr 403/22.).
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.

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

9.

Uchwała
Nr 242/XXIV/17
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 22 czerwca 2017 r.
10.

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
i ponadgimnazjalnych, dla których
Powiat Nowosądecki jest organem
prowadzącym.

SZCZEGÓŁOWY OPIS REALIZACJI PROGRAMU NA STRONIE 35 RAPORTU.
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Uchwała
Nr 288/XXX/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 1 marca 2018 r.

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 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 szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt
w mieszkaniach chronionych
treningowych.
w sprawie określenia zasad
rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczyciela, 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 (…).

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały ustala tryb udzielania i rozliczania
dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek
niepublicznych oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania. W 2021 r. dotowano i przeprowadzono 5 kontroli w następujących
jednostkach: Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne „Iskierka” Ośrodek RewalidacyjnoWychowawczy w Grybowie, Rzemieślnicza Szkoła I Stopnia w Złockiem Cechu Rzemiosł
Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, Branżowa Szkoła I Stopnia „Praktyk”
w Chełmcu, Branżowa Szkoła I Stopnia „Praktyk” w Wielogłowach, Branżowa Szkoła
I Stopnia w Krynicy-Zdroju Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.
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 grudnia 2026 r. w celu umożliwienia Gminie
Stary Sącz przygotowania 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.
Od 6 kwietnia 2018 r. zastosowanie mają nowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt
w mieszkaniach chronionych treningowych, a opłaty naliczane są zgodnie z podjętą uchwałą.
W 2021 r. od 1 lipca jeden wychowanek korzystał z mieszkania chronionego treningowego.
Naliczono odpłatność w wysokości 780 zł.
Akt porządkujący, dostosowujący przepisy prawa miejscowego do obowiązujących przepisów
prawa oświatowego w zakresie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru
zajęć nauczycieli o różnym planie zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz
określający tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli kształcących na odległość,
w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych
i doradców zawodowych, a także zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć
w formie zaocznej i kształceniu na odległość.

11.

12.

13.

14.

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

Uchwała
Nr 297/XXXI/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 6 kwietnia 2018 r.
Uchwała
Nr 325/XXXIV/18
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 7 września 2018 r.
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Uchwała
Nr 60/VI/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 10 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr
267/XXVIII/2009 Rady Powiatu
Nowosądeckiego w sprawie zasad
udzielania i rozmiaru zniżek
nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze w
szkołach i placówkach oraz zasad
przyznawania obniżenia lub
zwolnienia od obowiązku realizacji
zajęć dydaktycznych,
wychowawczych, opiekuńczych.
w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż w trybie przetargu,
nieruchomości gruntowych
położonych w gminie Chełmiec,
obręb Marcinkowice, stanowiących
własność Powiatu Nowosądeckiego.

Uchwała określająca zasady ustalenia obowiązującego pensum godzin i określenia zniżek
z tytułu pełnienia funkcji kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych.

15.

Uchwała
Nr 76/VIII/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

16.

17.

Uchwała
Nr 86/X/19
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 15 listopada 2019 r.

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

Uchwała o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości obejmującej 62 działki położone
w gminie Chełmiec, obręb Marcinkowice, obj. KW Nr NS1S/00093921/3 oraz udziały
w 60/65 cz. w drogach wewnętrznych, obj. KW Nr NS1S/00128716/8. W 2021 r. uchwała
została zrealizowana poprzez podjęcie następujących uchwał o przeprowadzeniu przetargu
i ustaleniu ceny wywoławczej nieruchomości:
 Uchwała Nr 818/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 13 stycznia 2021r.
 Uchwała Nr 911/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 31 marca 2021r.
 Uchwała Nr 1009/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 czerwca 2021r.
 Uchwała Nr 1010/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 czerwca 2021r.
 Uchwała Nr 1117/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 października 2021r.
Zawarto umowy notarialne sprzedaży:
 Rep A Nr 1694/2021 z dnia 22 marca 2021 r. (dot. działki ewid. nr 177/36),
 Rep A Nr 6712/2021 z dnia 5 października 2021 r. (dot. działki ewid. nr 177/33),
 Rep A Nr 7374/2021 z dnia 4 listopada 2021 r. (dot. działki ewid. nr 177/77).
Uchwała określa wysokość stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. W 2021 r. na
podstawie uchwały wydano następujące decyzje na zajęcie pasa drogowego:
1) 547 decyzji z tytułu zajęcia pasa drogowego, umieszczenia i lokalizacji urządzeń w pasie
drogowym i naliczając z tego tytułu opłaty,
2) 237 decyzji na lokalizację zjazdów,
3) 62 zezwoleń (decyzji) na zajęcie pasa drogowego na czas wykonania robót związanych
z budową zjazdów
4) 5 decyzji na zajęcie pasa drogowego – umieszczenie obiektów i reklam.
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18.

19.

Numer i data podjęcia uchwały
Uchwała
Nr 159/XIV/20
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół
ponadpodstawowych mających
siedzibę na obszarze Powiatu
Nowosądeckiego od dnia
1 września 2020 roku.

Uchwała
Nr 160/XIV/20
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie przekazania Wójtowi
Gminy Łącko przez Powiat
Nowosądecki zarządzania drogą
powiatową nr 1540 K Łącko –
Wola Kosnowa w km 2+590 –
3+025 oraz w km 4+875 – 5+360.
w sprawie przekazania
Burmistrzowi Miasta i Gminy
w Piwnicznej-Zdroju przez Powiat
Nowosądecki ograniczonego
zarządzania drogą powiatową
nr 1518 K Wierchomla Wielka –
Wierchomla Mała od km 0+010 do
km 4+140.

Uchwała
Nr 161/XIV/20
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 30 czerwca 2020 r.
20.

21.

Przedmiot uchwały

Uchwała
Nr 162/XIV/20
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie przekazania
Burmistrzowi Miasta i Gminy
w Piwnicznej-Zdroju przez Powiat
Nowosądecki ograniczonego
zarządzania drogą powiatową
nr 1519 K Piwniczna: ul. Zagrody –
Łomnica od km 0+000 do
km 1+562.

Informacja o wykonaniu uchwały
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy zespołów szkół w Krynicy-Zdrój, Starym Sączu
i Nawojowej oraz likwidacji ZS w Tęgoborzy, czynią obowiązującą dotąd Uchwałę w sprawie
planu sieci szkół nieaktualną. Stąd też w oparciu o zapis art. 39 ust. 7 i 8 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia
planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych z uwzględnieniem
szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze powiatu
prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży
zamieszkującym na obszarze powiatu realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub
obowiązku nauki.
W związku z podjętą uchwałą w dniu 13 sierpnia 2020 r. zostało zawarte porozumienie
dotyczące przekazania Wójtowi Gminy Łącko ograniczonego zarządzania drogą powiatową
nr 1540 K Łącko – Wola Kosnowa w km 2+590÷3+025 oraz w km 4+875÷5+360, na
podstawie art. 19 ust. 4 ustawy o drogach publicznych, w związku z zadaniem polegającym na
„Rozbudowie drogi powiatowej obejmującej budowę chodnika dla pieszych” w szczególności
opracowania dokumentacji projektowej. Porozumienie obowiązywało do 30 czerwca 2021 r.
W związku podjętą uchwałą zostanie zawarte
porozumienie dotyczące przekazania
Burmistrzowi Piwnicznej-Zdroju ograniczonego zarządzania drogą powiatową nr 1518 K
Wierchomla Wielka – Wierchomla Mała w km 0+010÷4+140, na podstawie art. 19 ust. 4
ustawy o drogach publicznych, w związku realizacją zadania pn.: „Budowa dróg rowerowych
wraz z infrastrukturą w gminie Piwniczna-Zdrój celem wprowadzenia zmian w mobilności
miejskiej prowadzących do zmniejszenia emisji CO2 Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport
miejski Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR Regionalny Program
Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM)". Porozumienie
zostanie zawarte w roku 2022 po przedstawieniu przez Gminę Piwniczna-Zdrój koncepcji
rozwiązań projektowych.
W związku podjętą uchwałą zostanie zawarte porozumienie dotyczące przekazania
Burmistrzowi Piwnicznej-Zdroju ograniczonego zarządzania drogą powiatową nr 1519 K
Piwniczna: ul. Zagrody – Łomnica w km 0+000÷1+562, na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy
o drogach publicznych, w związku realizacji zadania pn.: „Budowa dróg rowerowych wraz
z infrastrukturą w gminie Piwniczna-Zdrój celem wprowadzenia zmian w mobilności miejskiej
prowadzących do zmniejszenia emisji CO2 Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski
Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski-SPR Regionalny Program Operacyjny
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Porozumienie zostanie zawarte w roku
2022 po przedstawieniu przez Gminę Piwniczna-Zdrój koncepcji rozwiązań projektowych.
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22.

23.
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Uchwała
Nr 163/XIV/20
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie przekazania Wójtowi
gminy Łabowa ograniczonego
zarządzania drogą powiatową
nr 1524 K Maciejowa – Składziste
w km 0+000÷0+090 w obrębie
skrzyżowania z drogą krajową
nr 75 w miejscowości Maciejowa.
w sprawie zasad udzielania ulg
dotyczących należności
pieniężnych z tytułu oddania
nieruchomości w najem, dzierżawę
lub użytkowanie przypadających
na okres stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii
Powiatowi Nowosądeckiemu i jego
jednostkom podległym.
w sprawie ustalenia zasad
udzielania stypendiów stażowych
w ramach projektu pn.:
„Rozwijanie oferty szkół
prowadzących kształcenie
zawodowe w Powiecie
Nowosądeckim”.
w sprawie ustalenia zasad
przyznawania pomocy stypendialnej
dla uczniów szczególnie
uzdolnionych w ramach projektu pod
nazwą „Rozwijanie oferty szkół
prowadzących kształcenie
zawodowe w Powiecie
Nowosądeckim”.
w sprawie zmiany Uchwały
Nr 233/XIX/12 Rady Powiatu
Nowosądeckiego z dnia
26 października 2012 r. w sprawie
ustanowienia nagród i wyróżnień za
wybitne osiągnięcia w dziedzinie
kultury fizycznej i sportu.

W związku z podjętą uchwałą w dniu 29 lipca 2020 r. zostało zawarte porozumienie dotyczące
nieodpłatnego przekazania Wójtowi Gminy Łabowa nieograniczonego zarządzania drogą
powiatową nr 1524 Maciejowa – Składziste w km 0+000÷0+090, na podstawie art. 19 ust. 4
ustawy o drogach publicznych, w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi
krajowej nr 75 w km ok. od 79+550 do 79+850 z drogą powiatową nr 1524 K w miejscowości
Maciejowa” w szczególności opracowania dokumentacji projektowej. Porozumienie obowiązywało
do 31 marca 2021 r. Zostało przebudowane skrzyżowanie drogi krajowej z drogą powiatową.
Realizacja uchwały w 2021 r. przez dyrektorów powiatowych jednostek oświatowych,
umocowanych uchwałą nr 753/2020 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia
16 listopada 2020 r.

Uchwała
Nr 168/XIV/20
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 30 czerwca 2020 r.

24.

Uchwała
Nr 170/XIV/20
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 30 czerwca 2020 r.

25.

Uchwała
Nr 171/XIV/20
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 30 czerwca 2020 r.

26.

Uchwała
Nr 175/XV/20
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 25 września 2020 r.

Na podstawie uchwały realizowane są praktyki/staże zawodowe dla uczniów szkół
ponadpodstawowych, dla których Powiat Nowosądecki jest organem prowadzącym. W roku
2021 w ramach realizacji uchwały przyznano stypendium stażowe dla 223 uczniów za
zrealizowany staż zawodowy/praktykę zawodową u przedsiębiorcy. Uczestnikom
staży/praktyk zawodowych zostało wypłacone stypendium stażowe w wysokości 2 300 zł
dla ucznia. Łączna kwota wypłaconych stypendiów stażowych w 2021 roku wyniosła 512
900 zł. Uchwała będzie realizowana również w 2022 oraz 2023 roku.
Na podstawie uchwały przyznawana jest pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie
uzdolnionych. W roku 2021 w ramach realizacji uchwały przyznano stypendia dla 30 uczniów
szczególnie uzdolnionych, w maksymalnej wysokości 5 000 zł brutto dla ucznia. Łączna kwota
wypłaconych stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w 2021 roku wyniosła
155 000 zł. Uchwała będzie realizowana również w 2022 oraz 2023 roku.

Zgodnie z art. art. 31 ust. 1, 2 i 3 oraz art 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. zawodnikom,
którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
trenerom oraz innym osobom wyróżniającym się w działalności sportowej mogą być przyznawane
wyróżnienia i nagrody ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Uchwała ta zmienia
zapis Regulaminu (który stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr 233/XIX/12 Rady Powiatu
Nowosądeckiego z dnia 26 października 2012 r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień za
wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu) w części dotyczącej wysokości nagród.
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Uchwała
Nr 181/XVI/20
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 27 listopada 2020 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 2021 rok.

Uchwała
Nr 182/XVI/20
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości
opłat na rok 2021 za usunięcie
i przechowywanie statków lub
innych obiektów pływających na
obszarach wodnych Powiatu
Nowosądeckiego.

Uchwała
Nr 183/XVI/20
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 27 listopada 2020 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 2021 roku.

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 ww. ustawy oraz przedmiotowej 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, wyłoniono dwóch wykonawców realizujących zadanie pn.:
Usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Nowosądeckiego i prowadzenie parkingów dla pojazdów
usuniętych z którymi podpisano umowę na realizację ww. zadania – nr 123/2020 dnia
29 grudnia 2020 r.
Z dniem 1 stycznia 2012 r. 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 182/XVI/20 z dnia 27 listopada
2020 r. ustaliła wysokości opłat na rok 2021 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.5521.3.2021) na wyżej wymienione zadanie w dniu 1 lutego 2021 r. Na
przedmiotowe zadanie została zaplanowana kwota 5 000 zł. Zgodnie z umową pod koniec
roku otrzymano sprawozdanie z wykonania zadania.
W ramach realizacji uchwały w 2021 r.:
− Powiadomiono samorządy gminne z terenu Powiatu oraz Okręgową Izbę Aptekarską
w Krakowie o ustalonym na rok 2021 rozkładzie godzin pracy aptek i dyżurach; samorządy
gminne zobowiązano do powiadomienia właścicieli aptek;
− Przesłano drogą elektroniczną podpisaną uchwałę do Ministra Zdrowia,
− Umieszczono na BIP Starostwa Powiatowego informację o rozkładzie godzin pracy aptek
oraz harmonogramie dyżurów na rok 2021. W ciągu całego roku aktualizowano na bieżąco
rozkład i wykazy (informacja na BIP).

27.

28.

29.
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Uchwała
Nr 184/XVI/20
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości gruntowej
położonej w jednostce ewid.
Podegrodzie, obręb ewid.
Podrzecze, stanowiącej własność
Powiatu Nowosądeckiego.

Uchwała
Nr 185/XVI/20
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie Programu Współpracy
Powiatu Nowosądeckiego
z Organizacjami Pozarządowymi na
rok 2021.

Uchwała o wyrażeniu zgody na sprzedaż działki nr 38/1, obręb Podrzecze,
obj. KW Nr NS1S/00022267/2, o pow. 0,0609 ha, nabytej przez Powiat jako „resztówka”
pozostała po realizacji inwestycji drogowej: „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza –
połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28”. W 2021 r. uchwała została zrealizowana
poprzez podjęcie następujących uchwał o przeprowadzeniu przetargu i ustaleniu ceny
wywoławczej nieruchomości:
 Uchwała nr 828/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 stycznia 2021 r.
Uchwała nr 1068/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 sierpnia 2021 r.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 2003 r. 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 2021 r.

Uchwała
Nr 187/XVI/20
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków położonych na obszarze
Powiatu Nowosądeckiego.

SZCZEGÓŁOWY OPIS REALIZACJI PROGRAMU NA STRONIE 41 RAPORTU.

Uchwała umożliwia przekazania dotacji celowej na wykonanie prac rewitalizacyjnych
zabytków położonych na terenie Powiatu. Sanowi instrument pozwalający na realizację
uregulowań prawnych wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami. Uchwała określa zasady, tryb oraz cele i rodzaje zadań, na realizację
których można ubiegać się o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane zabytków oraz sposób udzielania i wykorzystywania dotacji z budżetu Powiatu
Nowosądeckiego. Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego – jest jednolitym
tekstem regulaminu konkursu, który: uczytelnia i ujednolica tekst regulaminu konkursu,
formularzy oraz wprowadza jednakowe nazewnictwo; dostosowuje zapisy regulaminu
konkursu oraz formularz wniosku do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych;
doprecyzowuje formę składania wniosków o dotację i listę obowiązkowych załączników
składanych wraz z wnioskiem. Uchwała realizowana jest na bieżąco.
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Uchwała
Nr 193/XVII/20
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia „Programu
Opieki nad Zabytkami Powiatu
Nowosądeckiego na lata 20212024”.

Uchwała
Nr 194/XVII/20
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały
Nr 187/XVI/20 Rady Powiatu
Nowosądeckiego z dnia
27 listopada 2020 r. w sprawie
określenia zasad
udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków, położonych na obszarze
powiatu nowosądeckiego
w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż w trybie
bezprzetargowym z udziałem
bonifikaty nieruchomości
położonej w Grybowie przy
ul. Rynek 4.
Uchwała Budżetowa Powiatu
Nowosądeckiego na 2021 rok

34.

35.

36.

37.

Przedmiot uchwały

Uchwała
Nr 195/XVII/20
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 23 grudnia 2020 r.
Uchwała
Nr 200/XVII/20
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 23 grudnia 2020 r.
Uchwała
Nr 201/XVII/20
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu
Nowosądeckiego.

Informacja o wykonaniu uchwały
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, nakłada na
powiat sporządzenie programu opieki nad zabytkami. Powiatowy program opieki nad
zabytkami zawiera opis stanu rozpoznania zasobów dziedzictwa kulturowego, kierunki
i propozycje działań opieki nad zabytkami. Program stanowi również punkt wyjścia do
stworzenia możliwości współpracy między Radą Powiatu Nowosądeckiego oraz właścicielami
zabytków, w celu jak największej dbałości o dziedzictwo kulturowe.
Uchwała doprecyzowuje zapisy w załączniku nr 4 (wzór umowy) do Uchwały
Nr 187/XVI/20 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze
powiatu nowosądeckiego.

Uchwała o wyrażeniu zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Miasta Grybów
prawa własności nieruchomości położonej w Grybowie, działki nr 516 i 690/2, obręb 1
m. Grybowa, obj. KW Nr NS1G/00045023/6, o pow. 0,2163 ha, zabudowanej obiektami
byłego Liceum Ogólnokształcącego. Uchwała zrealizowana w 2021 r. poprzez zawarcie
umowy sprzedaży na rzecz Miasta Grybów z dnia 13.05.2021r. Rep A Nr 3001/2021.
Realizacja budżetu w trakcie 2021 roku.

Szczegółowe omówienie znajduje się w Sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu
Nowosądeckiego za 2021 rok (Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu,
zakładka – Budżet i majątek Powiatu).

Realizacja budżetu w trakcie 2021 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 2021 rok (Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu,
zakładka – Budżet i majątek Powiatu).
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Wykonywanie uchwał Rady Powiatu Nowosądeckiego
podjętych w 2021 roku

Realizacja uchwał Rady Powiatu Nowosądeckiego podjętych w 2021 roku

W 2021 roku odbyło się 7 sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego, na których podjęto 71 uchwał. Poniższe zestawienie zawiera omówienie jedynie tych
uchwał, do których wykonywania obowiązany był Zarząd Powiatu Nowosądeckiego.
Lp.

Numer i data podjęcia uchwały

Przedmiot uchwały

Informacja o wykonaniu uchwały

Uchwała
Nr 203/XVIII/21
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 19 lutego 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na
przekształcenie Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej Dom
Dziecka w Klęczanach na dwie
odrębne placówki opiekuńczowychowawcze, nadania im
statutów oraz ich wspólnej
obsługi finansowej,
administracyjnej, organizacyjnej
i specjalistycznej.

Uchwała
Nr 204/XVIII/21
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 19 lutego 2021 r.

w sprawie przyznania dotacji
celowych na prace
konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków położonych na
obszarze Powiatu
Nowosądeckiego.

Funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011
r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Ustawa
wprowadziła znaczące zmiany w systemie opieki nad dzieckiem, zgodnie z którymi na
dotychczasowych zasadach 30-osobowe placówki mogły funkcjonować do 31 grudnia 2020 r.
Zgodnie z art. 95 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy w placówce opiekuńczo-wychowawczej
można umieścić w tym samym czasie łącznie nie więcej niż 14 dzieci oraz osób, które osiągnęły
pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2, z zastrzeżeniem
ust. 3a ustawy. Konieczne stało się przekształcenie Domu Dziecka w Klęczanach na dwie
placówki opiekuńczo-wychowawcze: Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Dom Dziecka
Nr 1 oraz Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Dom Dziecka Nr 2
Uchwała pozwala przyznać właścicielom zabytków środki na renowację zabytków, które
stanowią nasze dziedzictwo kulturowe. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opieki nad zabytkami, umożliwia organom samorządowym udzielanie dotacji celowej na
ochronę zabytków. Rada Powiatu Nowosądeckiego ustaliła zasady i stworzyła możliwości
uzyskania przez podmioty mające tytuł prawny do zabytku, wsparcia finansowego na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, który jest wpisany do
rejestru zabytków. Niniejsza uchwała jest wynikiem realizacji podjętej wcześniej uchwały
Nr 187/XVI/20 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 listopada 2020 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 wraz z jej zmianami. Powyższa uchwała konkretyzuje te zadania
stawiając sobie za cel inicjowanie szeroko pojętej akcji konserwatorskiej poprzez wspieranie
i uzupełnianie działalności podjętych przez właścicieli lub posiadaczach obiektów
zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Przedsięwzięcia te mają przyczynić się do
zapewnienia ochrony i konserwacji najbardziej wartościowych elementów substancji
zabytkowej, mających znaczenie w kreowaniu wizerunku Powiatu Nowosądeckiego

1.

2.

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRZYZNANYCH DOTACJI W 2021 ROKU NA STRONIE 214 RAPORTU.
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Lp.

3.

4.

5.

Numer i data podjęcia uchwały

Przedmiot uchwały

Informacja o wykonaniu uchwały

Uchwała
Nr 205/XVIII/21
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 19 lutego 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na
złożenie wniosku o zezwolenie na
utworzenie oddziału
przygotowania wojskowego
w Zespole Szkół im. Władysława
Orkana w Marcinkowicach.
w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż w trybie
bezprzetargowym z udzieleniem
bonifikaty, zabudowanej
nieruchomości położonej
w Tęgoborzy przy
ul. św. Floriana 23.
w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Nowosądeckiego na
2021 rok oraz zmian w Uchwale
Budżetowej Powiatu
Nowosądeckiego na 2021 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu
Nowosądeckiego.

Wniosek wraz z Uchwałą przesłano do Ministerstwa Obrony Narodowej, jednak nie uzyskał
on akceptacji i oddział nie został uruchomiony od 1 września 2021 r.

Uchwała
Nr 206/XVIII/21
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 19 lutego 2021 r.

Uchwała
Nr 207/XVIII/21
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 19 lutego 2021 r.
Uchwała
Nr 208/XVIII/21
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 19 lutego 2021 r.

6.

Uchwała zrealizowana w 2021 r. poprzez zawarcie umowy sprzedaży na rzecz Gminy
Łososina Dolna, Rep A Nr 2456/2021 z dnia 23.04.2021 r.

Realizacja budżetu powodująca zmniejszenie dochodów budżetu Powiatu o kwotę
4 162 340 zł, zwiększenie wydatków budżetu Powiatu o kwotę 8 595 562 zł, przychodów
i deficytu budżetu o kwotę 12 757 902 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:
1. Zwiększono wydatki w 2021 r. na realizację niżej wymienionych projektów,
współfinansowanych ze środków UE:
 „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” o łączną kwotę 45 427 zł,
 „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – V edycja"
o łączną kwotę 30 958 zł,
 „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie
Nowosądeckim" o łączną kwotę 1 059 834 zł,
 „Aktywni 30+” o kwotę 42 797 zł,
 „Spływ bez granic” o kwotę 32 484 zł,
 „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta
Nowy Sącz” o kwotę 619 zł.
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Lp.

Numer i data podjęcia uchwały

Przedmiot uchwały

Uchwała
Nr 209/XIX/21
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia oceny
zasobów pomocy społecznej dla
Powiatu Nowosądeckiego
za 2020 r.

Uchwała
Nr 210/XIX/21
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia planu
finansowego podziału środków
PFRON przeznaczonych na
realizację zadań na rzecz osób
niepełnosprawnych w Powiecie
Nowosądeckim w 2021 r.

7.

8.

Informacja o wykonaniu uchwały
2. W ramach przedsięwzięcia „Budowa hali sportowej wraz ze strzelnicą sportową przy
Zespole Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach” zwiększono wydatki w 2021 r.
o kwotę 2 499 239 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w 2022 r. o kwotę
892 538 zł. Powyższe zmiany wynikają ze zmian harmonogramu płatności
ww. przedsięwzięcia.
3. Zwiększono wydatki na realizację w 2021 roku 2 zadań w ramach Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg: „Remont drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa – Chełmiec
w miejscowościach: Chomranice, Klęczany, Marcinkowice” o kwotę 4 567 019 zł, „Remont
drogi powiatowej nr 1516 K Muszyna – ul. Polna – Złockie w miejscowościach Muszyna
i Jastrzębik” o kwotę 994 087 zł, w związku z przesunięciem płatności i realizacji robót z
2020 na 2021 rok.
Zmniejszono wydatki na realizację w 2021 roku zadania realizowanego w ramach Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg „Remont drogi powiatowej nr 1572 K: Grybów ul. Węgierska, ul.
Jakubowskiego – Krużlowa Niżna wraz z remontem skrzyżowania z drogą powiatową nr
1571 K Ptaszkowa – Wojnarowa w miejscowościach: Grybów, Siołkowa, Krużlowa Wyżna,
Krużlowa Niżna” o kwotę 1 463 461 zł w związku z korzystnym rozstrzygnięciem
przetargowym.
Zgodnie z zapisem art. 16 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej –gminy,
powiaty oraz samorządy województwa przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej
w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Ocena zasobów pomocy
społecznej obejmuje w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe
i nakłady finansów na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący
i realizujący. Ocena obejmuje również osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej,
rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy. Organ wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego przedstawia co roku odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu, a następnie
sejmikowi województwa właściwej jednostki samorządu terytorialnego ocenę. Ocena ta wraz
z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na następny rok. Rada Powiatu
Nowosądeckiego przyjęła ocenę zasobów pomocy społeczne dnia 29 kwietnia 2021 r.
Ustawowym obowiązkiem jest podział przez Radę Powiatu Nowosądeckiego przyznanych
Powiatowi środków PFRON na zadania w roku 2021. Podziału dokonano w oparciu
o informację ogłoszoną w dniu 11 lutego 2021 r. na stronie internetowej PFRON – „Podział
środków finansowych PFRON dla samorządów powiatowych w 2021 roku” – zgodnie
z uchwałą 9/2021 Zarządu PFRON w sprawie podziału środków finansowych Funduszu na
2021 rok na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz pismo PFRON nr DF.WSA.42.2021 z dnia
18 lutego 2021 r. Uchwała była realizowana zgonie z planem podziału środków.
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Numer i data podjęcia uchwały

Przedmiot uchwały

Informacja o wykonaniu uchwały

Uchwała
Nr 211/XIX/21
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia
„Powiatowego Programu Działań
na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych
na lata 2021-2027”.

Zgodnie art. 4 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponad gminnym
w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych. W myśl art. 12 pkt 11 ustawy do wyłącznej
właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych
ustawami do kompetencji rady powiatu. Na podstawie art.35a ust.1 pkt.1 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych do zadań powiatu należy opracowywanie i realizacja, zgodnych
z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych
programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej,
rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.

Uchwała
Nr 212/XIX/21
10. Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia
„Powiatowego Programu
Rozwoju Pieczy Zastępczej dla
Powiatu Nowosądeckiego na lata
2021-2023”.
w sprawie przyjęcia do realizacji
„Powiatowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Osób
Doświadczających Przemocy
w Rodzinie w Powiecie
Nowosądeckim
na lata 2021-2025”.

Lp.

9.

11.

12.

Uchwała
Nr 213/XIX/21
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Uchwała
Nr 214/XIX/21
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego Statutu
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej –
Sądeckie Pogotowie Ratunkowe
w Nowym Sączu.

SZCZEGÓŁOWY OPIS REALIZACJI PROGRAMU NA STRONIE 19 RAPORTU.

Zgodnie z art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 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. Program jest realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem.
SZCZEGÓŁOWY OPIS REALIZACJI PROGRAMU NA STRONIE 30 RAPORTU.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. 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.
SZCZEGÓŁOWY OPIS REALIZACJI PROGRAMU NA STRONIE 21 RAPORTU.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych tekst jednolity aktu normatywnego innego niż ustawa
ogłasza się nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli był nowelizowany. Statut Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu,
nadany przez Radę Powiatu Nowosądeckiego Uchwałą Nr 169/XV/12 z dnia 18 maja 2012 r.
został zmieniony Uchwałą Nr 146/XIII/20 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 kwietnia
2020 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
– Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu. Poinformowano pisemnie Dyrektora
Pogotowia o podjęciu uchwały – przesłano uchwałę.
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Lp.

Numer i data podjęcia uchwały

Uchwała
Nr 216/XIX/21
13. Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
Uchwała
Nr 217/XIX/21
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

14.

Przedmiot uchwały

Informacja o wykonaniu uchwały

w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Nowosądeckiego na
2021 rok oraz zmian w Uchwale
Budżetowej Powiatu
Nowosądeckiego na 2021 rok.

Realizacja budżetu powodująca zwiększenie dochodów budżetu Powiatu o kwotę
2 579 544 zł, wydatków budżetu Powiatu o kwotę 2 074 371 zł, przychodów budżetu
Powiatu o kwotę 619 827 zł, rozchodów budżetu Powiatu o kwotę 1 125 000 zł
i zmniejszenie deficytu budżetu Powiatu o kwotę 505 173 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. Zwiększenie przychodów budżetu Powiatu o kwotę 619 827 zł, rozchodów
budżetu Powiatu o kwotę 1 125 000 zł i zmniejszenie deficytu budżetu Powiatu o kwotę 505
173 zł. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:
1. Zwiększono wydatki w 2021 r. na realizację projektu "Rozwijanie oferty szkół
prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim" o łączną kwotę
38 217 zł.
2. Wprowadzono 2 nowe projekty pn.:
 „Language (O)lympics” w ramach Programu Erasmus+ na łączną kwotę 117 630 zł.
Celem projektu jest rozwijanie umiejętności edukacyjnych i praktycznych wśród uczniów
oraz nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu poprzez połączenie sportu
z językiem angielskim, znajomością historii i umiejętnościami technicznymi.
 „Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego" do
realizacji w latach 2021-2022, którego celem jest usunięcie i przekazanie do
unieszkodliwienia 2550 Mg wyrobów zawierających azbest z 1008 obiektów na terenie
Powiatu Nowosądeckiego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 024 076 zł, z czego
limit na 2021 rok wynosi 241 000 zł a limit na 2022 rok wynosi 783 076 zł.
3. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej
przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn – Mogilno – Krużlowa” na
łączną kwotę 600 000 zł do realizacji w latach 2021-2022 przez PZD.
W ramach realizacji przedsięwzięcia „Budowa Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego
w Marcinkowicach” przeniesiono kwotę 75 000 zł z planu finansowego Starostwa
Powiatowego do Zespołu Szkół w Marcinkowicach.
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Wykonywanie uchwał Rady Powiatu Nowosądeckiego
podjętych w 2021 roku

Lp.

Numer i data podjęcia uchwały

Przedmiot uchwały

Uchwała
Nr 221/XX/21
Rady Powiatu Nowosądeckiego
15.
z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie przyjęcia Programu
Promocji Zatrudnienia oraz
Aktywizacji Lokalnego Rynku
Pracy dla Powiatu
Nowosądeckiego
na lata 2021-2022.

Uchwała
Nr 222/XX/21
16. Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany Powiatowego
Programu Rozwoju Pieczy
Zastępczej na terenie
Powiatu Nowosądeckiego
na lata 2021-2023.
w sprawie podwyższenia świadczeń
dla zawodowych rodzin
zastępczych, w tym pełniących
funkcję pogotowia rodzinnego
i zawodowych specjalistycznych,
funkcjonujących na terenie Powiatu
Nowosądeckiego.
w sprawie zmiany Uchwały
nr 181/XVI/20 Rady Powiatu
Nowosądeckiego z dnia
27 listopada 2020 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 2021 r.

Uchwała
Nr 223/XX/21
Rady Powiatu Nowosądeckiego
17.
z dnia 15 czerwca 2021 r.

Uchwała
Nr 224/XX/21
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 15 czerwca 2021 r.

18.

Informacja o wykonaniu uchwały
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 25maja 2021 r. pozytywnie zaopiniowała
Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Powiatu
Nowosądeckiego na lata 2021-2022.
Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
została przeprowadzona diagnoza Rodzinnej Pieczy Zastępczej

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 2021 r. zawarta została jedna
umowa o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej.

Zmiana ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym, polegająca na
wprowadzeniu dodatkowej kategorii pojazdu „hulajnoga elektryczna lub urządzenie
transportu osobistego”, spowodowała konieczność wprowadzenia zmian w zapisach Uchwały
Nr 181/XVI/20 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 listopada 2020 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
2021 r., mających na celu uwzględnienie nowej kategorii pojazdu w katalogu stawek za
holowanie, przechowywanie na parkingu oraz za odstąpienie od holowania. W wyniku analizy
kosztów realizacji nowego zadania przez podmiot, z którym została podpisana umowa na
usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Nowosądeckiego i prowadzenie parkingów dla pojazdów
usuniętych w 2021 r. przyjęto stawki zarówno za usunięcie, przechowanie oraz odstąpienie
od usunięcia na poziomie opłat za te czynności jak dla rowerów. Realizację zadania na
podstawie Aneksu nr 1 do umowy nr 123/2020 dnia 29 grudnia 2020 r. powierzono
wykonawcy, który realizował zadanie w 2021 r.
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Wykonywanie uchwał Rady Powiatu Nowosądeckiego
podjętych w 2021 roku

Lp.

Numer i data podjęcia uchwały

Uchwała
Nr 225/XX/21
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 15 czerwca 2021 r.
19.

Uchwała
Nr 226/XX/21
Rady Powiatu Nowosądeckiego
20.
z dnia 15 czerwca 2021 r.

Uchwała
Nr 227/XX/21
Rady Powiatu Nowosądeckiego
21.
z dnia 15 czerwca 2021 r.

Uchwała
Nr 228/XX/21
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 15 czerwca 2021 r.
22.

Przedmiot uchwały

Informacja o wykonaniu uchwały

w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Województwu
Małopolskiemu na realizację
zadania w zakresie opracowania
studium technicznoekonomiczno-środowiskowego
dla połączenia miejscowości
Szczawnica-Jazowsko.
w sprawie oceny sytuacji
ekonomiczno-finansowej
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej –
Szpital im. dr. J. Dietla w KrynicyZdroju za rok 2020.

Uchwała przewiduje pomoc finansową Powiatu Nowosądeckiego na realizację zadania pn.:
„Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla połączenia
miejscowości Szczawnica-Jazowsko” w wysokości 100 000 zł. Zarząd Powiatu zaakceptował
projekt umowy, jednak umowa nie została przedstawiona do podpisu.

w sprawie oceny sytuacji
ekonomiczno-finansowej
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej –
Sądeckie Pogotowie Ratunkowe
w Nowym Sączu za rok 2020.
w sprawie zmiany Uchwały
Nr 171/XIV/20 Rady Powiatu
Nowosądeckiego z dnia
30 czerwca 2020 r. w sprawie
ustalenia zasad przyznawania
pomocy stypendialnej dla uczniów
szczególnie uzdolnionych w ramach
projektu pod nazwą „Rozwijanie
oferty szkół prowadzących
kształcenie zawodowe w Powiecie
Nowosądeckim”.

Zgodnie z art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej kierownik
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej każdego roku sporządza i udostępnia
w Biuletynie Informacji Publicznej raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładu
w terminie 2 miesięcy od dnia upływu terminu do sporządzenia rocznego sprawozdania
finansowego. Rada Powiatu Nowosądeckiego po zapoznaniu się z raportem przedłożonym
przez Dyrektora SP ZOZ – Szpital im. dr. Dietla w Krynicy-Zdroju dokonała pozytywnej
oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala.
Zgodnie z art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej kierownik
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej każdego roku sporządza i udostępnia
w Biuletynie Informacji Publicznej raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładu
w terminie 2 miesięcy od dnia upływu terminu do sporządzenia rocznego sprawozdania
finansowego. Rada Powiatu Nowosądeckiego po zapoznaniu się z raportem przedłożonym
przez Dyrektora SP ZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu dokonała
pozytywnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Pogotowia.
Na podstawie uchwały przyznawana jest pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie
uzdolnionych. W roku 2021 w ramach realizacji uchwały przyznano stypendia dla 30 uczniów
szczególnie uzdolnionych, w maksymalnej wysokości 5 000 zł brutto dla ucznia. Łączna
kwota wypłaconych stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w 2021 roku
wyniosła 155 000 zł. Uchwała będzie realizowana również w 2022 oraz 2023 roku.
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Wykonywanie uchwał Rady Powiatu Nowosądeckiego
podjętych w 2021 roku

Lp.

Numer i data podjęcia uchwały

Przedmiot uchwały

Informacja o wykonaniu uchwały

Uchwała
Nr 229/XX/21
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie określenia
szczegółowych warunków i trybu
przyznawania dorocznych Nagród
Starosty Nowosądeckiego za
osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony
kultury.

Uchwała
Nr 230/XX/21
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu
wynagradzania i określania
wysokości, szczegółowych
warunków przyznawania
dodatków oraz innych świadczeń
wynikających ze stosunku pracy
nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych
przez Powiat Nowosądecki.

Uchwała stanowi instrument pozwalający na prawidłową realizację uregulowań prawnych
wynikających z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej, umożliwiając organom samorządowym ustanawiać i przyznawać
doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury. Uchwała określa zasady, warunki i tryb przyznawania Nagród Starosty
Nowosądeckiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
ochronę kultury, ujednolica tekst regulaminu oraz formularz wniosku, a także wprowadza
jednakowe nazewnictwo. Ponadto dostosowuje zapisy do przepisów RODO oraz
doprecyzowuje formę składania wniosków o przyznanie nagrody. Nowe regulacje mają na
celu wprowadzenie w życie instrumentu prawidłowego i efektywnego wspierania inicjatyw
na rzecz krzewienia oraz popularyzacji kultury regionalnej, ludowej i narodowej oraz
nagradzać osoby i instytucje wyróżniające się w tych działaniach w Powiecie
Nowosądeckim. W 2021 roku przyznano:
nagrody indywidualne:
nagrody zbiorowe:
Anna Szura
1. Regionalny Zespół „Mystkowianie”
1. Roman Kwoka
2. Regionalny Zespół „Mszalniczanie”
2. Irena Miczołek
3. Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży
3. Zofia Skwarło
Pożarnej z Florynki
4. Dustin Ziółkowski
4. Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży
5. Małgorzata Liber
Pożarnej z Tęgoborzy
6. Anna Michalik
5. Zespół Regionalny „Jakubkowianie”
7. Magdalena Kwoka
8. Jerzy Pietruszka
9. Janusz Duda
10. Kazimierz Ogorzałek
11. Elżbieta Bryniak
12. Sławomir Podosek
Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela określa
w drodze regulaminu zasady wynagradzania, szczegółowe warunki przyznawania dodatków
i innych świadczeń ze stosunku pracy nie określone w aktach wyższego rzędu dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat
Nowosądecki z mocą obowiązującą od 1 września 2021 r.

23.

24.
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Wykonywanie uchwał Rady Powiatu Nowosądeckiego
podjętych w 2021 roku

Lp.

Numer i data podjęcia uchwały

Uchwała
Nr
233/XX/21
25.
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 15 czerwca 2021 r.
Uchwała
Nr 234/XX/21
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 15 czerwca 2021 r.

26.

Przedmiot uchwały

Informacja o wykonaniu uchwały

w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Nowosądeckiego na
2021 rok oraz zmian w Uchwale
Budżetowej Powiatu
Nowosądeckiego na 2021 rok.

Realizacja budżetu powodująca zwiększenie dochodów budżetu Powiatu o kwotę
499 489,76 zł, wydatków budżetu Powiatu o kwotę 1 723 721,76 zł i przychodów budżetu
Powiatu o kwotę 1 224 232 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. Zwiększenie przychodów budżetu Powiatu o kwotę 1 224 232 zł. W wykazie
przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:
1. W ramach realizacji projektu pn. "Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie
zawodowe w Powiecie Nowosądeckim" przeniesiono środki w kwocie 278 388 zł
pomiędzy szkołami powiatowymi biorącymi udział w projekcie.
2. Wprowadzono nowy projekt pn. „Aktywizacja osób 30+” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na łączną kwotę 978 230 zł do
realizacji w latach 2021-2023 przez PUP. Celem projektu jest podjęcie zatrudnienia
w ramach prac interwencyjnych przez co najmniej 86 osób bezrobotnych w wieku 30 lat
i więcej pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim.
3. Zwiększono wartość 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
opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych), w tym realizacja zadań w ramach "Pomocy
państwa w wychowaniu dzieci" z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego.”
o kwotę 24 600 zł.
4. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:
 „Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla połączenia Szczawnica –
Jazowsko” do realizacji w latach 2021-2022 na łączną kwotę 100 000 zł,
 „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy i modernizacji
infrastruktury drogowo-mostowej” do realizacji w latach 2021-2022 na łączną kwotę
950 000 zł.
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Uchwała
Nr 236/XXI/21
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 24 września 2021 r.

w sprawie uchwalenia
„Powiatowego programu
zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa
obywateli i porządku publicznego
dla Miasta Nowego Sącza oraz
Powiatu Nowosądeckiego na lata
2021-2024”.

Zadania w ramach Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu
Nowosądeckiego na lata 2021-2024 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,
− bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych
− przemoc w rodzinie,
− bezpieczeństwo weterynaryjne,
− bezpieczeństwo w górach.

Uchwała
Nr 237/XXI/21
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 24 września 2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Województwu
Małopolskiemu na realizację
zadania inwestycyjnego pn.:
Rozbudowa/przebudowa
skrzyżowania drogi wojewódzkiej
nr 969 z drogą powiatową
nr 1538 K, oraz drogą gminną
nr 291836 K w m. Jazowsko –
opracowanie dokumentacji
projektowej, pełnienie nadzoru
autorskiego.
w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Województwu
Małopolskiemu na realizację
zadania w zakresie Opracowanie
wielowariantowej koncepcji
budowy obwodnicy Łącka w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 969 wraz
z pozyskaniem decyzji
o środowiskowych
uwarunkowaniach.

27.

28.

29.

Uchwała
Nr 238/XXI/21
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 24 września 2021 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS REALIZACJI PROGRAMU NA STRONIE 43 RAPORTU.

W związku z podjętą uchwałą Powiat Nowosądecki podpisał z Województwem Małopolskim
oraz Gminą Łącko Umowę nr X/164/ZDW/21 z dnia 07.12.2021 r. na współfinansowanie
„Rozbudowa/przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 z drogą powiatową
nr 1538 K oraz drogą gminną nr 291836 K w m. Jazowsko – opracowanie dokumentacji
projektowej”, pełnienie nadzoru autorskiego w wysokości 50 000 zł

W związku z podjętą uchwalą Powiat Nowosądecki podpisał z Województwem Małopolskim
oraz Gminą Łącko Umowę nr X/177/ZDW/21 z dnia 10.12.2021 r. na współfinansowanie
opracowania wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Łącka w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 969 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
w wysokości 37 420,50 zł
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Uchwała
Nr 239/XXI/21
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 24 września 2021 r.

w sprawie przejęcia
ograniczonego zarządzania drogą
krajową nr 75 w granicach pasa
drogowego w miejscowości
Tęgoborze w km 53+675÷53+972
oraz w miejscowości Łabowa
w km 84+300÷84+700.

30.

Informacja o wykonaniu uchwały
W związku z podjętą uchwałą zostały zawarte porozumienia:
1. W dniu 19 października 2021 r. dotyczące nieodpłatnego przekazania Zarządowi Powiatu
Nowosądeckiego ograniczonego zarządzania drogą krajową nr 75 w miejscowości
Łabowa w granicach pasa drogowego na odcinku od km 84+300÷84+700 na podstawie
art. 19 ust. 4 ustawy o drogach publicznych w związku z zadaniem polegającym na
rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 75 z drogą powiatową nr 1578 K Kotów –
Polany w miejscowości Łabowa w szczególności opracowania dokumentacji projektowej.
Porozumienie obowiązuje do 30 września2023 r.
2. W dniu 2 listopada 2021 r. dotyczące nieodpłatnego przekazania Zarządowi Powiatu
Nowosądeckiego ograniczonego zarządzania drogą krajową nr 75 w miejscowości
Tęgoborze w granicach pasa drogowego na odcinku od km 53+675÷53+972 na
podstawie art. 19 ust. 4 ustawy o drogach publicznych w związku z zadaniem
polegającym na rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 75 z drogą powiatową nr
1552 K Tęgoborze – Chomranice w miejscowości Tęgoborze w szczególności opracowania
dokumentacji projektowej. Porozumienie obowiązuje do 30 września 2023 r.

Uchwała
Nr 240/XXI/21
31. Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 24 września 2021 r.

w sprawie pozbawienia kategorii
drogi powiatowej i wyłączenia
z użytkowania odcinka drogi
nr 1531 K Rytro – Sucha Struga –
Głębokie w km 2+200÷2+450.

W związku z podjętą uchwałą pozbawiono odcinek drogi nr 1531 K Rytro – Sucha Struga –
Głębokie w km 2+200÷2+450 kategorii drogi powiatowej i wyłączono go z użytkowania.
Droga na przedmiotowym odcinku uległa całkowitemu zniszczeniu podczas powodzi
(zabrana przez rzekę Poprad) i fizycznie nie istnieje.

Uchwała
Nr 241/XXI/21
32. Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 24 września 2021 r.

w sprawie pozbawienia kategorii
odcinka drogi powiatowej
nr 1531 K Rytro – Sucha Struga –
Głębokie w km 2+450÷2+599.

W związku z podjętą uchwałą pozbawiono końcowy odcinek drogi nr 1531 K Rytro – Sucha
Struga – Głębokie w km. 2+450÷2+599 kategorii drogi powiatowej. Odcinek tej drogi został
zaliczony go do kategorii: drogi gminne gminy Rytro. Pozbawienia kategorii drogi powiatowej
następuje z mocą od 1 stycznia 2022 r.

Uchwała
Nr 243/XXI/21
33. Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 24 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Nowosądeckiego na
2021 rok oraz zmian w Uchwale
Budżetowej Powiatu
Nowosądeckiego na 2021 rok.

Realizacja budżetu powodująca zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Powiatu
o kwotę 1 165 584 zł.
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Numer i data podjęcia uchwały
Uchwała
Nr 244/XXI/21
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 24 września 2021 r.

34.

Przedmiot uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu
Nowosądeckiego.

Informacja o wykonaniu uchwały
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:
1. Wprowadzono nowy projekt pn. „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu
Nowosądeckiego – VI edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na łączną kwotę 85 826,25 zł do realizacji w latach 20212022 przez Starostwo Powiatowe oraz 9 szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw
niezbędnych na rynku pracy u 150 uczennic i uczniów techników i liceów szkół
prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach
pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno –
komunikacyjnych w okresie od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r.
2. W związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu pn. „Likwidacja odpadów
zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego” do dnia 31.03.2023 r.,
przeniesiono środki w kwocie 200 725 zł do realizacji w 2023 r.
3. Zwiększono wartość projektu pn. "Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych
Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz." o kwotę 100 065 zł.
4. Zwiększono wartość przedsięwzięcia pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej
rozbudowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowo - mostowej" o kwotę
100 000 zł.
5. Zmniejszono wartość przedsięwzięć:
 „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" o kwotę 155 845 zł,
 „Remont drogi powiatowej nr 1516 K Muszyna – ul. Polna – Złockie w miejscowościach:
Muszyna i Jastrzębik" o kwotę 4 457 zł,
 „Remont drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz – Florynka w miejscowościach:
Kamionka Wielka, Królowa Polska, Królowa Górna, Bogusza" o kwotę 8 662 zł,
 „Remont drogi powiatowej nr 1513 K Powroźnik – Tylicz wraz z remontem mostów
w miejscowościach Powroźnik, Wojkowa, Tylicz" o kwotę 1 523 160 zł.
Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Badanie sprawozdania finansowego Powiatu
Nowosądeckiego za 2021 i 2022 rok", z planowanymi nakładami finansowymi w kwocie
70 000 zł i realizacją w latach 2021-2023.
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Numer i data podjęcia uchwały

Uchwała
Nr 245/XXII/21
35. Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 17 listopada 2021 r.
Uchwała
Nr 246/XXII/21
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 17 listopada 2021 r.
36.

Uchwała
Nr 247/XXII/21
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 17 listopada 2021 r.
37.

Uchwała
Nr 248/XXII/21
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 17 listopada 2021 r.
38.

Przedmiot uchwały

Informacja o wykonaniu uchwały

w sprawie uchwalenia
Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych
w Powiecie Nowosądeckim
na lata 2021-2027.

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.

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 2022 rok.

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 ww. ustawy oraz przedmiotowej 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, dokonał wyboru wykonawcy zadania, który złożył
najkorzystniejszą ofertę. Uchwala została zmieniona Uchwałą Nr 269/XXIV/21 Rady
Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie przekazania Wójtowi
Gminy Chełmiec przez Powiat
Nowosądecki ograniczonego
zarządzania drogą powiatową
nr 1560 K Wielogłowy – Ubiad
w km 0+868,20÷3+771,96 w
granicach pasa drogowego.
w sprawie ustalenia wysokości
opłat na rok 2022 za usunięcie
i przechowywanie statków lub
innych obiektów pływających na
obszarach wodnych Powiatu
Nowosądeckiego.

SZCZEGÓŁOWY OPIS REALIZACJI STRATEGII NA STRONIE 46 RAPORTU.

OPIS REALIZACJI UCHWAŁY NA STRONIE 83 RAPORTU.

W związku z podjętą uchwałą zostało zawarte porozumieniem w dniu 1 grudnia 2021 r.
przekazujące Wójtowi Gminy Chełmiec przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego
ograniczonego zarządzania drogą powiatową nr 1560 K Wielogłowy – Ubiad w km
0+868,20÷3+771,96 w zakresie określonym w art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 1985 r. o drogach
publicznych. W ramach przekazanych obowiązków zarządcy drogi Przejmujący zrealizuje
zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1560 K Wielogłowy – Ubiad wraz z budową
chodnika, oświetlenia ulicznego i kanalizacji”. Porozumienie zostało zawarte do czasu
zakończenia zadania inwestycyjnego, lecz nie dłużej niż do 31 lipca 2023 r.
Z dniem 1 stycznia 2012 r. 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 248/XXII/21 z dnia 17 listopada 2021 r. ustaliła
wysokości opłat na 2022 r. 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 na początku
2022 r. 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 celem
wybrania najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy.
80

III

Raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego za rok 2021
Wykonywanie uchwał Rady Powiatu Nowosądeckiego
podjętych w 2021 roku

Lp.

39.

Numer i data podjęcia uchwały

Przedmiot uchwały

Uchwała
Nr 249/XXII/21
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 17 listopada 2021 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 2022 roku.
w sprawie Programu Współpracy
Powiatu Nowosądeckiego z
Organizacjami Pozarządowymi na
rok 2022.

Uchwała
Nr 250/XXII/21
Rady Powiatu Nowosądeckiego
40.
z dnia 17 listopada 2021 r.

Uchwała
Nr 251/XXII/21
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 17 listopada 2021 r.

41.

w sprawie wyboru
biegłego rewidenta do
przeprowadzenia badania
sprawozdania finansowego
Powiatu Nowosądeckiego
za 2021 i 2022 rok.

Informacja o wykonaniu uchwały
W ramach realizacji uchwały w roku 2021:
 powiadomiono samorządy gminne z terenu Powiatu oraz Okręgową Izbę Aptekarską
w Krakowie o ustalonym na rok 2022 rozkładzie godzin pracy aptek i dyżurach.
Samorządy gminne zobowiązano do powiadomienia właścicieli aptek;
 - przesłano drogą elektroniczną podpisaną uchwałę do Ministra Zdrowia.
 - umieszczono na BIP Starostwa Powiatowego informację o rozkładzie godzin pracy
aptek oraz harmonogramie dyżurów na rok 2022.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 2003 r. 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 a organizacjami pozarządowymi w 2022 r. Uchwała jest realizowana w 2022 r.
Zgodnie z art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, roczne
sprawozdanie finansowe Powiatu, w którym liczba mieszkańców, ustalana przez Główny Urząd
Statystyczny, na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, za który sporządzono sprawozdanie,
przekracza 150 tys., podlega badaniu przez biegłego rewidenta. W świetle zapisów art. 66 ust. 4 i 5
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w związku z art. 268 i 270 ust. 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe, może
dokonać wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania
finansowego, który badał już sprawozdanie finansowe Powiatu za lata 2019-2020 (stosowny
wybór dokonany był wówczas Uchwałą Rady Powiatu Nowosądeckiego Nr 134/XI/19 w dniu
20 grudnia 2019 r.). Zgodnie bowiem z art. 66 ust. 5 zdanie drugie ustawy o rachunkowości,
w przypadku badania ustawowego, pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest
zawierana z firmą audytorską, którą w przypadku naszego Powiatu było Biuro Audytorskie Prowizja
Sp. z o.o. Kraków ul. Fatimska 41A, na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na
kolejne co najmniej dwuletnie okresy. Wybór oferty Biura Audytorskiego Prowizja Sp. z o.o.
przeprowadzano w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
pozaustawowym wskazanym w paragrafie 3 uchwały nr 836/2021 Zarządu Powiatu
Nowosądeckiego z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych
w trybie pozaustawowym w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu. Wyboru firmy audytorskiej
do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego dokonał organ
zatwierdzający sprawozdanie finansowe Powiatu tj. Rada Powiatu Nowosądeckiego. Umowa
z firmą audytorską na badanie sprawozdania finansowego została zawarta na okres dwóch lat.
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Uchwała
Nr 252/XXII/21
Rady Powiatu Nowosądeckiego
42.
z dnia 17 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu
Nowosądeckiego.

Uchwała
Nr 265/XXIII/21
Rady Powiatu Nowosądeckiego
43.
z dnia 8 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu
Nowosądeckiego

Uchwała
Nr 268/XXIV/21
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 29 grudnia 2021 r.

44.

w sprawie powierzenia Powiatowi
Limanowskiemu realizacji zadania
publicznego w zakresie
prowadzenia ośrodka interwencji
kryzysowej.

Informacja o wykonaniu uchwały
Zwiększenie limitu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku
budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania
jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – do łącznej kwoty
12 000 000 zł. Zmiana wynikała z konieczności zawarcia w 2021 roku umów niezbędnych
do zapewnienia ciągłości działania jednostek budżetowych Powiatu Nowosądeckiego, w tym
w szczególności na dostawę energii elektrycznej i gazu, których wzrost cen spowoduje
przekroczenie wcześniej zaplanowanego limitu.
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 wprowadzono
nowe przedsięwzięcie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
pn. „Remont drogi powiatowej nr 1448 K Tymowa – Łososina Dolna w miejscowościach
Michalczowa, Łososina – Dolna" na łączną kwotę 5 516 958 zł. Przedsięwzięcie będzie
realizowane w latach 2021-2022.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 3, art. 5 ust. 2 i 3 oraz art. 12 ust. 8a ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne
w zakresie opieki społecznej. Ta sama ustawa w art. 5 ust. 2 przewiduje możliwość
zawierania przez powiat porozumień w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych
z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, które to porozumienia podlegają
ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Podejmowanie uchwał w sprawie
powierzenia prowadzenia zadań publicznych należy do wyłącznej właściwości rady powiatu
(art. 12 pkt 8a
ustawy
o samorządzie
powiatowym).
Z kolei
na
podstawie
art. 19 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz
art. 6 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
do zadań własnych powiatu należy prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, a także
zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji
kryzysowej. Mając na uwadze okoliczność, iż koszty utworzenia ośrodka interwencji
kryzysowej znacznie przewyższają możliwe do ponoszenia przez Powiat Nowosądecki koszty
wynikające z podpisania porozumienia z Powiatem Limanowskim, na terenie którego będzie
funkcjonował od 1 stycznia 2022 r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej, celowe i uzasadnione
ekonomicznie jest powierzenie Powiatowi Limanowskiemu prowadzenia tego zadania.
Następstwem Uchwały jest podpisanie porozumienia z Powiatem Limanowskim,
określającym zadania podlegające realizacji. Uchwała jest realizowana zgodnie
z ww. porozumieniem na rok 2021.
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Uchwała
Nr 269/XXIV/21
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały
Nr 246/XXII/21 Rady Powiatu
Nowosądeckiego z dnia
17 listopada 2021 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 2022 rok
sprawie zmian w budżecie
Powiatu Nowosądeckiego na
2021 rok oraz zmian w Uchwale
Budżetowej Powiatu
Nowosądeckiego na 2021 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu
Nowosądeckiego.

Zmiana uchwały nr 246/XXII/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 17 listopada 2021 r.
została podyktowana koniecznością wyboru innego wykonawcy z uwagi na uchylenie się od
podpisania umowy przez wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejsza ofertę stanowiącą
podstawę dla określenia stawek w uchwale nr 246/XXII/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 17 listopada 2021 r. Na zadanie pn.: usuwanie pojazdów i prowadzeniem parkingu dla
pojazdów usuniętych na rok 2022 wyłoniony został wykonawca, z którym podpisano umowę
na realizację ww. zadania – nr 147/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

45.

Uchwała
Nr 270/XXIV/21
46. Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 29 grudnia 2021 r.
Uchwała
Nr 271/XXIV/21
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 29 grudnia 2021 r.

47.

Realizacja budżetu powodująca zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu Powiatu
o kwotę 3 004 000 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:
1. W ramach projektów:
 „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta
Nowy Sącz" przeniesiono wydatki majątkowe w kwocie 134 889 zł do realizacji w 2022
roku,
 „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie
Nowosądeckim" przeniesiono wydatki majątkowe w kwocie 44 817 zł do realizacji
w 2022 roku,
 „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" przeniesiono wydatki bieżące
w kwocie 36 596 zł do realizacji w 2022 roku.
2. Zmniejszono wydatki w 2021 r. na realizację projektów pn. „Spływ bez granic" o kwotę
207 483 zł oraz "Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego –
V edycja" o kwotę 44 688,42 zł w związku z zakończeniem ich realizacji.
3. Zwiększono wartość 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
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Lp.

Numer i data podjęcia uchwały

Uchwała
Nr 272/XXIV/21
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 29 grudnia 2021 r.

48.

Przedmiot uchwały

w sprawie ustalenia wydatków,
które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2021.

Informacja o wykonaniu uchwały
opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych), w tym realizacja zadań w ramach „Pomocy
państwa w wychowaniu dzieci" z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego"
w 2021 roku o kwotę 37 158 zł.
4. Zwiększono wartość przedsięwzięcia pn. "Zimowe utrzymanie dróg" w 2021 roku o kwotę
123 568 zł.
W ramach przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy,
przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowo-mostowej" przeniesiono wydatki
majątkowe w kwocie 90 000 zł do realizacji w 2022 roku.
Ustalono, że z upływem 2021 roku nie wygasają wydatki Powiatu Nowosądeckiego
w kwocie 5 012 410,19 zł, planowane na realizację poniższych zadań:
1. Przebudowa dróg powiatowych – 1 800 708,02 zł, z tego na:
a) Modernizację drogi powiatowej Nr 1577 K Kamionka Wielka – Kamionka Wielka –
523 373,61 zł. Z uwagi na warunki pogodowe (opady śniegu, ujemne temperatury)
wykonanie ostatniej warstwy nawierzchni było niemożliwe i nieuzasadnione ze
względów technicznych.
b) Modernizację drogi powiatowej Nr 1533 K Stary Sącz, ul. Nowa, ul. Partyzantów –
Przysietnica – Barcice – 1.277 334,41 zł. Przesunięcie terminu zakończenia zadania
i tym samym wydatkowania planowanych środków jest następstwem przedłużających
się prac związanych z wymianą fragmentu sieci wodociągowej realizowanej przez
podmiot trzeci oraz koniecznością wzmocnienia warstw podbudowy. Prace, w tym
wykonanie warstwy podbudowy i warstwy wiążącej na odcinku ul. Partyzantów,
utrudnione zostały przez panujące warunki atmosferyczne.
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1574 K Ptaszkowa – Ptaszkowa na odcinku I
w km 0+026 do km 0+457, na odcinku II – w km 0+543 do km 0+919 wraz z przebudową
skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1574 K (w km 0+919) z drogą powiatową Nr 1575 K
(w km 3+439) w miejscowości Ptaszkowa, Powiat Nowosądecki/Gmina Grybów –
1 394 681,62 zł. Z uwagi na konieczność przebudowy niezinwentaryzowanej sieci
teletechnicznej kolidującej z robotami ziemnymi wykonawca nie miał możliwości realizacji
robót budowlanych przez okres 2 miesięcy. Do końca 2021 roku wykonano większość
robót ziemnych, odwodnienie oraz warstwa podbudowy pod jezdnię do warstwy wiążącej
bitumicznej, natomiast realizacja pozostałych prac z uwagi na warunki atmosferyczne
została utrudniona lub całkowicie wstrzymana.
3. Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych – 677 359,43 zł, z tego na przebudowę
drogi powiatowej Nr 1576 K Nowy Sącz – Florynka w zakresie budowy chodnika i zatoki
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Lp.

Numer i data podjęcia uchwały

Przedmiot uchwały

Informacja o wykonaniu uchwały
autobusowej – część I – budowa chodnika wraz odwodnieniem w miejscowości Kamionka
Wielka i Królowa Górna. Z uwagi na kolizję ze słupem teletechnicznym wymagającym
przebudowy sieci oraz panujące warunki atmosferyczne, wykonawca nie mógł realizować
prac zgodnie z założonym harmonogramem.
4. Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową części działki
161/21 położonej w Marcinkowicach objętej KW NS1S/00097919/4, stanowiącej
własność Powiatu Nowosądeckiego. Wycena dotyczy działek nr 581, 582, 583, 584, 585,
586, 587, 588, 589, 590, 591, 592 utworzonych z dawnych parcel gruntowych nr 62,
cz. pgr 63, 64, 99, 100, 101, 102, 557, cz. pgr 559 i parcel budowlanych 9, 10, 15 z lwh 447
tab. „Browar w Marcinkowicach" gm. kat. Marcinkowice – zgodnie z mapą do celów
prawnych z wyodrębnienia działek ewidencyjnych (rozdzielenia stanów prawnych) dla
działki 161/21 w obr. Marcinkowice, sporządzoną przez geodetę uprawnionego, przyjętą
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod nr P.1210.2021 –
w związku z realizacją roszczeń byłych właścicieli nieruchomości – 13 530,80 zł.
Przesunięcie terminu zakończenia zadania i tym samym wydatkowania planowanych
środków, wiązało się z przedłużającą się procedurą administracyjną (w tym konieczność
badania materiałów w Archiwum Narodowym w Krakowie, Wojewódzkim Urzędzie
Ochrony Zabytków oraz dodatkowe wizje w terenie i wywiady z osobami opiekującymi się
materiałami archiwalnymi w muzeum w Marcinkowicach).
5. Remont sali obrad w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przy
ul. Jagiellońskiej 33 – 1 112 230,32 zł, w związku z wystąpieniem okoliczności związanych
z epidemią COVID-19, w tym w szczególności niestabilną sytuacją na rynku dostaw
produktów i komponentów niezbędnych dla przedmiotowego remontu.
6. Opracowanie projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego" –
13 900 zł z uwagi na przedłużającą się procedurę administracyjną wynikającą głównie
z ograniczeń wynikających z trwającego stanu epidemii COVID-19.
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1.1.

Wprowadzenie

Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki*:
*Wykaz skrótów na stronie 337 Raportu.

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 roku 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.

1.2.

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

REALIZACJA ZADAŃ W 2021 ROKU

DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA
W 2021 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr. J. Dietla
w Krynicy-Zdroju (SPZOZ – Szpital w Krynicy-Zdroju) na wszystkich oddziałach dysponował
164 łóżkami. Ze względu na liczbę łóżek do największych oddziałów należy Oddział Wewnętrzny
(44 łóżek), Oddział Chirurgii Ogólnej (30 łóżek) oraz Oddział Ginekologii i Położnictwa (26 łóżek).
Ogólna ilość pacjentów leczonych w 2021 roku w SPZOZ – Szpital w Krynicy-Zdroju wyniosła
7 107 osób. Najwięcej pacjentów leczonych było na oddziałach: Chirurgii Ogólnej i Chorób
Wewnętrznych. Średni czas pobytu pacjenta w Szpitalu to 4,1 dnia. Najdłużej chorzy przebywali na
oddziałach: Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Chorób Wewnętrznych.
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Tabela 13. Liczba łóżek na poszczególnych oddziałach w latach 2020-2021 roku
w SPZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju
Oddziały

2020 rok

2021 rok

Oddział Chirurgii Ogólnej

30

30

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

23

23

Oddział Chorób Wewnętrznych

44

44

Oddział Pediatrii

21

21

Oddział Noworodków

16

16

Oddział Ginekologii i Położnictwa

26

26

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

4

4

148
164

148
164

Ogółem (bez noworodków)
Ogółem z oddziałem noworodkowym

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

Tabela 14. Liczba pacjentów na poszczególnych oddziałach w latach 2020-2021
w SPZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju

Oddziały

Liczba
pacjentów

Średni pobyt
pacjentów

Liczba
pacjentów

2020 rok

Średni pobyt
pacjentów

2021 rok

Oddział Chirurgii Ogólnej

1 273

4,9

1 543

5,3

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

1 125

2,4

1 149

2,8

Oddział Chorób Wewnętrznych

1 358

6,4

1 434

6,5

Oddział Pediatrii

681

2,8

1 067

2,8

Oddział Noworodków

485

2,7

467

3

1 245

2,1

1 392

2,1

56

18,2

55

17,7

5 738
6 223

3,7
3,9

6 640
7 107

4
4,1

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

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

Kolejki oczekujących do specjalistów oraz zabiegi specjalistyczne w przypadku SPZOZ – Szpital
w Krynicy-Zdroju na poszczególnych oddziałach wynoszą od 1 miesiąca do 11 miesięcy:
• oddział chirurgii ogólnej – ok. 6 miesięcy,
• dział fizjoterapii – ok. 3 miesięcy,
• zabiegi endoprotezoplastyki – ok. 5 miesięcy,
• oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej – ok. 11 miesięcy,
• poradnia endokrynologiczna – ok. 1 miesiąc,
• oddział ginekologii i położnictwa – ok. 1 miesiąc.
W ostatnich latach występuje wyraźne zmniejszenie liczby hospitalizacji. W 2021 roku nastąpiło
ograniczenie zabiegów operacyjnych i hospitalizacji ze względu na epidemie COVID-19.
Kształtowanie się ogólnej liczby leczonych na przestrzeni od 2019 do 2021 roku przedstawia poniższy
wykres.
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Wykres 1. Liczba leczonych na oddziałach ogółem w latach 2019-2021
w SPZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju
9 051

2019 rok

2020 rok

2021 rok

6 223

7 107

Liczba leczonych ogółem
Źródło: Opracowano przez SPZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju

KONTRAKTY Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA
SPZOZ – Szpital w Krynicy-Zdroju jest zakwalifikowany do I poziomu Podstawowego
Zabezpieczenia Medycznego w ramach tzw. „Sieci Szpitali”. W tym zakresie posiadał w 2021 roku
zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie
(MOW NFZ) na następujące zakresy świadczeń:
• Profilaktyczne Programy Zdrowotne – 123 zł,
• Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień –1 324 387,20 zł,
• Rehabilitacja Lecznicza – 246 150,45 zł,
• Leczenie Szpitalne – 42 852 266,69 zł,
• Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – 16 603,32 zł,
Zapobieganie, przeciwdziałanie, zwalczanie COVID-19 – 10 547 340,95 zł.
Ponadto Szpital otrzymuje z MOW NFZ środki na wypłatę zwiększonych wynagrodzeń dla
pielęgniarek i położnych oraz lekarzy pracujących na etatach. Ogółem całość przychodów w ramach
umów z MOW NFZ wyniosła w 2021 roku 64 938 758,34 zł.

WYNIK FINANSOWY
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku przychody SPZOZ – Szpital w Krynicy-Zdroju
zamknęły się kwotą 73 304 268,10 zł. Koszty działalności jednostki wyniosły 72 255 482,63 zł. Szpital
osiągnął w 2021 roku dodatni wynik finansowy w wysokości 1 048 785,47 zł brutto, 1 037 607,47 zł netto.

Epidemia COVID-19 i wprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia oraz służby sanitarne zalecenia,
mające na celu zapobieganie i zwalczanie choroby zakaźnej COVID-19, ograniczyły działalność
leczniczą Szpitala. Leczenie planowe zostało częściowo wstrzymane.
W 2021 roku Szpital musiał funkcjonować w wyjątkowym trybie, co znalazło odzwierciedlenie
w poziomie przychodów i kosztów. Dotyczy to zarówno wydatków poniesionych na odpowiednie
zabezpieczenia, modyfikacji infrastrukturalnych, zakupu sprzętu do walki z epidemią, dodatkowych
wynagrodzeń dla pracowników, a także o potencjalnych strat związanych z niewykonaniem umowy
z płatnikiem – niewykonanie ryczałtu o 23%. Ponadto obniżył się wskaźnik przyjęć planowych
i wydłużył czas oczekiwania na udzielenie świadczeń.
Od 1 października 2020 roku Szpital jest wpisany na listę Wojewody Małopolskiego jako
placówka wytypowana do leczenia chorych na COVID-19. W szczytowych momentach Szpital został
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zobligowany do wyłączenia 1/3 potencjału łóżek na leczenie pacjentów „covidowych”.
Dodatkowo od dnia 18 listopada 2020 roku do 31 maj 2021 roku decyzją Wojewody
Małopolskiego w celu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Szpital pełnił rolę szpitala patronackiego dla Szpitala
Tymczasowego utworzonego na bazie 20 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego
SP ZOZ z siedzibą w Krynicy-Zdroju przy ul. Świdzińskiego 4.
Od 1 stycznia 2021 roku Szpital prowadzi punkt szczepień przeciwko COVID-19 oraz od
początku pandemii prowadzi punkt pobrań materiału do badań w kierunku COVID-19.

NAKŁADY INWESTYCYJNE
W 2021 roku Szpital poniósł nakłady inwestycyjne w kwocie 2 355 343,53 zł, w tym ze środków
własnych 400 200,30 zł. Środki na nakłady inwestycyjne pochodziły dotacji z Ministerstwa Zdrowia
w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19, Powiatu Nowosądeckiego, Unii Europejskiej
w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020, darowizny finansowej przekazanej przez Fundację
Orlen oraz z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. W ramach wydatków inwestycyjnych
zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną zawarte w poniżej tabeli.
Tabela 15. Nakłady inwestycyjne SPZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju w 2021 roku
(ze wskazaniem źródeł finansowania)
Koszt
całkowity
inwestycji

Opis zadania

Projekt "Małopolska Tarcza
Antykryzysowa-Pakiet
Medyczny 2"
79 260,30 zł
współfinansowany z RPO
WM na lata 2014-2020
Projekt "Małopolska Tarcza
Antykryzysowa-Pakiet
Medyczny 3" w 100%
2 265,84 zł
współfinansowany z Unii
Europejskiej w ramach RPO
WM na lata 2014-2020"
Projekt "Małopolski System
Informacji Medycznej (MSIM)"
współfinansowany z EFRR w
69 907,05 zł
ramach RPO WM na lata
2014-2020
Zadanie pn. "Zakup aparatu
RTG stacjonarnego
cyfrowego z torem wizyjnym
1 547 093,74 zł
do radiografii i fluoroskopii
typu telekomando "
Dostosowanie pomieszczenia
pracowni RTG do instalacji
143 740,85 zł
nowego aparatu RTG.

Własne

79 106,70 zł

339,88 zł

1 925,96 zł

6 990,70 zł

62 916,35 zł

940,85 zł

95 000 zł

95 000 zł

Zakup Videokolonoskopu

106 488 zł

9 288 zł

Razem

UE

153,60 zł

Aparat USG

Pozostałe zakupy urządzeń
i sprzętu medycznego oraz
wyposażenia

Powiat
Nowosądecki

102 800 zł

Inne

Uwagi

1 547 093,74 zł

Środki z Funduszu
Przeciwdziałania
COVID-19
z Ministerstwa
Zdrowia

40 000 zł

97 200 zł

311 587,75 zł 311 587,75 zł
2 355 343,53 zł 424 300,78 zł 200 000 zł 143 949,01 zł 1 587 093,74 zł

Źródło: Opracowano przez SPZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju
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W 2020 roku rozpoczęto realizację projektu pn. "Małopolski System Informacji Medycznej
(MSIM)" współfinansowany z EFRR w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Szpital podpisał umowę
o na rzecz wspólnej realizacji Projektu MSIM i uczestniczy w planowanym projekcie jako Partner
spośród 38 szpitali w Małopolsce – Liderem jest Województwo Małopolskie – celem inwestycji jest
uzyskanie przez szpital maksymalnej możliwej zdolności do wytworzenia oraz udostępniania
elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia
28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia. Planowana wartość projektu wynosi
2 292 000 zł, w tym środki UE (90%). Projekt jest realizowany od 2020 roku, planowane zakończenie
projektu w 2022 roku.

SPZOZ – Szpital w Krynicy-Zdroju zrealizował projekt pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa –
Pakiet Medyczny", współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Oś priorytetowa 9. Oś Priorytetowa Region spójny
społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne
i zdrowotne w regionie, typ projektu F. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na
walkę z epidemią COVID-19. Projekt ten realizowany jest w trzech etapach w latach 2020-2022.
Głównym celem realizowanego Projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania
epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Zakres wsparcia rozwoju usług
zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19. W ramach projektu Szpital w Krynicy-Zdroju
zakupił sprzęt i aparaturę medyczną oraz środki ochrony indywidualnej.
Łączna wartość projektów pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny",
„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2”, „Małopolska Tarcza Antykryzysowa –
Pakiet Medyczny 3” wynosi 2 448 969,11 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej w ramach
RPO WM na lata 2014-2020 –2 276 851,54 zł, udział własny – 172 117,57 zł.

STAN ZATRUDNIENIA
W SPZOZ – Szpital w Krynicy-Zdroju zatrudnionych na podstawie umów o pracę na czas
nieokreślony, czas określony pracuje ogółem 323 osób na 323,97 etatach.
Obecny stan zatrudnienia w etatach przedstawia poniższa tabela. Etaty określone 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, Głównego Księgowego,
• Zastępców Ordynatorów – 0,
• Oddziałowe – 9,
• Kierowników innych komórek organizacyjnych – 14.
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Tabela 16. Stan zatrudnienia w SPZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju w latach 2019-2020

Komórka organizacyjna

Lekarze

Pielęgniarki
i położne

Terapeuci/
Diagności

Salowi

2021

2020

2021

2020

2021

3

3

18

21

4

1

1

15

15

5

5

24

2

2

2021

2020

2021

4

1

1

26

29

5

5

1

1

22

22

28

9

10

2

3

40

46

10

10

3

3

1

1

16

16

Oddział Noworodków
Oddział Ginekologii
i Położnictwa
Izba Przyjęć

11

13

11

13

15

22

7

6

1

23

29

10

10

6

6

9

16

25

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

15

16

4

5

19

21

19

15

3

3

22

18

2021

1

9

10

21

20

2

2

2

2

Dział Rehabilitacji

1

1

1

1

Pracowania RTG/USG

2

2

2

2

Pracowania EKG

2

2

2

2

2

1

3

3

Lekarze stażyści

1

2020

Ogółem

2020

Oddział Chirurgii
Ogólnej
Oddział Chirurgii
Urazowo-Ortopedycznej
Oddział Chorób
Wewnętrznych
Oddział Pediatrii

2020

Inni

2

11

10

1

Pracowania Endoskopii

3

3

Centralna Sterylizacja

5

5

5

5

7

5

14

12

1

1

Poradnia Dziecięca
Poradnie Specjalistyczne

5

5

Epidemiologia

1

1

2

2

Dział Żywienia
Dział Statystyki
Medycznej
Obsługa technicznogospodarcza
Administracja

12

12

12

12

3

3

3

3

16

8

16

8

16

20

16

20

Kapelani Szpitalni
Ośrodek Terapii
Uzależnień
Szpital tymczasowy

2

2

2

2

2

1

15

16

Ogółem

2
5
18

2

11

28
12

176

13

11
161

55

18
44

22

23

103

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

93

62
89

374

329

IV

Raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego za rok 2021
Promocja i ochrona zdrowia

OŚRODEK PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ
W 2013 roku uchwałą Rady Powiatu Nowosądeckiego Szpital przejął Małopolski Ośrodek Terapii
Uzależnień i Współuzależnienia w Nowym Sączu (obecnie Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień),
świadczący usługi medyczne w zakresie terapii uzależnień dla pacjentów z terenu Powiatu
Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza. W związku z powyższym jest on jednostką organizacyjną
Szpitala. 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 2021 roku
udzielono 15 624 porad, w tym:
• 1 028 porad lekarza psychiatry,
• 10 136 porad innego terapeuty (psycholog, psychoterapeuta, specjalista i instruktor
psychoterapii uzależnień),
• 4 460 sesji psychoterapii indywidualnej.
Tabela 17. Liczba porad udzielona w poszczególnych poradniach
Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w latach 2019-2020

Poradnia

Poradnia Terapii Uzależnień

Poradnia
Psychologii Zdrowia i Trzeźwości
dla dzieci i młodzieży

Poradnia Terapii Uzależnienia
w Krynicy-Zdroju

Rodzaj porady
Ogółem
Lekarskich
Innego terapeuty
Sesji psychoterapii indywidualnej
Ogółem
Lekarskich
Innego terapeuty
Sesji psychoterapii indywidualnej
Ogółem
Lekarskich
Innego terapeuty
Sesji psychoterapii indywidualnej

Razem

2020 rok

2021 rok

4 945
604
1134
3207
1212
120
332
760
552
35
315
202

8 697
800
7 897
3 237
1 895
185
1 710
1 015
572
43
529
208

6 709

1 5624

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

W roku ubiegłym zarejestrowane w Ośrodku były 981 osoby, z czego:
•

563 osób uczestniczyło w psychoterapii indywidualnej,

• 281 osób uczestniczyło w psychoterapii grupowej.
Jedna osoba może uczestniczyć w psychoterapii grupowej, jak i indywidualnej stąd suma osób
uczestniczący w psychoterapii indywidualnej i grupowej może być wyższa niż ogólna liczba osób
zarejestrowanych w Ośrodku.
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Tabela 18. Liczba osób uczestniczących w psychoterapii w poszczególnych poradniach
Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w latach 2019-2020

Poradnia

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

2020 rok

2021 rok

520
251
80
89
42
20

438
167
91
103
34
11

1 013

1 002

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

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień ponadto realizował w 2021 roku następujące zadanie:
• program staży klinicznych dla osób będących w procesie certyfikacji terapeutów
uzależnień finansowane przez uczestników staży – w stażach wzięła udział 1 osoba.

1.3.

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

REALIZACJA ZADAŃ W 2021 ROKU
TABOR SANITARNY I RATOWNICZY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu
(SPZOZ – SPR) dysponuje 26 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:
• Łącko,
• Rytro,
• Łososina Dolna,
• Korzenna,
• Grybów,
• Piwniczna- Zdrój,
• Stary Sącz,
• Krynica-Zdrój.
• Nawojowa,
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Rysunek 3. Rozmieszczenie podstacji SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu

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

Świadczenia zdrowotne w SPZOZ – SPR udzielane są przez 14 Zespołów Ratownictwa
Medycznego (ZRM), w tym:
• Dwa 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 ww. 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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•

Dwanaście 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 ww. członków zespołu nie posiada
uprawnień do kierowania pojazdem uprzywilejowanym.

Zespoły podstawowe wyposażone są w sprzęt ratowniczy oraz zestaw leków i materiałów
medycznych zgodnie z obowiązującymi standardami i wymogami.
Ponadto SPZOZ – SPR 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 takich zespołów wchodzi ratownik medyczny lub
pielęgniarka oraz kierowca. Podstawowe wyposażenie zespołów transportowych zostało określone w
polskich normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane (PN-EN 1789+A2:2015-01).
Poniższa tabela przedstawia rozmieszczenie ZRM na terenie Powiatu Nowosądeckiego
z uwzględnieniem rodzaju Zespołu oraz godzin funkcjonowania.
Tabela 19. Zespoły Ratownictwa Medycznego SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu
Miejsca
stacjonowania ZRM

Rodzaj ZRM

Godziny funkcjonowania ZRM

Skład osobowy

1 ZRM Specjalistyczny
1 ZRM Podstawowy
1 ZRM Podstawowy
2 zespoły transportowe
1 ZRM Specjalistyczny
1 ZRM Podstawowy

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

3-osobowy
2-osobowy
2-osobowy
2-osobowe
3-osobowy
2-osobowy

Łącko

1 ZRM Podstawowy

Całodobowy

2-osobowy

Łososina Dolna

1 ZRM Podstawowy

Całodobowy

2-osobowy

Grybów

1 ZRM Podstawowy

Całodobowy

2-osobowy

Stary Sącz

1 ZRM Podstawowy
1 ZRM Podstawowy

Całodobowy
Od godz. 7:00 do 19:00

2-osobowy
2-osobowy

Nawojowa

1 ZRM Podstawowy

Od godz. 7:00 do 19:00

2-osobowy

Rytro

1 ZRM Podstawowy

Od godz. 7:00 do 23:00

2-osobowy

Korzenna

1 ZRM Podstawowy

Od godz. 7:00 do 23:00

2-osobowy

Piwniczna-Zdrój

1 ZRM Podstawowy

Od godz. 7:00 do 19:00

2-osobowy

Nowy Sącz
Krynica-Zdrój

Źródło: Opracowano przez SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu

Wyszczególnienie ZRM funkcjonujących w SPZOZ – SPR oraz obszar ich działania przedstawia
poniższa tabela.
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Tabela 20. Rodzaj i zakres działalności Zespołów Ratownictwa Medycznego
SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu

L.P.

Kryptonim zespołu/
miejsce
stacjonowania

Rodzaj ZRM

Zakres działalności

specjalistyczny

Nowy Sącz – miasto 126201 1; Chełmiec – gmina 121002 2;
Łososina Dolna – gmina 121010 2;
Gródek nad Dunajcem – gmina 121003 2; Korzenna – gmina
121006 2; Grybów – miasto 121001 1; Grybów gmina – 121004 2;
Kamionka Wielka - gmina 121005 2

2.

K02 27
Krynica-Zdrój

specjalistyczny

Krynica-Zdrój – miasto 121007 4; Krynica-Zdrój – gmina 121007
5; Łabowa – gmina 121008 2; Muszyna – miasto121011 4;
Muszyna – gmina 121011 5; Piwniczna-Zdrój – miasto 121013 4;
Piwniczna-Zdrój – gmina 121013 5

3.

K02 44
Nowy Sącz

podstawowy

Nowy Sącz – miasto 126201 1; Stary Sącz – miasto 121016 4;
Stary Sącz – gmina 121016 5; Piwniczna-Zdrój – miasto 121013
4; Piwniczna-Zdrój – gmina 121013 5; Rytro – gmina 121015 2

4.

K02 52
Krynica Zdrój

1.

K02 21
Nowy Sącz

5.
6.
7.

K02 54
Grybów
K02 60
Łącko
K02 56
Łososina Dolna

podstawowy
podstawowy

Krynica-Zdrój – miasto 121007 4; Krynica-Zdrój – gmina 121007
5; Łabowa – gmina 121008 2; Muszyna – miasto121011 4;
Muszyna – gmina 121011 5; Piwniczna-Zdrój – miasto 121013 4;
Piwniczna-Zdrój – gmina 121013 5
Grybów – miasto 121001 1; Grybów gmina – 121004 2;
Korzenna – gmina 121006 2

podstawowy

Łącko – gmina 121009 2; Podegrodzie – gmina 121014 2

podstawowy

Łososina Dolna – gmina 121010 2;
Gródek nad Dunajcem - gmina 121003 2

8.

K02 50
Nowy Sącz

podstawowy

9.

K02 46
Nawojowa

podstawowy

10.

K02 48
Rytro

podstawowy

11.

K02 58
Korzenna

podstawowy

12.

K02 64
Piwniczna-Zdrój

podstawowy

13.

K02 84
Stary Sącz

podstawowy

14.

K02 86
Stary Sącz

podstawowy

Nowy Sącz - miasto 126201 1; Chełmiec – gmina 121002 2;
Kamionka Wielka – gmina 121005 2; Nawojowa – gmina 121012 2
Nowy Sącz – miasto 126201 1; Stary Sącz – miasto 121016 4;
Stary Sącz – gmina 121016 5; Piwniczna-Zdrój – miasto 121013
4; Piwniczna-Zdrój – gmina 121013 5; Rytro – gmina 121015 2;
Nawojowa – gmina 121012 2
Stary Sącz – miasto 121016 4; Stary Sącz – gmina 121016 5;
Piwniczna-Zdrój – miasto 121013 4; Piwniczna-Zdrój – gmina
121013 5; Rytro – gmina 121015 2
Łososina Dolna – gmina 121010 2;
Gródek nad Dunajcem – gmina 121003 2;
Korzenna – gmina 121006 2
Piwniczna-Zdrój – miasto 121013 4; Piwniczna-Zdrój gmina
121013 5; Rytro – gmina 121015 2;
Muszyna – gmina 121011 5 /miejscowość: Żegiestów/
Stary Sącz – miasto 121016 4; Stary Sącz – gmina 121016 5;
Podegrodzie – gmina 121014 2; Łącko – gmina 121009 2;
Chełmiec – gmina 121002 2
Stary Sącz – miasto 121016 4; Stary Sącz – gmina 121016 5;
Podegrodzie – gmina 121014 2;
Łącko - gmina 121009 2; Rytro – gmina 121015 2;
Piwniczna-Zdrój – miasto 121013 4;
Piwniczna-Zdrój – gmina 121013 5; Nawojowa – gmina 121012 2

Źródło: Opracowano przez SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu
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NOWY SPRZĘT MEDYCZNY
W związku z trwającą pandemią wirusa SARS-CoV-2, w 2021 roku zrealizowany został projekt
nr POIS.09.01.00-00-0425/21 pod nazwą „Zakup ambulansu oraz środków ochrony indywidualnej
dla SPZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego” w ramach działania związanego z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych, oś priorytetowa IX,
Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020. Dzięki projektowi SPZOZ – SPR otrzymało z Ministerstwa Zdrowia
dofinasowanie zarówno do zakupu ambulansu ratowniczego, jak również środków ochrony
indywidualnej o łącznej wartości 520 000 zł. Zakup ambulansu przyczynił się do odnowienia floty
samochodowej SPZOZ – SPR, która biorąc pod uwagę trudne, górskie tereny działania, wymaga
sukcesywnej wymiany.
W dniu 4 listopada 2021 roku została podpisana umowa z Krakowskim Pogotowiem
Ratunkowym, które przekazało w bezpłatne użyczenie SPZOZ - SPR specjalistyczny sprzęt w postaci
USG Butterfly IQ wraz z tabletem do obsługi głowicy o wartości 21 657,50 zł. Przedsięwzięcie
zrealizowano na podstawie decyzji Ministra Zdrowia nr DBO.531.10.30.2021.KJ, dotyczącej
udostępnienia z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych przenośnych głowic USG dla ZRM
w Małopolsce w celu przeciwdziałania zagrożeniu epidemiologicznemu spowodowanemu
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Urządzenie zostało przekazane jako element
wyposażenia specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego stacjonującego w Krynicy-Zdroju.

Rysunek 4. Ambulanse przekazane w 2021 roku

Źródło: Archiwum Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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Tabela 21. Sprzęt medyczny zakupiony w ramach dotacji lub przekazany
dla SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu w 2021 roku
Sprzęt

Ambulans sanitarny typu C
wraz ze środkami ochrony indywidualnej

USG Butterfly IQ nr BN20123764
wraz z tabletem do obsługi głowicy

Wysokość dofinasowania lub
wartość przekazanego sprzętu

520 000 zł
dofinansowanie
180,50 zł
wkład SPZOZ – SPR
21 657,50 zł
wartość przekazanego sprzętu

Źródło finansowania

Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia
poprzez Krakowskie
Pogotowie Ratunkowe

Źródło: Opracowano przez SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu

W 2021 roku SPZOZ – SPR dokonywało sukcesywnych zakupów sprzętu medycznego, w tym ze
środków własnych. Ogólny koszt zakupionego sprzętu wyniósł 37 997,95 zł.
Tabela 22. Sprzęt medyczny z zakupiony ze środków własnych w 2021 roku

Sprzęt

Ilość sztuk

Kwota

Termometr

1

249 zł

Pompa infuzyjna

4

13 348,80 zł

Termometr

3

2 206,93 zł

Napęd do wkłuć doszpikowych

5

2 970 zł

Stacja dokująca do tableta

2

6 105,62 zł

Kask ratowniczy

2

684 zł

Detektor gazu

14

10 318 zł

Ampularium

4

2 115,60 zł

Źródło: Opracowano przez SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY BUDOWLANEJ
W 2021 roku przeprowadzono modernizację infrastruktury budowlanej SPZOZ – SPR w łącznej
kwocie 643 875,48 zł. Remontowi poddano:
− budynek garażowy wraz z myjnią samochodową zlokalizowany w Nowym Sączu przy ulicy
Śniadeckich 15 – wymieniono pokrycie dachowe, zdemontowano wysoki komin (będący częścią
znajdującej się niegdyś w tym miejscu kotłowni), wymieniono bramy wjazdowe do garaży,
wyremontowano pomieszczenia myjni dla ambulansów ratowniczych – koszt 476 443,15 zł;
− pomieszczenia zespołów wyjazdowych – wymieniono podłogę oraz wyremontowano
pomieszczenia sanitarne w budynku głównym – koszt 114 453,51 zł;
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− pokrycie dachowe w budynku garażowym w podstacji SPZOZ – SPR w Krynicy-Zdroju –
−

koszt 36 619,82 zł;
stację paliw mieszczącą się w Nowym Sączu przy ulicy Śniadeckich – wprowadzono automatyczny
system sterowania dystrybutorem, który umożliwia całodobowe tankowanie ambulansów pod
kontrolą autoryzacji (system ten racjonalizuje i usprawnia zadania wykonywane przez zespoły
wyjazdowe) – koszt 16 359 zł.
Tabela 23. Inwestycje związane z modernizacją infrastruktury budowlanej
SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu w 2021 roku

Zakres

Kwota

Modernizacja stacji paliw w Nowym Sączu

16 359 zł

Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku głównym
oraz podłóg w pomieszczeniach ZRM

114 453,51 zł

Modernizacja budynku garażowego i myjni w Nowym Sączu

476 443,15 zł

Modernizacja pokrycia dachowego w budynku garażowym
w Krynicy-Zdroju
Razem

36 619,82 zł
643 875,48 zł

Źródło: Opracowano przez SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu

UDZIELONA POMOC MEDYCZNA
W 2021 roku Zespoły Ratownictwa Medycznego SPZOZ – SPR udzieliły 20 153 świadczenia
medyczne, z czego 17 010 dotyczyło zachorowań, natomiast 3 143 wypadków. Spośród podanej liczby
w 3 971 wyjazdach udział brały zespoły specjalistyczne, natomiast w 16 182 zespoły podstawowe.

W związku z panującą pandemią SARS-CoV-2 decyzją Wojewody Małopolskiego w 2021 roku
sukcesywnie powoływane były dodatkowe podstawowe zespoły ratownictwa medycznego:
1) w okresie od 22 marca do 27 maja 2021 roku 24 godzinny ZRM z miejscem stacjonowania
w Nowym Sączu;
2) w okresie od 17 listopada do 31 grudnia 2021 roku 8 godzinny ZRM (23:00-7:00) z miejscem
stacjonowania w Korzennej;
3) w okresie od 17 listopada do 31 grudnia 2021 roku 8 godzinny ZRM (23:00-7:00) z miejscem
stacjonowania w Rytrze.
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Tabela 24. Pomoc medyczna udzielona przez SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu
w latach 2020-2021
Udzielona pomoc medyczna

Rodzaj

Liczba udzielonych świadczeń
medycznych

Liczba interwencji ZRM

2020 rok

2021 rok

Ogółem

18 597

20 153

Zachorowania

15 511

17 010

Wypadki

3 086

3 143

Ogółem

18 597

20 153

Specjalistyczny ZRM

3 808

3 971

Podstawowy ZRM

14 789

16 182

Źródło: Opracowano przez SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu

Tabela 25. Pomoc medyczna udzielona przez poszczególne Zespoły Ratownictwa Medycznego
SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu w 2021 roku

Roczna liczba wyjazdów

Średnia dobowa
liczba wyjazdów

2020 rok

2021 rok

2020 rok

2021 rok

Godziny
pracy
ZRM

K02 21 - S Nowy Sącz

2 577

2 666

7,06

7,30

24 h

K02 44 - P Nowy Sącz

2 580

2 602

7,07

7,12

24 h

K02 50 - P Nowy Sącz

2 598

2 622

7,12

7,18

24 h

K02 27 - S Krynica-Zdrój

1 231

1 305

3,37

3,57

24 h

K02 86 - P Stary Sącz

1 412

1 537

3,87

4,24

24 h

K02 54 - P Grybów

1 506

1 619

4,13

4,43

24 h

K02 60 - P Łącko

1 025

1 138

2,81

3,11

24 h

K02 56 - P Łososina Dolna

1 041

1 241

2,85

3,40

24 h

K02 52 - P Krynica-Zdrój

905

1 013

2,48

2,77

16 h

K02 48 - P Rytro

673

688

1,84

1,88

16 h

K02 58 - P Korzenna

1 002

1 065

2,75

2,91

16 h

K02 46 - P Nawojowa

859

931

2,35

2,55

12 h

K02 64 - P Piwniczna-Zdrój

419

463

1,15

1,26

12 h

K02 84 - P Stary Sącz

769

806

2,11

2,20

12 h

K02 D18 - P Nowy Sącz

-

404

-

6,02

24 h

K02 D18 - P Rytro

-

22

-

0,50

8h

K02 D24 – P Korzenna

-

31

-

0,70

8h

18 597

20 153

Zespoły Ratownictwa
Medycznego

Ogółem

Źródło: Opracowano przez SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu
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TRANSPORT SANITARNY
Wśród zadań realizowanych przez SPZOZ – SPR 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 podstawowej opiece zdrowotnej (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 roku 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 latach 2020-2021 roku dla SPZOZ – Szpital w Krynicy-Zdroju oraz w ramach
zawartych umów z uwzględnieniem liczby kilometrów.

Tabela 26. Transport sanitarny wykonywany przez SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu
w latach 2020-2021
Wykonywany transport sanitarny

2020 rok

2021 rok

Liczba wykonanych transportów sanitarnych
dla SPZOZ – Szpital w Krynicy-Zdroju

148

150

Liczba kilometrów wykonanych transportów sanitarnych
dla SPZOZ – Szpital w Krynicy-Zdroju

17 427 km

16 890 km

Liczba wykonanych transportów sanitarnych w ramach
umów, w tym „COVID-19”

2 580

2 302

Liczba kilometrów wykonanych transportów sanitarnych
w ramach umów, w tym „COVID-19”

134 040 km

151 610 km

Źródło: Opracowano przez SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu

TRANSPORT COVID-19
W marcu 2020 roku SPZOZ – SPR rozpoczęło wykonywanie nowego typu transportu
tzw. „transportu covidowego” przeznaczonego do transportu osoby, u której stwierdzono zakażenie
wirusem SARS-CoV-2, a która powinna być hospitalizowana w podmiocie leczniczym, na który został
nałożony obowiązek realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, bądź też została skierowana do izolacji domowej lub
izolatorium. W 2021 roku udzielono ogółem 577 świadczenia tego typu. Wszystkie wyjazdy odbywały
się w specjalnym reżimie sanitarno-epidemiologicznym przy użyciu tzw. pakietów indywidualnej
ochrony biologicznej oraz z zastosowaniem procedury dekontaminacji ambulansu.
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STAN ZATRUDNIENIA
Podstawową grupę zatrudnienia w SPZOZ – SPR 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 ZRM. W SPZOZ – SPR
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 cywilnoprawnych świadczą swoje usługi również lekarze systemu – obecnie SPZOZ – SPR nie posiada
żadnego lekarza zatrudnionego na podstawie umowy o pracę.
Tabela 27. Stan zatrudnienia w SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu w latach 2020-2021

Stan na koniec
2020 roku

Stan na koniec
2021 roku

139

136

Pielęgniarki

3

3

Ratownicy medyczni

58

55

Ratownicy medyczni z uprawnieniami do prowadzenia
pojazdów uprzywilejowanych

45

47

Kierowcy

4

2

Pracownicy obsługi, w tym: mechanicy, diagności, pracownicy
ds. utrzymania ciągłości pracy zakładu, sprzątaczki

8

7

Samodzielne stanowiska pracy oraz administracja

21

22

Ogółem umowy cywilno-prawne
w tym:

57

58

Umowy cywilno-prawne – tzw. kontrakty

42

44

Umowy cywilno-prawne – zlecenia

15

14

Grupa zawodowa
Ogółem pracownicy etatowi
w tym:

Źródło: Opracowano przez SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu

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 roku Prawo farmaceutyczne
Rada Powiatu Nowosądeckiego rok rocznie w drodze uchwały określa rozkład godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego, po zasięgnięciu odpowiednio opinii
burmistrzów/wójtów miast/gmin z terenu Powiatu i Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.
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REALIZACJA ZADAŃ W 2021 ROKU
W roku 2021 w przedmiotowym zakresie zastosowanie miała Uchwała Nr 183/XVI/20
Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 listopada 2020 roku 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 2021 roku.
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. W roku 2021 dyżury pełnione były zgodnie z poniższą tabelą.
Tabela 28. Dyżury aptek na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2021 roku

Gmina

Gmina
Krynica-Zdrój

Dyżur

Uwagi

Dyżury pełnione w cyklu tygodniowym (od piątku do
piątku) w porze nocnej: w dni powszednie od godz.
21.00 do godz. 8.00 rano dnia następnego, w soboty
od godz. 21.00 do godz. 9.00 rano dnia następnego,
w niedzielę od godz. 20.00 do godz. 8.00 rano dnia
następnego; z zastrzeżeniem: w święta i inne dni wolne
od pracy przez całą dobę, tj. od godz. 8.00 rano do
godz. 8.00 rano dnia następnego.

Dyżury pełnione w cyklu tygodniowym (od niedzieli do
niedzieli) w porze nocnej: w dni powszednie od godz.
20.00 do godz. 8.00 rano dnia następnego, w soboty
Miasto i Gmina od godz. 16.00 do godz. 8.00 rano dnia następnego
Stary Sącz
z wyjątkiem niedziel, świąt i innych dni wolnych od
pracy, kiedy dyżur pełniony był przez całą dobę, tj. od
godz. 8.00 rano do godz. 8.00 rano dnia następnego.
Dyżury pełnione w cyklu tygodniowym (od
poniedziałku do poniedziałku) w porze nocnej: w dni
powszednie od godz. 21.00 do godz. 8.00 rano dnia
Miasto Grybów następnego, w soboty i niedziele od godz. 18.00 do
Gmina Grybów godz. 8.00 rano dnia następnego; z wyjątkiem świąt i
innych dni wolnych od pracy, kiedy dyżur pełniony był
przez całą dobę, tj. od godz. 8.00 rano do godz. 8.00
rano dnia następnego.

Zgodnie z utrwalonym i od wielu lat
przyjętym
zwyczajem
dyżury
w porze nocnej, w niedzielę, święta
i inne dni wolne od pracy w KrynicyZdroju pełniły solidarnie wszystkie
apteki
ogólnodostępne
tam
działające. Opracowany wykaz był
kontynuacją roku poprzedniego.
W wykazie dyżurów ujęto 6 aptek
pełniących dyżur kolejno po sobie.
Opracowany wykaz dyżurów był
kontynuacją roku poprzedniego.
W wykazie dyżurów ujęto 6 aptek
pełniących dyżur kolejno po sobie.

Opracowany wykaz dyżurów był
kontynuacją roku poprzedniego.
W wykazie dyżurów ujęto 7 aptek
pełniących dyżur kolejno po sobie.

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

Ponadto bieżące informacje na temat funkcjonowania aptek na terenie Powiatu Nowosądeckiego
publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
w zakładce DYŻURY APTEK.
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1.5.

Programy profilaktyczne

W 2021 roku ogłoszono dwa konkursy ofert na wybór realizatorów zadania z zakresu zdrowia
publicznego, w wyniku których zrealizowano następujące zadania:
−

−

„Zdrowa tarczyca – drogą do równowagi hormonalnej” – wykonano 171 badań poziomu
hormonu TSH oraz 154 badania USG tarczycy. Koszt zadania wyniósł 7 870 zł. Realizatorem
zadania był Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DIAGMED Sp. z o.o. w Nowym Sączu.
„Zdrowe kości, zdrowe ciało – diagnostyka osteoporozy” – wykonano 100 pakietów badań
dla mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego w wieku 50+, obejmujących:
• badanie densytometryczne 1 odcinka anatomicznego,
• badanie witaminy D3 metabolit 25(OH).
Koszt zadania wyniósł 10 000 zł. Realizatorem zadania był OSTEODEX Centrum Medyczne
Sp. z o.o. w Nowym Sączu.
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2. Pomoc społeczna – Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej –
Polityka prorodzinna – Wspieranie osób niepełnosprawnych
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2.1.

Wprowadzenie

Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki*:
*Wykaz skrótów na stronie 337 Raportu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
ul. J. 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. J. 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 Nr 1 w Klęczanach*
Klęczany 239
33-394 Klęczany

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Nr 2 w Klęczanach*
Klęczany 239
33-394 Klęczany
*Placówki powstałe z dniem 1 stycznia 2021 roku na mocy Uchwały Nr 203/XVIII/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 lutego 2021 roku
w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Dziecka w Klęczanach na dwie odrębne placówki
opiekuńczo-wychowawcze, nadania im statutów oraz ich wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej, organizacyjnej i specjalistycznej.
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Rysunek 5. Zasoby instytucjonalne Powiatu Nowosądeckiego realizujące politykę społeczną

Źródło: Opracowano przez Biuro Promocji
i Wspierania Organizacji Pozarządowych
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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Wykres 2. Środki wydatkowane w Powiecie Nowosądeckim na szeroko rozumianą pomoc społeczną
w latach 2020-2021

2021 rok

42 647 826,75 zł

2020 rok

32 990 853,81 zł

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

Tabela 29. Środki wydatkowane w Powiecie Nowosądeckim na szeroko rozumianą pomoc społeczną
w latach 2019-2020

2020 rok

Pomoc społeczna
852
Polityka Społeczna
853
Wsparcie rodzin
855
PFRON
w tym:
 Zadania ustawowe

 Program Aktywny
Samorząd
 Program
Wyrównywania różnic
między regionami
 Program Pomoc
osobom
niepełnosprawnym
poszkodowanym
w wyniku żywiołu
Razem

2020 rok

Plan

Wykonanie

Plan

Wykonanie

17 491 248 zł

17 276 456,89 z
ł

18 034 760,50 zł

17 961 898,45 zł

2 230 426,59 zł

2 141 081,31 zł

1 551 059,14 zł

1 547 880,70 zł

5 731 560,82 zł

5 315 804,96 zł

5 608 043,00 zł

5 406 810,86 zł

8 257 510,65 zł

8 257 510,65 zł

8 865 618,37 zł

8 865 618,37 zł

6 364 091 zł

6 364 091 zł

7 245 349 zł

7 245 349 zł

489 563,65 zł

489 563,65 zł

628 618,42 zł

628 618,42 zł

712 356 zł

712 356 zł

615 050,95 zł

615 050,95 zł

691 500 zł

691 500 zł

376 600 zł

376 600 zł

33 710 746,06 zł

32 990 853,81zł

42 925 099,38 zł

42 647 826,75 zł

Źródło: Opracowano przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
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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 2021 ROKU

PIECZA ZASTĘPCZA
Jednym z zadań Powiatu Nowosądeckiego jest zapewnienie opieki i wychowania dzieciom
pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. PCPR zostało wyznaczone
organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z wymogami ustawy o wpieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej. Powiat opracował i realizował również w 2021 roku w powyższym
zakresie Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Nowosądeckim na lata
2021-2023, który został przyjęty uchwałą Nr 222/XX/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia
15 czerwca 2021roku (OPIS REALIZACJI PROGRAMU NA STRONIE 31 RAPORTU).
W roku 2021 roku na terenie Powiatu Nowosądeckiego funkcjonowało 104 rodziny zastępczych,
w których wychowywało się 153 dzieci, w tym 3 rodziny zastępcze nie pobierały świadczeń.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku rodzinach spokrewnionych, których było 57,
wychowywało się 72 dzieci. Rodzin niezawodowych było 40, w których wychowywało się 61 dzieci.
Ponadto funkcjonowało 6 zawodowych rodziny zastępczych, w których przebywało 19 dzieci
i 1 Pogotowie Rodzinne, w którym przebywało 1 dziecko.

Tabela 30. Formy pieczy zastępczej oraz liczba umieszczonych w nich dzieci na terenie Powiatu Nowosądeckiego
w latach 2020-2021 (wg stanu na dzień 31 grudnia)
Rodzaj placówki

Liczba rodzin

Liczba wychowanków

2020 rok

2021 rok

2020 rok

2021 rok

Rodziny niezawodowe

46

40

72

61

Rodziny spokrewnione

55

57

69

72

Rodziny zawodowe

6

6

16

19

Pogotowie Rodzinne**

1

1

1

1

108

104

158

153

Razem

Źródło: Opracowano przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadziło kampanie informacyjną w celu promowania
rodzinnej pieczy zastępczej poprzez informacje na tablicach ogłoszeniowych oraz stronie internetowej
PCPR oraz w mediach lokalnych.
Osoby chcące pełnić funkcję rodziny zastępczej były informowane przez pracowników
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o obowiązującej procedurze kwalifikowania kandydatów,
wymaganych dokumentach, a także warunkach, jakie winni spełniać kandydaci. Pracownicy Zespołu
ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej dokonywali analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej
kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W 2021 roku dokonano analizy w 13 rodzinach.
Ogółem, w ciągu całego roku 2021 pod opiekę rodzin zastępczych trafiło 30 dzieci. Jednocześnie
z następujących powodów odeszło 27 dzieci:
• usamodzielnienie – 16,
• powrót do rodzin naturalnych – 3,
• adopcja – 2,
• umieszczenie w innej rodzinie zastępczej – 3,
• z rodzin zastępczych do placówki opiekuńczo-wychowawczej - 3.
Procentowy udział przyczyn odejścia dzieci z rodzin zastępczych przedstawia wykres:

Wykres 3. Przyczyny odejścia dzieci z rodzin zastępczych (%)

Usamodzielnienie

11%

Powrót do rodzin naturalnych

11%

Adopcja
8%
59%

Umieszczenie w innej rodzinie
zastępczej
Odejście z rodziny zastępczej do
placówki opiekuńczo-wychowawczej

11%

Źródło: Opracowano przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu

Ogólna kwota wszystkich świadczeń wypłaconych rodzinom zastępczym w 2021 roku
wynosiła 1 984 711,27 zł. Szczegółowy podział przeznaczonych środków prezentuje poniższa tabela.
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Tabela 31. Świadczenia wypłacone rodzinom zastępczym
z terenu Powiatu Nowosądeckiego w 2021 roku

Rodzaj świadczenia

Liczba udzielonych świadczeń

Kwota

2020 rok

2021 rok

2020 rok

2021 rok

179 dzieci

174 dzieci

1 730 131,61 zł

1 781 783,73 zł

4 dzieci

5 dzieci

1 600 zł

1800 zł

8 dzieci

8 dzieci

10 500 zł

10 293 zł

2
wychowanków

12
wychowanków

6 940 zł

63 705 zł

Pomoc na kontynuację nauki dla
wychowanków rodzin zastępczych

14
wychowanków

15
wychowanków

64 212,56 zł

73 857,88 zł

Pomoc pieniężna na zagospodarowanie w
formie rzeczowej

4
wychowanków

12
wychowanków

6 308 zł

19 750 zł

0

1 wychowanek

0

0

4 rodziny

4 rodziny

35 151,81 zł

33 521,66 zł

2 rodziny

0

5 924 zł

0

1 860 767,98 zł

1 984 711,27 zł

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 w uzyskaniu odpowiednich warunków
mieszkaniowych – mieszkanie chronione
Środki finansowe na utrzymanie lokalu
mieszkalnego
Środki finansowe na remont dla zawodowych
rodzin zastępczych
Razem

Źródło: Opracowano przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu

Udzielono również pomocy w postaci pracy socjalnej dla 20 wychowanków rodzin zastępczych
oraz 10 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 2021 roku Powiat Nowosądecki realizował 50 porozumień z innymi powiatami w sprawie
zwrotu kosztów za pobyt dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na
terenie Powiatu Nowosądeckiego – 13 porozumień zostało zawartych w 2021 roku, natomiast 37 to
kontynuacja porozumień zawartych w latach 2004-2020. Ponadto realizowano 21 porozumień
w sprawie zwrotu kosztów za pobyt dzieci z Powiatu Nowosądeckiego w rodzinach zastępczych na
terenie innych powiatów, z czego 2 zostało zawarte w 2021 roku, natomiast 19 to kontynuacja
porozumień z lat poprzednich.
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Tabela 32. Porozumienia w sprawie zwrotu kosztów za pobyt dzieci umieszczonych
w rodzinach zastępczych realizowane w 2021 roku

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

Ogółem

przed
2020 rokiem

w
2020 roku

50

37

13

21

19

2

Źródło: Opracowano przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
Na terenie Powiatu Nowosądeckiego funkcjonują dwie placówki opiekuńczo- wychowawcze:
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 opiekuńczowychowawczej podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert,
2. Dom Dziecka w Klęczanach Nr 1– stanowiący jednostkę organizacyjną Powiatu
Nowosądeckiego.
3. Dom Dziecka w Klęczanach Nr 2– stanowiący jednostkę organizacyjną Powiatu
Nowosądeckiego.
Dom Dziecka Nr i Dom Dziecka Nr 2 w Klęczanach to placówki powstałe na wskutek podziału
dotychczasowego Domu Dziecka w Klęczanach na dwie placówki socjalizacyjne po 14 miejsc –
zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej. W tym celu Rada Powiatu Nowosądeckiego podjęła Uchwałę Nr 203/XVIII/21 z dnia
19 lutego 2021 roku w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Dziecka
w Klęczanach na dwie odrębne placówki opiekuńczo-wychowawcze, nadania im statutów oraz ich
wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej, organizacyjnej i specjalistycznej. Placówki sprawują
opiekę ciągłą nad dziećmi i młodzieżą trwale lub okresowo pozbawioną opieki własnej rodziny.
Placówki zastępują rodzinę, wypełniając jej podstawowe funkcje w zakresie opieki i wychowania.
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. Placówki mają 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.
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Katolicka Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Nasz Dom” w Mochnaczce Niżej
(gmina Krynica-Zdrój) to placówka opiekuńczo-wychowawcza prowadzona przez Zgromadzenie
Sióstr 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 2021 roku w Powiecie Nowosądeckim łącznie
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 37 dzieci. Liczba wychowanków
w poszczególnych placówkach przedstawiała się następująco:

Katolicka Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza
„Nasz Dom”

2020 rok

14 dzieci

2021 rok

14 dzieci

Dom Dziecka Nr 1 i Nr 2
w Klęczanach

2020 rok

20 dzieci

2021 rok

23 dzieci

Wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych w 2021 roku wypłacono świadczenia
pieniężne w łącznej kwocie 60 383,61 zł. Szczegółowy podział przeznaczonych środków prezentuje
poniższa tabela.
Tabela 33. Świadczenia wypłacone wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczym
w latach 2020-2021

Rodzaj świadczenia

Liczba udzielonych świadczeń
(wychowanków)

Kwota

2020 rok

2021 rok

2020 rok

2021 rok

Jednorazowe świadczenie pieniężne
na usamodzielnienie

3

2

19 167 zł

9 944 zł

Pomoc na kontynuację nauki

12

8

46 460,23 zł

47 049,61 zł

Pomoc na zagospodarowanie w formie
rzeczowej

3

2

8 443 zł

3 390 zł

74 070,23 zł

60 383,61 zł

Razem

Źródło: Opracowano przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu

Na koniec 2021 roku obowiązywało 21 porozumień z 9 powiatami w sprawie umieszczenia dzieci
pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu
Nowosądeckiego. Dochody z tytułu zawartych porozumień wynosiły 887 473,74 zł.
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Tabela 34. Porozumienia w sprawie zwrotu kosztów za pobyt dzieci umieszczonych
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych realizowane w 2021 roku
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

Ogółem

przed
2020 rokiem

w
2020 roku

21

19

2

0

0

0

Źródło: Opracowano przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu

W 2021 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało Program „Rodzina 500+”.
Programem zostało objętych 140 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych
(koszt 714 270,06 zł)
oraz
54
dzieci
w
placówkach
opiekuńczo-wychowawczych
(koszt 257 175,01 zł).

KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodziny zastępcze
i rodzinne domy dziecka, są objęte opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, do którego zadań
należy w szczególności udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy
dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej. W przypadku rodzin zastępczych
nieobjętych opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, jego zadania wykonuje organizator
rodzinnej pieczy zastępczej.
W ciągu 2021 roku koordynator pieczy zastępczej pracował z 19 rodzinami, w których
przebywało 34 dzieci.

PUNKT KONSULTACYJNY PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA RODZIN,
DZIECI i OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY
W Punkcie Konsultacyjnym Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin, Dzieci i Osób
Doświadczających Przemocy udzielana jest specjalistyczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna
i prawna w rozwiązywaniu problemów związanych z przemocą oraz innymi sytuacjami kryzysowymi.
Do zadań Punktu należy:
• specjalistyczne poradnictwo oraz współdziałanie z rodzinami w celu przezwyciężenia
określonych problemów i sytuacji kryzysowych,
• wczesna pomoc o charakterze profilaktycznym: psychologiczna i pedagogiczna,
• interwencja kryzysowa.
W 2021 roku z pomocy Punktu skorzystało łącznie 67 rodzin będących w sytuacjach
trudnych/kryzysowych. Spośród tej liczby 46 stanowiły rodziny zastępcze, 10 rodzin uwikłanych
w przemoc, 11 rodzin w sytuacjach trudnych. Stosunek procentowy udzielonej pomocy dla rodzin
i rodzin zastępczych w 2021 roku został zobrazowany za pomocą poniższego wykresu.
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Wykres 4. Pomoc udzielona w 2021 roku w Punkcie Konsultacyjnym Poradnictwa Specjalistycznego
dla Rodzin, Dzieci i Osób Doświadczających Przemocy (%)

16%
Rodziny zastępcze
15%

Rodziny uwikłane w przemoc

Rodziny w sytuacjach trudnych
69%

Źródło: Opracowano 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 była
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu (OIK)
na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Powiatem Nowosądeckim a Miastem Nowy Sącz.
Ośrodek zapewniał także czasowe schronienie osobom z terenu Powiatu Nowosądeckiego
doświadczającym przemocy w rodzinie (kobiety i matki z dziećmi) w hostelu OIK. Na realizację
powyższych zadań Powiat Nowosądecki przekazuje dotację celową – 2021 roku wyniosła ona
112 000 zł. Ogólna liczba udzielonych porad w 2021 roku przez OIK dla mieszkańców Powiatu
Nowosądeckiego wyniosła 609. Natomiast w ramach interwencji kryzysowej udzielono pomocy
306 mieszkańcom Powiatu Nowosądeckiego, z czego większość (269 osób) wymagała
natychmiastowej pomocy psychologicznej. Szczegółowy podział udzielonej pomocy został zawarty
w poniższej tabeli.
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Tabela 35. Rodzaj udzielonej pomocy przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
dla mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego w latach 2020-2021
Liczba osób z terenu
Powiatu Nowosądeckiego objętych interwencją kryzysową
L.p.

2020 rok

Nazwa zadania

2021 rok

Ogółem

W tym objęte
pomocą w zakresie
przemocy domowej

Ogółem

W tym objęte
pomocą w zakresie
przemocy domowej

1.

Udzielenie natychmiastowej pomocy
psychologicznej

200

23 (ofiary)
6 (sprawców)

269

36 (ofiar)
8 (sprawców)

2.

Udzielenie poradnictwa prawnego

16

7 (ofiar)

37

2 (ofiar)

3.

Udzielenie poradnictwa socjalnego

0

0

0

0

4.

Udzielenie innego poradnictwa
specjalistycznego (pedagog, mediator,
specjalista pracy z rodziną, terapeuta
uzależnień)

-

-

-

-

5.

Udzielenie schronienia do 3 miesięcy
(hostel)

6

6 (ofiar)

6

6 (ofiar)

6.

Liczba wszystkich osób, którym
udzielono pomocy w ramach
interwencji kryzysowej

216

36 (ofiar)

306

46 (ofiar)

Liczba udzielonych porad ogółem dla
mieszkańców Powiatu

365

609

Grupa wsparcia dla kobiet ofiar
przemocy

–

–

Grupa wsparcia dla młodzieży
gimnazjalnej z problemami
emocjonalnymi

–

–

Grupa wsparcia dla rodziców
z trudnościami wychowawczymi

–

–

Grupa dla uzależnionych

–

–

Spotkania nadzorowane

17 kontaktów/3 osoby

–

Źródło: Opracowano przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
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POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności został powołany Zarządzeniem
Nr 1/2003 Starosty Nowosądeckiego 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 2021 roku do Zespołu wpłynęło 2 755 wniosków o wydanie orzeczeń, z czego
2 308 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz 447 wniosków o wydanie
orzeczenia o niepełnosprawności dla osób przed 16 rokiem życia. Miesięcznie wpływało około
230 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
Tabela 36. Realizacja wniosków o wydanie orzeczeń o niepełnosprawności w latach 2020-2021

Rodzaj sprawy

2020 rok

2021 rok

1 803

2 040

Orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych przed
16 rokiem życia

352

357

Orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych

108

49

Orzeczenia o niezaliczeniu do stopnia niepełnosprawności

46

62

Orzeczenia o odmowie wydania orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności

36

34

Orzeczenia o odmowie wydania orzeczenia o niepełnosprawności

1

1

27

31

48

48

Postanowienie o przekazaniu wniosków wg właściwości

14

26

Decyzje o umorzeniu postępowania

0

1

2 435

2 649

Orzeczenia o zaliczeniu do stopnia niepełnosprawności

Decyzje o umorzeniu postępowania z powodu wycofania wniosku i
zgonu
Pozostawienie wniosków bez rozpatrzenia z powodu
niestawiennictwa oraz nieuzupełnienia wymaganej dokumentacji
medycznej

Suma rozpatrzonych spraw

Źródło: Opracowano przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
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Wykres 5. 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 latach 2020-2021
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Rok 2020 - Wnioski o
wydanie oczenia o
niepełnosprawności

Rok 2020 - Wnioski o
wydanie orzeczenia o
niepełnosprawności
dla osób przed 16
rokiem życia

Rok 2021 - Wnioski o
wydanie oczenia o
niepełnosprawności

Rok 2021 - Wnioski o
wydanie orzeczenia o
niepełnosprawności
dla osób przed 16
rokiem życia

Ilość złożonych wniosków

2271

431

2755

447

Ilość wydanych orzeczeń

1912

352

2308

357

Źródło: Opracowano przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu

W 2021 roku wydano 494 kart parkingowych, w tym 9 wniosków dotyczyło wydania karty
parkingowej dla placówki, a 485 dla osób niepełnosprawnych. W 2021 roku wydano 385 legitymacji
osób niepełnosprawnych, w tym 4 duplikaty legitymacji osoby niepełnosprawnej (304 dla osób
dorosłych i 81 dla dzieci).
W celu wydania orzeczeń składy orzekające zbierały się średnio 14 razy w miesiącu, co dało
169 posiedzeń w ciągu roku. Miesięcznie Zespół rozpatrywał około 220 wniosków
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Pozwoliło to wydać 2 649 orzeczeń w tym
461 o niepełnosprawności i 1 912 o stopniu niepełnosprawności oraz 58 orzeczeń o umorzeniu
postępowania. Koszt wydania jednego orzeczenia w 2021 roku wyniósł 240,94 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.
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Tabela 37. Zadania realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w latach 2020-2021
Rodzaj działania

2020 rok

2020 rok

509

494

1

9

508

485

Ogółem

418

385

Dla osób dorosłych

342

304

Dla dzieci

76

81

Liczba posiedzeń składów orzekających

152

169

Średnia miesięczna ilość posiedzeń składów orzekających

13

14

2 373

2 649

198

220

218,84 zł

240,94 zł

1-2,5 m-ca

1-2,5 m-ca

Liczba wydanych kart parkingowych:
Ogółem
Wnioski o wydanie karty parkingowej dla placówki
Wnioski o wydanie karty parkingowej dla osób
niepełnosprawnych
Liczba wydanych legitymacji osób niepełnosprawnych:

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

Źródło: Opracowano przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu

Dokonując analizy wpływających wniosków o wydanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności
należy zauważyć, że w 2021 roku na pierwsze miejsce wysuwają się wnioski złożone w celu ustalenia
wskazań do:
.W 2020 roku:…….
1. odpowiedniego zatrudnienia – 26,5%,

26,25%

2. korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – 18,5%,

19,30%

3. zasiłku pielęgnacyjnego – 14,5%,

17,46%

4. konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze – 28,6%,

20,41%

5. korzystanie z karty parkingowej – 6%,

9,22%

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) – 1,6%,
7. korzystanie z innych ulg i uprawnień – 4,3%.

0,59%
6,77%

Wśród wniosków o uznanie dziecka za osobę niepełnosprawną dominują
wnioski o możliwość korzystania z zasiłku pielęgnacyjnego –72%.
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Jako przyczynę uznania osoby za niepełnosprawną w 2021 roku na pierwszym miejscu
znalazły się:

W 2020 roku:
30,23%

1. schorzenia narządu ruchu – 34%,
2. choroby układu oddechowego i krążenia – 19,3%,

21,85%

3. choroby neurologiczne – 12,6%,

11,42%

4. choroby psychiczne – 11,7%,

12,25%

5. schorzenia endokrynologiczne/diabetologiczne – 7,7%,

6,21%

6. choroby układu moczowo-płciowego – 4%,

5,82%

7. choroby układu pokarmowego – 3,2%,

3,66%

8. upośledzenie umysłowe – 2,4%,

3%

9. choroby narządu wzroku – 1,2%,

1,5%

10. zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu – 2,8%,

2,27%

11. epilepsja – 0,5%,

1,3%

12. całościowe zaburzenia rozwoju – 0,6%.

0,49%

Wśród schorzeń dzieci, które stały się podstawą uznania ich za osoby niepełnosprawne na
pierwszym miejscu są:
1. diabetologiczne/endokrynologiczne/dermatologiczne – 20%,
26,42%
2. choroby neurologiczne –11%,

14,2%

3. choroby układu oddechowego i krążenia – 9%,

8,52%

4. całościowe zaburzenia rozwojowe – 15%,

13,35%

5. narządu ruchu – 14%,

12,78%

6. upośledzenie umysłowe – 8%,

3,44%

7. zaburzenia psychiczne – 9%,

9,94%

8. epilepsja – 4%,

3,12%

9. schorzenia głosu, mowy i choroby słuchu – 4%,

2,27%

10. choroby układu moczowo-płciowego – 2%,

3,4%

11. choroby narządu wzroku – 1%,

1,14%

12. choroby układu pokarmowego – 2%.

1,42%

Wśród wydanych orzeczeń w 2021 roku najwięcej wydano orzeczeń o zaliczeniu do
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (51%), następnie orzeczeń o znacznym stopniu
niepełnosprawności (26%), najmniej orzeczeń zaliczających do lekkiego stopnia niepełnosprawności
(23%).
Wydatki Zespołu w 2021 roku kształtowały się na poziomie 638 260 zł, z czego 554 313 zł
pochodziło
z
budżetu
Wojewody,
natomiast
83 947 zł
pochodziło
z
budżetu
Powiatu Nowosądeckiego.
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Tabela 38. Źródła finansowania zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w latach 2020-2021

Źródło

2020 rok

2021 rok

Dotacja Wojewody Małopolskiego

479 515 zł

554 313 zł

Dotacja Powiatu Nowosądeckiego

53 359 zł

83 947 zł

Razem

532 874 zł

638 260 zł

Źródło: Opracowano 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 tych zadań obrazuje poniższa tabela.
Tabela 39. Podział środków PFRON przeznaczonych na finansowanie zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w latach 2019-2020 (limit środków)

Zadania z zakresu
Rehabilitacja zawodowa
Rehabilitacja społeczna
Zobowiązania dotyczące
kosztów WTZ
Pozostałe zadania
Razem

2020 rok

2022 rok

269 816,88 zł

454 512,11 zł

6 094 274,12 zł

6 790 836,89 zł

4 304 160 zł

4 556 160 zł

1 790 114,12 zł

2 234 676,89 zł

6 367 294 zł

7 245 349 zł

Źródło: Opracowano przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu

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 2021 środki z PFRON
przeznaczono na niżej podane zadania zgodnie z:
−
−
−
−

Uchwałą Nr 210/XIX/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 kwietnia 2021 roku,
Uchwałą Nr 1053/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 11 sierpnia 2021 roku,
Uchwałą Nr 1073/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 września 2021 roku,
Uchwałą Nr 1128/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 8 listopada 2021 roku.

Poniższa tabela przedstawia wykaz zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wraz
z przeznaczonymi na ich realizację kwotami.
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Tabela 40. Limit środków PFRON w 2021 roku w rozbiciu na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej

Lp.

Rehabilitacja
zawodowa

Limit
środków

Zadanie

1.

Przyznanie osobom niepełnosprawnym
środków na rozpoczęcie działalności
gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie
wkładu do spółdzielni socjalnej

2.

Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia
stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

3.

4.

5.

Dokonywanie zwrotu kosztu wynagrodzenia
osoby niepełnosprawnej oraz składek na
ubezpieczenie społeczne od tego
wynagrodzenia
Finansowanie kosztów szkolenia
i przekwalifikowania zawodowego osób
niepełnosprawnych
Finansowanie instrumentów oraz usług rynku
pracy dla osób niepełnosprawnych
poszukujących pracy, niepozostających
w zatrudnieniu

Ilość
wniosków
złożonych

Ilość wniosków
zrealizowanych

Uwagi
Średni koszt dofinansowania działalności gospodarczej –
37 980 zł. Środki przeznaczono na dofinansowanie następujących
działalności: usługi kosmetyczne, usługi zagospodarowania
terenu, usługi spawalnicze, obróbka materiałów z drewna, handel.
Średni koszt 1 stanowiska pracy – 42 395,65 zł. Dofinansowano
stanowiska pracy – w ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym –
pomoc kuchenna, w firmie instalującej fotowoltaikę – pracownik
biurowy, w zakładzie usług leczniczo-wypoczynkowych –
pracownik obsługi pralni, zabiegowa, w biurze rachunkowym –
asystentka biura rachunkowego, w piekarni – kucharz.
Współpracowano z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie
odbioru stanowisk pracy organizowanych przez pracodawców –
wystąpiono 5-krotnie z prośbą o odbiór zorganizowanych
stanowisk pracy.

189 900 zł

6

5

254 373,91 zł

6
(7 stanowisk
pracy)

5
(6 stanowisk
pracy)

…................

…...............

…................

3 498,20 zł

2

1

Do PUP wpłynął 1 wniosek osoby niepełnosprawnej. Kwota
wydatkowana szkolenia i przekwalifikowania zawodowego (staże)
– 3 498,20 zł.

6 740 zł

1

1

Kwota wydatkowana na instrumenty i usługi rynku pracy ze
środków PFRON – 6 740 zł.

Razem:

…................

454 512,11 zł
Źródło: Opracowano przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu

124

IV

Raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego za rok 2020
Pomoc Społeczna – Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej –
Polityka prorodzinna – Wspieranie osób niepełnosprawnych
Tabela 41. Limit środków PFRON w 2021 roku w rozbiciu na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej

Limit
środków

Ilość
wniosków
złożonych

Ilość wniosków
zrealizowanych

1.

Dofinansowanie uczestnictwa osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych

342 519 zł

276
w tym: 84
opiekunów

247
w tym: 76
opiekunów

2.

Dofinansowanie likwidacji barier
architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych

750 000 zł

150

136

3.

Dofinansowanie kosztów tworzenia
i działania warsztatów terapii zajęciowej

4 556 160 zł

6

6
(214 uczestników)

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych

67 114,68 zł

Lp.

4.

Rehabilitacja
społeczna

Zadanie

24

21

125

Uwagi
Wypłacono dofinansowanie dla 247 osób niepełnosprawnych –
na kwotę 342 519 zł oraz dla 76 opiekunów – na kwotę 81 231 zł.
Średni koszt dofinansowania do udziału w turnusie
rehabilitacyjnym – 1 386,72 zł.
Wnioski w sprawie przystosowania mieszkań do potrzeb
wynikających z niepełnosprawności – dla osób, które mają problem
w poruszaniu się, oraz dotyczących likwidacji barier
w komunikowaniu się i technicznych. Zrealizowano 136 wniosków
na kwotę 750 000 zł. Z tego: 33 wnioski na likwidację barier
architektonicznych (428 950,63 zł – dostosowanie łazienek do
potrzeb osób niepełnosprawnych, podjazdy, dostosowanie wejścia
do budynku, dojazd do garażu, montaż platformy przychodowej,
dostosowanie pomieszczeń pod łazienki); 86 wniosków
dotyczących likwidacji barier technicznych (257 705,73 zł –
dofinansowano zakup łóżek wspomagających obsługę osoby
niepełnosprawnej, krzeseł toaletowych, podnośników, urządzeń
łazienkowych, koncentratorów tlenu, uchwytów łazienkowych,
rampy
schodowej, wózków toaletowo-sanitarnych, ssaka
elektrycznego,
schodołazów,
pralko-suszarki,
robota
sprzątającego, bramy elektrycznej); 20 wniosków na likwidację
barier w komunikowaniu (63 343,64 zł – dofinansowano zakup
komputerów z oprogramowaniem – laptopy oraz stacjonarne,
tabletów wraz z oprogramowaniem „mówik”, programów
logopedycznych, smartfonów, kamery do obsługi komputera za
pomocą wzroku wraz z oprzyrządowaniem, programu do tworzenia
tablic komunikacyjnych).
OMÓWIENIE NA STRONIE 128 RAPORTU.

Dofinansowano zakup: bieżni, rowerów rehabilitacyjnych, roweru
stacjonarnego trójkołowego, materacu rehabilitacyjnego, roweru
rehabilitacyjnego trójkołowego, masażera podciśnieniowego,
roweru trójkołowego rehabilitacynego z napędem elektrycznym,
rehabilitacyjnego aparatu masującego Vitberg+ z końcówkami
masującymi, gorsetu rehabilitacyjnego REHART THERATOGS,
aparatu SIMEOX, roweru rehabilitacyjnego poziomego VARIS,
orbitreka.
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5.

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze

6.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji
i turystyki osób niepełnosprawnych

997 483,85 zł

887

822

77 559,36 zł

36 wniosków

22 umowy
(591 uczestników)

Razem:

Dofinansowano głównie zakup: aparatów słuchowych wraz
z wkładkami, systemów wspomagających słyszenie, pampersów,
cewników, worków do moczu, podkładów, sensorów,
transmiterów, zbiorników na insulinę, balkoników, butów
ortopedycznych, aparatów ortopedycznych, sprzętu stomijnego,
protez,
materacy
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 12 wniosków od instytucji publicznych oraz
24 wniosków od instytucji niepublicznych (łącznie 36). Zawarto
22 umowy z instytucjami publicznymi i 15 z instytucjami
niepublicznymi (łącznie 22). Zorganizowano: festyn sportowy,
wycieczki turystyczno-krajoznawcze, teatr, koncert wdzięczności,
spotkania andrzejkowe, spotkania integracyjne, warsztaty
kulinarne, zajęcia sportowe: ścianka wspinaczkowa, jazda konna,
spartakiada.

6 790 836,89 zł
Źródło: Opracowano przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
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W ramach środków na rehabilitację społeczną realizowane były następujące zadania:
Zadanie „Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych” zrealizowano w 89,49% (wpłynęło 276 wniosków w tym 84
opiekunów; zrealizowano wnioski dla 247 osób w tym 76 opiekunów),
Zadanie „Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych” zrealizowano w 90,67% (wpłynęło 150 wniosków, zrealizowano
136 wniosków),
Zadanie „Dofinansowanie w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych”
zrealizowano w 87,5% (wpłynęły 24 wnioski, zrealizowano 21 wniosków),
Zadanie „Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze”
zrealizowano w 92,67% (wpłynęło 887 wniosków, zrealizowano 822 wnioski – obniżono
również kwoty dofinansowania),
Zadanie „Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych”
zrealizowano w 61,11% (wpłynęło 36 wniosków, zrealizowano 22 wnioski).

−

−

−
−

−

W 2021 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
dotyczących 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 dotyczących wydawania i użytkowania kart parkingowych,
− realizacji programu „Pomoc osobom poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”;
− realizacji programu „Wyrównywania różnic między regionami III”;
− realizacji programu celowego „Aktywny Samorząd” – warunków dofinansowania w ramach
poszczególnych obszarów.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi – najczęściej dotyczyła:
−
−
−
−

przedstawiania ofert pomocy świadczonej przez Powiat;
zasad dofinansowania zadań;
rekomendacji wystawianych stowarzyszeniom;
przekazywania informacji o działaniach ogólnokrajowych organizowanych na rzecz osób
niepełnosprawnych, o programach ogłaszanych przez PFRON na rzecz osób
niepełnosprawnych.
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•

Realizacja Programu wyrównywanie różnic między regionami III (SZCZEGÓŁOWY OPIS REALIZACJI
PROGRAMU NA STRONIE 29 RAPORTU).

•

Realizacja Programu „Aktywny Samorząd” (SZCZEGÓŁOWY OPIS REALIZACJI PROGRAMU NA
STRONIE 28 RAPORTU).

•

Realizacja programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu”
(SZCZEGÓŁOWY OPIS REALIZACJI PROGRAMU NA STRONIE 27 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 WTZ prowadzeni są przez wykwalifikowaną
kadrę specjalistów m.in. psychologa, instruktorów zawodu, pielęgniarki, czy logopedów. Objęci są
również opieką medyczną.

REALIZACJA ZADAŃ W 2021 ROKU
W 2021 roku na terenie Powiatu Nowosądeckiego funkcjonowało 6 warsztatów terapii
zajęciowej dla 214 uczestników. Na funkcjonowanie istniejących WTZ-ów wydatkowano kwotę
4 556 160 zł (środki PFRON). Dofinansowanie z innych źródeł to kwota – 506 310 zł, w tym: 407 459
zł – środki Powiatu Nowosądeckiego, a 98 851 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 – 40 986,03 zł.
Z całkowitej kwoty przyznanej przez PFRON 30,84% to środki wydatkowane na rehabilitację
społeczną, a 62,88% otrzymanych środków stanowią wydatki na WTZ (Tabela 40., Tabela 41.).
Tabela 42. Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Nowosądeckiego
Lp.

Siedziba WTZ

Organizator WTZ

1.

WTZ w Siołkowej

Gmina Grybów

2.

WTZ w Grybowie

Stowarzyszenie „Karpatia” Grybów

3.

WTZ w Stróżach

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Stróże

4.

WTZ w Gostwicy

Stowarzyszenie Rodziców, Przyjaciół, Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych „Promyk” Gostwica

5.

WTZ w Czarnym Potoku

Stowarzyszenie „Dolina Dunajca” w Łącku

6.

WTZ w Korzennej

Gmina Korzenna

Źródło: Opracowano przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
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Tabela 43. Liczba uczestników oraz finansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej
z terenu Powiatu Nowosądeckiego w latach 2020-2021

WTZ z terenu Powiatu Nowosądeckiego
Liczba uczestników WTZ – ogółem
w tym:

2020 rok

2021 rok

210 osób

214 osoby

•

z Powiatu Nowosądeckiego

169 osób

173 osoby

•

z Powiatu Gorlickiego

30 osób

30 osób

•

z Powiatu Limanowskiego

9 osób

9 osób

•

z Miasta Nowego Sącza

2 osoby

2 osoby

4 782 540 zł

5 062 470 zł

4 304 160 zł

4 556 160 zł

478 380 zł

506 310 zł

384 981,59 zł

407 459 zł

93 398,41 zł

98 851 zł

Wydatkowana kwota – ogółem
w tym:
•

środki PFRON (90% ogółu)

•

pozostałe środki (10% ogółu):
−

dotacja Powiatu Nowosądeckiego

−

dotacja przekazana dla uczestników
zajęć z innych JST

Źródło: Opracowano przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu

Tabela 44. Dofinansowanie Powiatu Nowosądeckiego dla Warsztatów Terapii Zajęciowej
w ościennych powiatach w latach 2020-2021

Mieszkańcy Powiatu Nowosądeckiego uczęszczający na
zajęcia WTZ na terenie innych Powiatów

2020 rok
17 uczestników

2021 rok
17 uczestników

29 614 zł

31 343 zł

2 278 zł

2 411 zł

1 uczestnik w Powiecie Nowotarskim

2 277,34 zł

2 410,67 zł

2 uczestników w Powiecie Tarnowskim

4 554,72 zł

4 821,36 zł

38 724,06 zł

40 986,03 zł

13 uczestników w Mieście Nowy Sącz
1 uczestnik w Powiecie Gorlickim

Razem

Źródło: Opracowano 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 (DPS). 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 ZADAŃ W 2021 ROKU
W 2021 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.
Poniższe tabele przedstawiają liczbę osób przebywających w poszczególnych domach
pomocy społecznej oraz finansowanie placówek.

Tabela 45. Podstawowe dane dotyczące funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej
na terenie Powiatu Nowosądeckiego w latach 2020-2021
Dom Pomocy
Społecznej

Zbyszyce

Klęczany

Muszyna

Płeć

2020 rok

2021 rok

Ogółem

116

116

Kobiety

22

21

Mężczyźni

94

95

Ogółem

58

57

Kobiety

20

25

Mężczyźni

38

32

Ogółem

64

63

Kobiety

32

31

Mężczyźni

32

32

Przeznaczenie
dla osób przewlekle
psychicznie chorych

dla osób przewlekle
somatycznie chorych

dla osób przewlekle
somatycznie chorych

Źródło: Opracowano przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

130

IV

Raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego za rok 2020
Pomoc Społeczna – Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej –
Polityka prorodzinna – Wspieranie osób niepełnosprawnych

Tabela 46. Wysokość wydatków poniesionych w latach 2020-2021
przez Domy Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Nowosądeckiego
Dom Pomocy Społecznej

w tym wydatki związane
z COVID 19

2020 rok

2021 rok

Klęczany

3 738 079,72 zł

3 576 385,75 zł

105 292,84 zł

Muszyna

3 579 651,82 zł

3 757 009,21 zł

151 982,28 zł

Zbyszyce

7 372 834,51 zł

7 278 883,85 zł

329 915,55 zł

14 690 566,05 zł

14 612 278,81zł

587 190,67zł

Ogółem

Źródło: Opracowano przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Tabela 47. Źródła finansowania działalności Domów Pomocy Społecznej
z terenu Powiatu Nowosądeckiego w latach 2020-2021

Dom Pomocy Społecznej

2020 rok

Klęczany

2021 rok

3 738 079,72 zł

3 576 385,75 zł

2 725 308,08 zł

2 780 622,35 zł

Dotacja na zadania własne

355 960,00 zł

248 293 zł

Dotacja na zadania związane z COVID-19

307 350,56 zł

105 292,84 zł

Dofinansowanie z budżetu Powiatu

349 461,08 zł

442 177,56 zł

3 579 651,82 zł

3 757 009,21 zł

2 332 136,43 zł

2 513 340 zł

Dotacja na zadania własne

990 968,00 zł

822 452 zł

Dotacja na zadania związane z COVID-19

197 177,61 zł

151 982,28 zł

59 369,78 zł

269 234,93 zł

7 372 834,51 zł

7 278 883,85 zł

4 017 723,25 zł

4 323 240,50 zł

2 302 794 zł

2 100 633 zł

Dotacja na zadania związane z COVID-19

502 762,76 zł

329 915,55 zł

Dofinansowanie z budżetu Powiatu

549 554,50 zł

525 094,80 zł

Ogółem

14 690 566,05 zł

14 612 278,81zł

9 075 167,76 zł

9 617 202,85 zł

3 649 722 zł

3 171 378 zł

1 007 290,93 zł

587 190,67 zł

958 385,36 zł

1 236 507, 29 zł

Dochody własne

Muszyna
Dochody własne

Dofinansowanie z budżetu Powiatu
Zbyszyce
Dochody własne
Dotacja na zadania własne

Dochody własne
Dotacja na zadania własne
Dotacja na zadania związane z COVID-19
Dofinansowanie z budżetu Powiatu

Źródło: Opracowano przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
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PROJEKTY REALIZOWANE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Nazwa projektu:

„Bezpieczny dom – wsparcie kadry małopolskich domów pomocy
społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” – II nabór

Okres realizacji

01.02.2021 r. – 31.03.2021 r.

Wartość
Cel

166 324 zł
Celem projektu jest wsparcie dla kadry w DPS w Zbyszycach,
DPS w Muszynie oraz DPS w Klęczanach.

Stan realizacji

Zakończony

Koordynacja

Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

OPIS:
Projekt realizowany w ramach grantu Bezpieczny dom – wsparcie kadry małopolskich domów pomocy
społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
W ramach projektu kadra: DPS w Zbyszycach, DPS w Klęczanach oraz DPS w Muszynie – otrzymała
wsparcie w postaci jednorazowych nagród/premii dla pracowników mających bezpośredni kontakt
z mieszkańcami. Łączna wartość projektu wynosiła 166 324 zł, gdzie DPS w Zbyszycach otrzymał kwotę
88 537 zł, DPS w Klęczanach kwotę 43 137 zł oraz DPS w Muszynie kwotę 34 650 zł.
Nazwa projektu:

„Bezpieczny dom – wsparcie kadry małopolskich domów pomocy
społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” – III nabór

Okres realizacji

20.10.2021 r. – 31.12.2021 r.

Wartość
Cel

71 632,28 zł
Celem projektu jest wsparcie dla kadry w DPS w Zbyszycach,
DPS w Muszynie oraz DPS w Klęczanach.

Stan realizacji

Zakończony

Koordynacja

Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

OPIS:

Projekt realizowany w ramach grantu Bezpieczny dom – wsparcie kadry małopolskich domów
pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” w ramach II Osi priorytetowej
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji programu operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku
lokalnym.
W ramach projektu kadra: DPS w Zbyszycach, DPS w Klęczanach oraz DPS w Muszynie – otrzymała
wsparcie w postaci jednorazowych nagród/premii dla pracowników mających bezpośredni kontakt
z mieszkańcami. Łączna wartość projektu wynosiła 71 632,28 zł, gdzie DPS w Zbyszycach otrzymał
kwotę 37 540 zł, DPS w Klęczanach kwotę 18 326 zł oraz DPS w Muszynie kwotę 15 766,28 zł.
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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.

REALIZJA ZADAŃ W 2021 ROKU
W 2021 roku w Powiecie Nowosądeckim powyższe zadania realizowały następujące placówki
tego rodzaju:
1. Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Zbyszycach,
2. Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Muszynie.
Poniższe tabele przedstawiają liczbę osób przebywających w poszczególnych ośrodkach wsparcia
oraz wysokość wydatków poniesionych przez placówki w latach 2020-2021.
Tabela 48. Podstawowe dane dotyczące funkcjonowania Powiatowych Ośrodków Wsparcia
w latach 2020-2021
Liczba mieszkańców

Ośrodek Wsparcia

Zbyszyce

Muszyna

Płeć

2020 rok

2021 rok

Maksymalna

32

32

Kobiety

14

16

Mężczyźni

18

16

Maksymalna

40

41

Kobiety

20

23

Mężczyźni

20

14

Przeznaczenie

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

Źródło: Opracowano przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Tabela 49. Wysokość wydatków poniesionych przez Powiatowe Ośrodki Wsparcia z terenu Powiatu Nowosądeckiego
w latach 2020-2021
Ośrodek Wsparcia

2020 rok

2021 rok

Muszyna

902 106,73 zł

891 271,06 zł

Zbyszyce

649 044,33 zł

684 187,66 zł

Ogółem

1 551 151,06 zł

1 575 458,72 zł

Źródło: Opracowano przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
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2.5.

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej

Głównym celem Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej (PZAZ) 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. 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.

REALIZACJA ZADAŃ W 2021 ROKU
PZAZ zatrudnia 35 osób z niepełnosprawnościami, w tym jedną osobę niepełnosprawną
wchodzącą w skład 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, drewna opałowego, w okresie zimowym wykonywanie
ozdób świątecznych i okolicznościowych.

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 50. Finansowanie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej w latach 2020-2021

Źródło finansowania

2020 rok

2021 rok

PFRON będące w dyspozycji Województwa Małopolskiego

772 033,34zł

786 566 zł

SODiR: środki PFRON - wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej
na poziomie ok. 80%

451 086,92 zł

497 653,21 zł

155 828 zł

150 000 zł

234 909 zł
152 524,21 zł

260 000 zł
64 969,25 zł

432 199,18 zł

432 199,18 zł

Budżet Województwa Małopolskiego
Budżet Powiatu Nowosądeckiego:
a) dotacja przedmiotowa
a) dotacja celowa na (dotyczy 2021 roku):
− budowa parkingu przed świetlicą Złota Podkowa
− utwardzenie drogi pomiędzy stajnią i padokami
− utwardzenie drogi za stajnią końską
Środki PZAZ (środki wypracowane przez Zakład)

Źródło: Opracowano przez Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej
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3. Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej oraz obiektów administracyjnych
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3.1.

Wprowadzenie

Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki*:
*Wykaz skrótów na stronie 337 Raportu.

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu:
• Wydział Administracyjny
• Zespół ds. Inwestycji
ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu – Wydział Rozwoju
ul. Kościuszki 3
33-300 Nowy Sącz

Jednostki pomocy społecznej Powiatu Nowosądeckiego
Wykaz jednostek na str. 108 Raportu.

Jednostki oświatowe Powiatu Nowosądeckiego
Wykaz jednostek na str. 178 Raportu.

3.2.

Remonty i inwestycje w budynkach administracyjnych
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

REALIZACJA ZADAŃ W 2021 ROKU
Wydział Administracyjny administruje budynkami biurowymi Starostwa Powiatowego w Nowym
Sączu przy ulicach:
• ul. Jagiellońskiej 33
o powierzchni użytkowej
– 2 982,00 m²,
• ul. Strzeleckiej 1
o powierzchni użytkowej
– 1 000,20 m²,
• ul. T. Kościuszki 3
o powierzchni użytkowej
–
423,60 m²,
• ul. L. Waryńskiego 1
o powierzchni użytkowej
–
902,40 m²,
oraz pomieszczeniami Archiwum Zakładowego w Nowym Sączu oraz w Marcinkowicach.
W poniższej tabeli przedstawiono dokonane w 2021 roku działania remontowe i planistyczne
w budynkach Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
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Tabela 51. Remonty bieżące w budynkach administracyjnych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu w 2021 roku

BIEŻĄCE REMONTY

Budynek

Zakres

Kwota
12 956,10 zł

− remonty i bieżące naprawy
ul. Jagiellońska 33 − remont sali obrad (p. 208) – zadanie ujęte w wydatkach
niewygasających z kwotą 1 112 230,32 zł z upływem 2021 roku

5 753,36 zł

ul. T. Kościuszki 3 − remonty i bieżące naprawy

15 515,90 zł

ul. Waryńskiego 1 − remonty i bieżące naprawy

45 838,21 zł

Budynek

PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW TECHNICZNYCH I KOSZTORYSÓW

Zakres

Kwota

ul. Waryńskiego 1

− sporządzenie projektu wykonawczego i dokumentacji technicznej wraz
z kosztorysem zadania pod nazwą: „Projekt instalacji hydrantowej dla
budynku biurowego Starostwa Powiatowego przy ul. Waryńskiego 1”.

4 500 zł

ul. Strzelecka 1

− opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie
usunięcia barier architektonicznych w budynku administracyjnym
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przy ul. Strzeleckiej 1
w ramach zadania pn. „Usunięcie barier architektonicznych
w budynkach
administracyjnych
Starostwa
Powiatowego
w Nowym Sączu”

8 610 zł

Źródło: Opracowano przez Wydział Administracyjny oraz Zespół ds. Inwestycji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Tabela 52. Wydatki związane z działaniami w zakresie minimalizacji zagrożenia epidemicznego w 2021 roku

L. p.

Zakres

Kwota

1.

Bezdotykowe dozowniki płynu do dezynfekcji rąk

710,21 zł

2.

Montaż osłony zabezpieczającej w Punkcie Nieodpłatnego
Poradnictwa Prawnego – ul. Waryńskiego 1

3.

Koncentraty do dezynfekcji powierzchni

4.

Płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni (135 l)

2 568,31 zł

5.

Chusteczki jednorazowe do dezynfekcji powierzchni i blatów

1 428,77 zł

6.

Jednorazowe maski ochronne dla pracowników

155 zł
288,78 zł

Źródło: Opracowano przez Wydział Administracyjny Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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3.3.

Remonty i wydatki inwestycyjne w szkołach i placówkach oświatowych

REALIZACJA ZADAŃ W 2021 ROKU
W 2021 roku przeprowadzono bieżące remonty na łączną kwotę 714 728,15 zł, natomiast
wydatki i zakupy inwestycyjne zostały wykonane w kwocie 1 903 554,87 zł. Szczegóły zostały
zawarte w poniższych tabelach.

Tabela 53. Bieżące remonty i inwestycje wykonane w 2021 roku w szkołach Powiatu Nowosądeckiego

Placówka

Zakres

Kwota

Bieżące remonty
LO w Starym Sączu

Wymiana drzwi aluminiowych w portierni, wykonanie operatu wodnoprawnego i projektu budowlanego kanalizacji do odprowadzania wód
opadowych, odgrzybianie i malowanie gabinetu pedagoga, wymiana rur
kanalizacyjnych, utwardzenie terenu wokół szkoły

19 931,84 zł

Bieżące remonty
Naprawy i konserwacje kserografu
LO w Grybowie

Wykonanie zewnętrznej izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej
podpiwniczonej części budynku szkoły wraz z nadzorem autorskim
i kontrolą jakości robót

270,60 zł
157 727,25 zł

Wydatki inwestycyjne
23 518 zł

Rozbudowa parkingu
Bieżące remonty
Naprawy i konserwacje sprzętu, remont gabinetu pedagoga, naprawa
elewacji budynku szkoły, remont przyziemia, szatni i korytarzy
szkolnych, renowacja parkietów w salach lekcyjnych

126 000 zł

Wydatki inwestycyjne
ZS
w Marcinkowicach

Modernizacja podwórka II etap
Opracowanie projektu budowlanego z elementami projektu
wykonawczego dla zadania „Budowa Centrum Sportu dla Powiatu
Nowosądeckiego w Marcinkowicach”
Zakup traktorka – kosiarki wraz z pługiem śnieżnym
Wykonaniu zaleceń strażackich – wydatki poniesione na aktualizację
dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Przebudowa
sanitariatu
w
parterowej
części
budynku
w celu dostosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych

103 950 zł
70 000 zł
18 000 zł
615 zł
71 214 zł

Bieżące remonty
ZSP
w Krynicy-Zdroju

Konserwacja systemu alarmowego, przeglądy, naprawy i konserwacje
drukarek, malowanie sal lekcyjnych i korytarzy, cyklinowanie
i malowanie parkietu w sali gimnastycznej, naprawa drabinek, naprawa
monitoringu, remont i wymian rynien, wykonanie osłon na kominach,
remont sali fitness

138

109 999,33 zł

IV

Raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego za rok 2021
Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
oraz obiektów administracyjnych

ZS w Starym Sączu

Bieżące remonty
Naprawy i konserwacje kserokopiarek, remont sal lekcyjnych, remont
instalacji elektrycznej w budynku szkoły przy ul. Batorego 27
i w warsztatach, remont podłogi w salach lekcyjnych, malowanie klatki
schodowej, remont posadzki na korytarzy, naprawy hydrauliczne,
naprawa kotła gazowego, remont izolacji przeciwwilgociowej ścian
budynku, prace remontowe przy wejściu do budynku szkoły, wymiana
nawierzchni chodnika, wymian rur odprowadzających wodę, remont
opaski wzdłuż ściany bocznej sali gimnastycznej, remont szatni,
remont gaśnic

52 396,74zł

Wydatki inwestycyjne
100 715,45 zł

Modernizacja boiska
Bieżące remonty

ZSZ w Grybowie

Usunięcie awarii kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej, naprawy
i konserwacje sprzętu, malowanie dachu budynku szkoły, malowanie
pokoju nauczycielskiego, konserwacje instalacji

60 981,88 zł

Wydatki inwestycyjne
Wykonanie robot budowlanych zewnętrznych pod nazwą „Modernizacja
nawierzchni podwórka szklonego przy ZSZ w Grybowie” II etap
Termomodernizacja warsztatów szkolnych

198 400 zł
453 028,90zł

Bieżące remonty
Naprawa i konserwacje sprzętu, malowanie sali gimnastycznej, remont
wentylacji w sali gastronomicznej

81 599,88 zł

Wydatki inwestycyjne
ZSP w Nawojowej

Wykonanie robót budowlanych zewnętrznych pod nazwą „Modernizacja
podwórka szkolnego w ZSP w Nawojowej”

79 553,06 zł

Budowa nowych elementów boiska sportowego w ramach projektu
„Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa MIRS” – zadanie
dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego – 54 350 zł

153 991,56 zł

Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Rozbudowa obiektów
sportowych przy ZSP w Nawojowej o stanowiska lekkoatletyczne”

6 000 zł

Bieżące remonty
ZS w Łącku

Naprawa kserokopiarek, konserwacja systemu alarmowego, naprawa
komputerów szkolnych, naprawa samochodu szkolnego, naprawa
włączników prądowych, remont sekretariatu i gabinetu dyrektora,
remont i wymiana drzwi

21 706,21 zł

Źródło: Opracowano na podstawie danych przekazanych przez: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu,
Wydział Finansowy, Wydział Rozwoju oraz Zespół ds. Inwestycji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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Tabela 54. Bieżące remonty i wydatki inwestycyjne wykonane w 2021 roku
w placówkach oświatowych Powiatu Nowosądeckiego

Placówka
PPPP
w Nowym Sączu
PMDK
w Starym Sączu

BS w Starym Sączu

ZSiP
w Piwnicznej-Zdroju
ZS
w Marcinkowicach

PZS w Muszynie

ZSP w Nawojowej

Zakres
Bieżące remonty
Naprawa i konserwacja sprzętu, remont dwóch gabinetów
Bieżące remonty
Remont sali nr 7 na I piętrze, naprawa lustra w sali tanecznej, remont
studia nagrań – kabina studyjna
Bieżące remonty
Remont pralni, remont i ładowanie gaśnic, naprawa centrali pożarowej,
wymiana wykładziny
Wydatki inwestycyjne
Termomodernizacja budynku bursy szkolnej w Starym Sączu (w tym
aktualizacja dokumentacji projektowej) – zadanie dofinansowanie
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 592 061,90 zł
Bieżące remonty
Konserwacje sprzętu, prace remontowe i naprawy sprzętu tj. Pieca
Wydatki inwestycyjne
Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń szkoły
z przeznaczeniem na Internat przy ZS w Marcinkowicach
Przebudowa pomieszczeń polegająca na dostosowaniu ich do wymogów
internatu i potrzeb osób niepełnosprawnych – aktualizacja dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
Bieżące remonty
Naprawa podłogi w budynku OPP, remont instalacji elektrycznej
i odgromowej
Bieżące remonty
Naprawy i konserwacje sprzętu, naprawa elewacji, remont łazienek
Wydatki inwestycyjne
Modernizacja dachu budynku internatu przy ZSP w Nawojowej
Modernizacja kanalizacji i wykonanie systemu burzowego

Kwota
13 954,19 zł
8 869,99 zł
8 364,36 zł
754 400 zł

6 691 zł
73 500 zł
2 952 zł

7 460 zł
38 774,88 zł
72 548,89 zł
51 875,02 zł

Źródło: Opracowano na podstawie danych przekazanych przez: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu,
Wydział Finansowy oraz Zespół ds. Inwestycji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

3.4.

Remonty i inwestycje w placówkach pomocy społecznej

REALIZACJA ZADAŃ W 2021 ROKU
W 2021 roku placówkach pomocy społecznej Powiatu Nowosądeckiego przeprowadzono
remonty oraz inwestycje zawarte w poniższej tabeli.
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Tabela 55. Bieżące remonty i wydatki inwestycyjne wykonane w 2021 roku w placówkach pomocy społecznej

Jednostka

DPS
w Zbyszycach

DPS
w Klęczanach

DPS
w Muszynie

POW
w Zbyszycach

Dom Dziecka
w Klęczanach

PCPR

Zakres

Kwota

Usługi remontowe
Remont i konserwacja budynków, wymiana drzwi
Naprawa i konserwacja samochodu
Naprawa i konserwacja urządzeń przemysłowo-gospodarczych
Konserwacja oczyszczalni
Usługi inwestycyjne
Opracowanie kosztorysu na wymianę instalacji SAP i oświetlenia
Opracowanie koncepcji przebudowy (modernizacji) oczyszczalni
Modernizacja instalacji oświetlenia awaryjnego oraz SAP i oddymiania
Dostosowanie dwustronnego zasilania do systemu oddymiania
Nadzór inwestorski pn. modernizacja instalacji oświetlenia awaryjnego
oraz modernizacja SAP
Usługi remontowe
Naprawa palnika olejowego pieca CO
Konserwacja i naprawa windy
Naprawa instalacji solarnej
Wymiana rynien
Naprawa sprzętu kuchennego i urządzeń
Konserwacja instalacji gazowej
Usługi remontowe
Naprawa instalacji elektrycznej
Wymiana rynien oraz naprawa pokrycia dachu
Naprawa balkonu
Wymiana instalacji przywoławczej
Naprawy maszyn i urządzeń (m.in. naprawa pralnicy, kotłów CO,
dźwigów)
Usługi remontowe
Zabezpieczenie podłóg drewnianych, odgrzybianie stropów, ścian, gruntowanie
i malowanie ścian, sufitów – remont z dotacji po zalaniu pomieszczeń
Remont samochodu
Usługi remontowe
Naprawa samochodu
Remont dwóch łazienek (Dom Dziecka Nr 1)
Remont dwóch łazienek (Dom Dziecka Nr 2)
Naprawa sprzętu
Naprawa bramy
Naprawa rynien
Naprawa instalacji elektrycznej
Usługi remontowe
Naprawa samochodów służbowych
Naprawa sprzętu biurowego (kserokopiarek, drukarek)
Naprawa centrali telefonicznej
Naprawa klimatyzacji w serwerowni
Naprawa instalacji elektrycznej w budynku
Prace remontowe obejmujące:
− wymianę elementów wyposażenia łazienek (brodziki, kabiny, toalety,
umywalki) w dwóch mieszkaniach chronionych, malowanie ścian i
sufitów w mieszkaniach chronionych oraz klatki schodowej w budynku
− wymianę stolarki okiennej oraz drzwi na poddaszu w mieszkaniach
chronionych

38 440,64 zł
8 000 zł
7 162,93 zł
6 777,71 zł
16 500 zł
121 394,08 zł
369 zł
23 124 zł
81 000 zł
10 751,08 zł
6 150 zł

Źródło: Opracowano przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
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17 980,96 zł
1 050 zł
2 700 zł
528,90 zł
9 963 zł
3 063,56 zł
675,50 zł
162 720,28 zł
2 460 zł
5 700,01 zł
3 500 zł
131 688,37 zł
9 486,54 zł
13 909,09 zł
8 433 zł
5 476,09 zł
10 226,20 zł
586,60 zł
3 075 zł
3 075,00 zł
648,90 zł
400 zł
1 340,70 zł
1 100 zł
54 421,03 zł
1 285,35 zł
394,83 zł
1 146,36 zł
184,50 zł
330 zł
12 999,99 zł
38 080 zł
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3.5.

Wybrane działania w zakresie inwestycji w 2021 roku

Inwestycje stanowią o sile i prężności samorządu, a także decydują o atrakcyjności terenu i jakości
życia mieszkańców. Poniżej zostały zamieszczone ważniejsze inwestycje realizowane przez Powiat
Nowosądecki w 2021 roku.
Budowa Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego
w Marcinkowicach

Nazwa
Okres realizacji

II/III kwartał 2022 r. – 2023 r.

Wartość
przewidywana

16 700 000 zł

Wartość zrealizowana
na dzień sporządzenia
raportu

70 000 zł

Stan realizacji

W trakcie

W ramach działalności nadzorowanej przez Zespół ds. Inwestycji na podstawie umowy zawartej przez
Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach w 2021 roku opracowana została dokumentacja
projektowo-kosztorysowa na budowę Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach.
Koszt projektu wyniósł 70 000 zł i został poniesiony przez Zespół Szkół w Marcinkowicach. Zgodnie
z dokumentacją planowane są:
a) budowa:
− basenu pływackiego wraz z zapleczem techniczno-socjalnym,
− bieżni 100 m i 60 m, kortu tenisowego, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni bezpiecznej, powierzchni
do rzutu kulą, dyskiem, młotem, obiektu do skoku wzwyż i skoku w dal, boiska do gry w squasha,
− małej architektury i siłowni zewnętrznej,
− ogrodzenia,
− oświetlenia zewnętrznego,
− instalacji fotowoltaicznej i pomp ciepła,
b) zagospodarowanie działki.
W dniu 25 listopada 2021 roku Powiat Nowosądecki uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę nr 2238/2021
wydaną przez Starostę Nowosądeckiego. Przewidywana wartość inwestycji wynosi 16 700 000 zł. Powiat
Nowosądecki na realizację inwestycji otrzymał 4 300 000 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych
Rysunek 6. Koncepcja Powiatowego Centrum Sportu w Marcinkowicach

Źródło: Archiwum Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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Nazwa
Okres realizacji
Wartość
Wartość zrealizowana
na dzień sporządzenia
raportu
Stan realizacji

Budowa hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół
im. Władysława Orkana w Marcinkowicach
22.10.2019 r. – 31.10.2022 r.
12 100 321 zł
7 150 524,19 zł
W trakcie

W 2019 roku opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę hali
sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach.
Realizację robót budowlanych na podstawie ww. dokumentacji zaplanowano na lata 2020-2022.
Umowa na realizację robót budowlanych na podstawie ww. dokumentacji została zawarta
23 listopada 2020 roku. Łączna wartość umowy opiewa na kwotę 11 892 568,74 zł, a termin
zakończenia realizacji przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
(z uwzględnieniem zawartego w dniu 31 sierpnia 2021 roku Aneksu nr 2 do umowy) upływa
31 października 2022 roku Na dzień 31 grudnia 2021 roku zrealizowano roboty budowlane o wartości
6 998 540,33 zł.
W dniu 9 lipca 2020 roku została także zawarta umowa na usługę nadzoru inwestorskiego nad
robotami budowlanymi na łączną kwotę 108 808,36 zł. Termin realizacji usługi ustalono na okres od
dnia podpisania umowy do dnia zakończenia zadania inwestycyjnego. Na dzień 31 grudnia 2021 roku
zrealizowano nadzór inwestorski za kwotę 64 031,56 zł.
Realizowane zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole
Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach" obejmuje budowę pełnowymiarowej hali sportowej
wraz z krytą strzelnicą sportową, widownią, zapleczem oraz zagospodarowaniem terenu.
Budynek hali sportowej będzie budynkiem wolnostojącym, niepodpiwniczonym, parterowym,
niezależnym funkcjonalnie.
Obiekt został zaprojektowany z dwóch nachodzących na siebie brył. Większa z nich to
pełnowymiarowa hala sportowa z widownią mieszczącą ok. 200 osób. Druga, mniejsza bryła, to
jednokondygnacyjne zaplecze hali sportowej, w którym zlokalizowane będą szatnie, umywalnie,
gabinet nauczycieli, trenerów i instruktorów oraz pomieszczenia magazynowe. W tej części
zaprojektowana została również strzelnica, na którą składają się: hala strzelań, sterownia, magazyn
broni, punkt czyszczenia i rozładowywania broni, punkt wydawania broni, poczekalnia oraz
pomieszczenie pierwszej pomocy.
W pobliżu hali sportowej zaprojektowano parking z 33 miejscami postojowymi (w tym 3 dla osób
niepełnosprawnych) oraz dodatkowo z 1 miejscem postojowym dla autobusu. Ponadto przewidziano
montaż 10 sztuk stojaków rowerowych. Teren wokół hali sportowej będzie oświetlony. Na terenach
nieutwardzonych zaplanowano trawniki i zieleń wysoką.
W obiekcie zaplanowano następujące części funkcjonalne:
1) Parter (przyziemie) składający się z następujących przestrzeni funkcjonalnych:
• hol (strefa wejściowa),
• hala sportowa z boiskami do gry w koszykówkę, piłkę ręczną oraz siatkówkę (wymiary
pola gry to 20 x 40 m) wraz z widownią na ok. 200 osób,
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• zaplecze szatniowo – sanitarne dostępne dla użytkowników,
• strefa dla nauczycieli, trenerów, instruktorów oraz magazyny sprzętu sportowego,
• strefa strzelnicy wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, tj. sterownią, magazynem
broni, punktem czyszczenia i rozładowywania broni, punktem wydawania broni,
poczekalnią oraz pomieszczeniem pierwszej pomocy,
• komunikacja.
2) Poddasze stanowi strefę techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania obiektu.
Znajdują się tam kotłownia i wentylatornia.
3) Na zewnątrz obiektu na jego zachodniej ścianie zaprojektowano ściankę wspinaczkową
o powierzchni 54,36 m2.
Hala sportowa zapewnia możliwość gry w piłkę ręczną (pole gry o wym. 20 m x 40 m), koszykówkę
(pole gry o wym. 15 m x 28 m) oraz siatkówkę (pole gry 9 m x 18 m). Istnieje możliwość dzielenia hali
kotarami na 3 mniejsze części – niezależne pola treningowe o wym. 9 m x 18 m każde.
Zestawienie powierzchni oraz gabarytów budynku:
−
−
−
−

Powierzchnia użytkowa – 1 820,70 m2,
Powierzchnia zabudowy – 2 131,90 m2,
Kubatura budynku – 16 354,00 m3,
Wysokość budynku – 10,55 m.

Na realizację przedmiotowej inwestycji Powiat Nowosądecki uzyskał dofinansowanie
w wysokości 4 500 000 zł z Ministerstwa Sportu oraz 6 300 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych.

Rysunek 7. Model hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół im. Wł. Orkana w Marcinkowicach

Źródło: Archiwum Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

144

IV

Raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego za rok 2021
Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
oraz obiektów administracyjnych

Rysunek 8. Budowa hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół
im. Władysława Orkana w Marcinkowicach

Źródło: Archiwum Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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Nazwa

Okres realizacji
Wartość
Stan realizacji

Modernizacja nawierzchni podwórka szkolnego przy Zespole Szkół
Zawodowych w Grybowie – II etap
16.11.2021 r. – 06.12.2021 r.
198 400 zł
Zakończone

Modernizacji poddano część placu szkolnego, przez który biegną przejścia i przejazdy
komunikacyjne do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz pracowni zajęć praktycznych.
Dotychczasowa asfaltowa nawierzchnia była bardzo zniszczona po przeprowadzanych
w ostatnich latach remontach na terenie szkoły. Znajdowały się w niej liczne ubytki, które w okresach
opadów deszczu wypełniały kałuże, a w zimie tworzyły się tafle lodu. Stwarzało to zagrożenie dla
uczniów, nauczycieli i klientów poradni. Prace modernizacyjne pozwoliły na całkowite zakończenie
robót związanych z wymianą nawierzchni na całości podwórka oraz zdecydowanie poprawiły estetykę
placu szkolnego i bezpieczeństwo osób przebywających na terenie szkoły.
Rysunek 9. Podwórko szkolne przy Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie

Źródło: Archiwum Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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Nazwa
Okres realizacji
Wartość

Stan realizacji

Termomodernizacja budynku szkolnego Zespołu Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica w Grybowie – warsztaty szkolne
10.06.2021 r. – 18.10.2021 r.
453 028,90 zł
Zakończone

Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie zaktualizowana została
dokumentacja projektowo-kosztorysowa na termomodernizację budynku warsztatów szkolnych. Realizacja
robót budowlanych w oparciu o tę dokumentację zaplanowana została przez Powiat Nowosądecki na rok
2021. W związku z tym w budżecie na 2021 rok zaplanowano kwotę 479 058 zł.
W dniu 10 czerwca 2021 roku zawarta została umowa na wykonanie ww. robót budowlanych. Zgodnie
z zapisami umowy termin zakończenia realizacji umowy ustalony został na „do 90 dni kalendarzowych od
dnia przekazania terenu robót budowlanych”. W dniu 10 września 2021 roku zawarty został Aneks nr 1 do
ww. umowy zmieniający termin realizacji umowy. Ostatecznie termin zakończenia robót (uwzględniający
konieczność wykonania robót dodatkowych) ustalony został na „do 104 dni kalendarzowych od dnia
przekazania terenu robót budowlanych”. Roboty budowlane zostały zrealizowane w terminie wynikającym
z zawartego Aneksu do umowy, a wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotowych robót
wyniosło 453 028,90 zł.
Zakres zrealizowanych robót budowlanych objął w szczególności:
− roboty ziemne,
− demontaż istniejących opasek i nawierzchni asfaltowych,
− demontaż istniejących rynien, rur spustowych,
− wykonanie docieplenia stropów,
− zbicie tynków luźno przylegających do murowanych ścian budynku,
− demontaż i montaż okien i ślusarki,
− ocieplenie ścian zewnętrznych budynku warsztatów,
− wykonanie tynku silikatowego,
− wykonanie tynku żywicznego na cokołach,
− odtworzenie opasek i nawierzchni z płytek chodnikowych,
− wykonanie nowych obróbek blacharskich,
− częściową wymianę grzejników oraz przewodów grzewczych,
− wykonanie nowej instalacji odgromowej.
Rysunek 10. Termomodernizacja budynku szkolnego ZSZ im. Stanisława Staszica w Grybowie

Źródło: Archiwum Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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Nazwa
Okres realizacji
Wartość
Stan realizacji

Modernizacji boiska przy Zespole Szkół w Starym Sączu
26.07.2021 – 12.10.2021 r.
100 715,45 zł
Zakończone

Modernizacja polegała na wykonaniu opaski poliuretanowej wokół istniejących boisk, połączeniu
nawierzchnią poliuretanową boisk oraz wyznaczenie boiska do piłki ręcznej, co miało za zadanie
zwiększenie wielofunkcyjność kompleksu sportowego. Dodatkowo zamontowano piłko-chwyty
i sześć ławek i odnowiono linię wszystkich boisk.
Modernizacja boisk sprawiła, że są one bardziej bezpieczne dla uczniów i dają możliwość
prowadzenia różnego rodzaju rozgrywek. Po przeprowadzonej modernizacji boisk uczniowie Zespołu
Szkół w Starym Sączu, którzy do tej pory korzystali z boiska do koszykówki, piłki siatkowej i kortu
tenisowego, mogą dodatkowo rozgrywać mecze w piłkę ręczną.
Rysunek 11. Modernizacji boiska przy Zespole Szkół w Starym Sączu

Źródło: Archiwum Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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Nazwa
Okres realizacji
Wartość

Stan realizacji

Termomodernizacja Bursy Szkolnej w Starym Sączu
16.06.2021 r. – 22.12.2021 r.
754 400 zł
Zakończone

W 2021 roku opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na
termomodernizację budynku Bursy. W związku z tym w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2021
rok zabezpieczona została kwota 696 544 zł. Jednak wyłonienie w drodze zamówienia publicznego
wykonawcy wymagało zwiększenia (o 54 056 zł) zabezpieczonych środków do wysokości
najkorzystniejszej oferty.
W dniu 16 czerwca 2021 roku zawarta została umowa na wykonanie ww. robót budowlanych,
które zostały zrealizowane w terminie wynikającym z umowy, a wynagrodzenie wykonawcy za
wykonanie przedmiotowych robót wyniosło 750 600 zł.
Zakres zrealizowanych robót budowlanych objął w szczególności:
− wymianę zewnętrznej stolarki okiennej,
− wymianę drzwi zewnętrznych,
− malowanie elewacji budynku,
− docieplenie stropodachu metodą nadmuchową,
− docieplenie ścian zewnętrznych budynku w gruncie (fundamenty oraz piwnice),
− docieplenie kominów zewnętrznych,
− wymianę rynien oraz rur spustowych,
− wymianę instalacji odgromowej,
− impregnację ppoż. więźby dachowej.
Rysunek 12. Termomodernizacja Bursy Szkolnej w Starym Sączu

Źródło: Archiwum Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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Nazwa

Okres realizacji
Wartość
Stan realizacji

Budowa nowych elementów boiska sportowego przy Zapole Szkół
Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Nawojowej w ramach projektu
„Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa MIRS”
01.06.2021 r. – 31.12.2021 r.
153 991,56 zł
Zakończony

Projekt realizowany w ramach dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego dla
jednostek samorządu terytorialnego z terenu Małopolski na realizację inwestycji w ramach projektu
„Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”. W ramach realizacji zadania wykonano
nowe
elementy
boiska
sportowego
przy
Zapole
Szkół
Ponadpodstawowych
im. W. Witosa w Nawojowej. Prace polegały na budowie bieżni prostej, skoczni do skoku w dal oraz
rzutni do pchnięcia kulą. Całkowita wartość zadania wyniosła 153 991,56 w tym z pomoc finansowa
Województwa Małopolskiego 54 350 zł.
Rysunek 13. Boisko sportowe przy Zapole Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Nawojowej

Źródło: Archiwum Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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4. Drogi publiczne
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4.1.

Wprowadzenie

Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki*:
*Wykaz skrótów na stronie 337 Raportu.

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
ul. Wiśniowieckiego 136
33-300 Nowy Sącz

Rysunek 14. Sieć dróg i drogowe przejścia graniczne w Powiecie Nowosądeckim

Źródło: Opracowano przez Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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4.2.

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Przedmiotem działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu (PZD) 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:
• łączna długość dróg powiatowych – 505,3 km, w tym ulic 27,9 km,
• liczba mostów – 169 szt.,
W 2020 roku:
• liczba przepustów (pod drogami powiatowymi) – 1 904 szt.
− 46 925 476,73 zł – wydatki

Wydatki PZD związane z transportem i łącznością na terenie
związane z transportem i
łącznością
Powiatu Nowosądeckiego zamknęły się w 2021 roku kwotą
− 14 536 732 zł –
66 765 946,68 zł. Spoza budżetu Powiatu pozyskano dofinansowanie
dofinansowanie spoza budżetu
Powiatu
w łącznej wysokości 26 569 674,63 zł, w tym:
• pomoc finansowa gmin – 2 180 407,85 zł,
• rezerwa celowej budżetu Państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 8 709 400 zł,
• Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) –
441 818,15 zł,
• Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 13 208 711 zł (w tym wydatkowano: 12 441 636 zł),
• Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych
w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych) – 429 357 zł,
• Fundusz Leśny Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – 1 599 980,63 zł.
W 2021 roku przez PZD zostały zrealizowane dochody w wysokości 27 113 533,03 zł (w tym
bezpośrednio przez PZD w łącznej wysokości 543 858,40 zł).

Wykres 6. Podział środków na realizację zadań PZD pochodzących spoza budżetu
Powiatu Nowosądeckiego w układzie procentowym

6%
33%

Budżet Państwa - usuwanie skutków
powodzi
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Pomoc finasnowa gmin
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

51%

2%

Fundusz Leśny (PGL Lasy Państwowe)

8%
Źródło: Opracowano przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
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REALIZACJA ZADAŃ W 2021 ROKU
Remonty dróg i inwestycje na drogach powiatowych powierzano w większości przypadków
wykonawcom zewnętrznym, wyłanianym w trybach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień
publicznych, a dla mniejszych zadań o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto
w zapytaniach ofertowych lub rozeznaniach rynku gwarantujących zachowaniem konkurencji oraz
oszczędne i racjonalne wydatkowanie środków.
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, odśnieżaniem chodników oraz wywożeniem śniegu, a także
renowacją rowów.
Prace w zakresie remontów cząstkowych przy użyciu grysów oraz emulsji lub mieszanek
bitumicznych „na zimno” również realizowano we własnym zakresie co pozwoliło realizować naprawy
nawierzchni przez cały rok (głównie poza okresem zimowym) i na bieżąco usuwać występujące
uszkodzenia. Efekty rzeczowe zrealizowanych zadań inwestycyjnych oraz remontowych to m.in.:
 montaż barier energochłonnych – 2,7 km
 nowe nawierzchnie bitumiczne (remonty,
 montaż poręczy ochronnych – 250 mb
modernizacje, przebudowy) – 43,95 km,
 renowacja rowów – 47,50 km,
 budowa i remont chodników – 5,77 km,
 remont nawierzchni grysem i emulsją – 22 tys. m2,
 remont mostów – 1 obiekt,
 oznakowanie poziome – 48,2 tys. m2,
 budowa lub rozbudowa przejść dla
 oznakowanie pionowe – 379 szt.
pieszych – 28 szt.,
(nowe i odnowione).
 renowacja rowów – 47,50 km,

4.2.1. Inwestycje
W ramach wydatków inwestycyjnych Powiatu Nowosądeckiego:
• przebudowano i zmodernizowano
6,66 km dróg,
• wybudowano i zmodernizowano
271 km chodników,
• przebudowano lub rozbudowano
28 przejść dla pieszych,
• wybudowano
4 zatoki autobusowe.
Szczegółowy zakres oraz wartość zrealizowanych zadań przedstawia poniższa tabela:
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PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG POWIATOWYCH
Tabela 56. Zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
w ramach przebudowy i modernizacji dróg powiatowych (zadania zrealizowane)

Odcinek drogi
1520 K Piwniczna-Zdrój –
ul. Szczawnicka
1449 K Wytrzyszczka –
Tropie –Bartkowa Posadowa
1540 K Łącko – Wola
Kosnowa
1563 K Korzenna – Janczowa
– Miłkowa
1568 K Łęka – Koniuszowa –
Mogilno
1519 K Piwniczna (ul.
Zagrody) – Łomnica-Zdrój
1528 K Nawojowa –
Żeleźnikowa Wielka – Łazy
Biegonickie

Wartość zadania

Zakres robót

1 471 401 zł
zadanie zrealizowane
ze środków własnych
922 350,73 zł
zadanie zrealizowane
ze środków własnych
546 502 zł
zadanie zrealizowane
ze środków własnych

Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną
wraz z poboczami na odcinku 1,27 km,
zmodernizowano most oraz przepusty
Wykonano kompleksową przebudowę
konstrukcji jezdni wraz z poboczami na
odcinku 724 mb.
Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną
wraz z poprawą odwodnienia drogi (wpusty)
na odcinku 635 mb.
Wymieniono nawierzchnię bitumiczną wraz
z poboczami oraz nową konstrukcję drogi na
części odcinku. Łączna długość nowej
nawierzchni – 1,80 km

1 322 196,30 zł
zadanie zrealizowane
ze środków własnych
1 330 305,32 zł
zadanie zrealizowane ze
środków własnych
1 238 710,76 zł
zadanie zrealizowane
ze środków własnych
412 884,21 zł
zadanie zrealizowane
ze środków własnych

Wykonano nową konstrukcję drogi wraz
z poboczami na odcinku 1,30 km
Wymieniono nawierzchnię drogi oraz
chodnika wraz z odwodnieniem na łącznej
długości 0,93 km
Wykonanie rowów odwadniających drogę
powiatową (koryta, studnie, wyloty) na
odcinku ok. 370 mb.

Źródło: Opracowano przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Tabela 57. Zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
w ramach przebudowy i modernizacji dróg powiatowych (zadania w trakcie realizacji)

Odcinek drogi

Wartość zadania

1577 K Kamionka Wielka –
Kamionka Wielka

2 775 709,84 zł
zadanie zrealizowane ze
środków własnych

1533 K Stary Sącz: ul. Nowa,
ul. Partyzantów –
Przysietnica – Barcice

1 783 043,71 zł
zadanie zrealizowane przy
udziale pomocy finansowej
Gminy Stary Sącz –
500 000 zł

1574 K Ptaszkowa –
Ptaszkowa wraz
z przebudową skrzyżowania z
drogą powiatową nr 1575 K

3 223 684,05 zł
zadanie współfinansowane
ze środków Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg –
1 745 000 zł oraz pomocy
finansowej Gminy Grybów –
633 500 zł

Zakres robót
Wymiana pełnej konstrukcji drogi na
odcinku 2,38 km. Do wykonania
w 2022 roku pozostała tylko warstwa
ścieralna oraz pobocza
Inwestycja obejmuje wymianę nawierzchni
jezdni oraz podbudowy, modernizację
chodników i odwodnienia drogi na odcinku
815 mb. W 2021 roku z uwagi na kolizję
z siecią wodociągową wykonano jedynie
część podbudowy oraz fragment chodników
Inwestycja obejmuje kompleksową
przebudowę drogi (nowa konstrukcja jezdni,
chodniki, odwodnienie, oświetlenie uliczne
oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu
drogowego –BRD) – na odcinku 0,81 km.
Do wykonania w 2022 roku pozostała
warstwa ścieralna nawierzchni, chodniki,
urządzenia BRD, prace wykończeniowe

Źródło: Opracowano przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
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BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW
Tabela 58. Zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
w ramach budowy i modernizacji chodników

Odcinek drogi

Wartość zadania

Zakres robót

Modernizacja chodnika w ciągu
drogi powiatowej nr 1519 K
Piwniczna (ul. Zagrody) –
Łomnica-Zdrój

456 200 zł
zadanie realizowane ze
środków własnych

Zadanie obejmowało wymianę nawierzchni,
podbudowę oraz obrzegowanie chodnika
na odcinku 860 mb. i zostało zrealizowane
w ramach kompleksowej modernizacji drogi

Budowa chodnika wraz
z odwodnieniem w ciągu drogi
powiatowej nr 1576 K
Nowy Sącz - Florynka
w miejscowości Królowa Górna

1 062 000 zł
w tym pomoc finansowa
Gminy Kamionka Wielka
567 100 zł

Zadanie obejmowało budowę chodnika
wraz z odwodnieniem na odcinku 917 mb.
wraz z dwoma zatokami autobusowymi

Budowa chodnika w ciągu drogi
powiatowej nr 1528 K
Nawojowa – Żeleźnikowa
Wielka – Łazy Biegonickie

574 643,44 zł
w tym pomoc finansowa
Gminy Nawojowa
287 321 zł

Zadanie obejmowało budowę chodnika
wraz z odwodnieniem na długości 470 mb.
Równolegle staraniem i na koszt gminy
zostało wykonane oświetlenie uliczne

Budowa chodnika w ciągu dróg
powiatowych nr 1567K Nowy
Sącz – Wojnarowa – Wilczyska
oraz 1563K Korzenna –
Janczowa – Miłkowa
w miejscowości Korzenna

466 024,76 zł
w tym pomoc finansowa
Gminy Korzenna
215 000 zł

Zadanie obejmowało budowę chodnika
wraz z odwodnieniem na odcinku 463 mb.

Źródło: Opracowano przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA LUB BUDOWA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH
Zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
w ramach przebudowy, rozbudowy lub budowy przejść dla pieszych:
• Budowa doświetlonego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1551 K
Limanowa – Chełmiec w miejscowości Chełmiec i Marcinkowice (2 przejścia),
• Budowa doświetlenia 2 przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1567 K Nowy Sącz
– Wojnarowa - Wilczyska w miejscowości Librantowa,
• Budowa doświetlonego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1449 K
Wytrzyszczka – Tropie – Bartkowa-Posadowa w km 8+030 w miejscowości Rożnów,
• Budowa doświetlonego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1561 K Sienna –
Siedlce w miejscowości Jelna,
• Budowa doświetlonego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1466 K Stróże –
Polna – Łużna w miejscowości Polna,
• Budowa doświetlonego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1575 K Królowa
Górna – Ptaszkowa – Grybów w miejscowości Ptaszkowa,
• Budowa doświetlonego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1576 K Nowy
Sącz – Florynka w miejscowości Królowa Polska,
• Budowa doświetlonego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1562 K Podole
Górowa – Łęka w miejscowości Siedlce,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Budowa doświetlonego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1567 K Nowy
Sącz – Wojnarowa – Wilczyska w miejscowości Korzenna,
Budowa 3 doświetlonych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1512 K Krynica
- ul. Pułaskiego – Tylicz w miejscowości Krynica-Zdrój,
Budowa doświetlonego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1542 K Łącko –
Naszacowice w miejscowości Łącko,
Budowa doświetlonego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1542 K
w miejscowości Czarny Potok,
Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Żeleźnikowa Wielka wraz z budową zatoki
autobusowej,
Rozbudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Mała Wieś wraz z budową chodnika oraz
oświetlenia ulicznego,
Rozbudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Kamionka Wielka – budowa przejścia dla
pieszych wraz z sygnalizacją świetlną,
Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz – Florynka
w miejscowości Binczarowa,
Rozbudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa –
Chełmiec w miejscowości Marcinkowice w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej.

Łączna wartość wybudowanych przejść dla pieszych wyniosła 1 304 693,34 zł, w tym 785 776 zł
dofinansowaniem ze środków zewnętrznych.
Dodatkowo w ramach remontów dróg realizowanych przy udziale środków Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg wykonano przejścia w ciągu dróg:
• 1516 K Muszyna – ul. Polna – Złockie w miejscowości Muszyna – 1 przejście,
• 1551 K Limanowa – Chełmiec w miejscowości Klęczany – 1 przejście,
• 1572 K Grybów – ul. Jakubowskiego – Krużlowa Niżna w miejscowościach Grybów
i Siołkowa – 5 przejść.

BUDOWA MOSTÓW
W 2021 roku dzięki otrzymanym środkom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych miał
zostać wybudowany most w ciągu drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa – Chełmiec wraz
z przebudową skrzyżowania z ul. Jagodową. Umowę z wykonawcą zadania w formule zaprojektuj –
wybuduj podpisano w grudniu 2020 roku. W 2021 roku trwały prace projektowe, które z uwagi na
rozszerzenie warunków technicznych i przedłużające się uzgodnienia, zostały zakończone dopiero
pod koniec roku uzyskaniem przez wykonawcę decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Same roboty budowalne będą realizowane w 2022 roku. Łączny koszt rozbiórki istniejącego mostu,
budowy nowego obiektu wraz z robotami drogowymi wynosić będą 2 087 000 mln zł (w tym
dofinansowanie 1 460 000 zł). Zakończenie prac zaplanowano na lipiec 2022 roku.
Dzięki korzystnemu rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na budowę w/w mostu
zawnioskowano, aby powstałe oszczędności przeznaczyć na przebudowę przepustu w ciągu drogi
powiatowej nr 1552 K Tęgoborze – Chomranice w miejscowości Chomranice na obiekt mostowy.
Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, dlatego w 2021 roku została opracowana dokumentacja
projektowa nowego obiektu. Sam obiekt będzie budowany w 2022 roku.
Łączna wartość budowy 2 powyżej opisanych mostów wynosić ma 3 000 000 zł, w tym
dofinansowanie – 2 100 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
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Rysunek 15. Wybrane zadania zrealizowane w ramach przebudowy i modernizacji
dróg oraz chodników w 2021 roku

Budowa chodnika wraz
z odwodnieniem w ciągu drogi
powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz –
Florynka w miejscowości
Królowa Górna

Modernizacja drogi powiatowej
nr 1563 K Korzenna – Janczowa –
Miłkowa

Przebudowa drogi powiatowej
nr 449 K Wytrzyszczka – Tropie
Bartkowa-Posadowa

Źródło: Archiwum Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
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Rysunek 16. Zadania zrealizowane w ramach budowy przejść dla pieszych w 2021 roku

Rozbudowa przejścia dla pieszych
w miejscowości Mała Wieś wraz
z budową chodnika oraz
oświetlenia ulicznego

Wykonie dedykowanego przejścia
dla pieszych w miejscowości Siedlce

Źródło: Archiwum Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano ponadto następujące zadania:
1. Zakupy inwestycyjne za łączną kwotę 141 006,50 zł w ramach w ramach tych wydatków
zakupiono samochód dostawczy oraz kosiarkę bijakową. Wydatkowano również kwotę
333 155,05 zł na wykupy gruntów pod wykonane i planowane do realizacji inwestycje.
2. Opracowanie dokumentacji projektowych w celu przygotowania kolejnych zadań
inwestycyjnych na kolejne lata zlecono opracowania dotyczące:
a) przebudowy drogi powiatowej nr 1555 K Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne – 80 565 zł
(prace projektowe mają się zakończyć w 2022 roku),
b) przebudowy drogi powiatowej nr 1567 K Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska
w miejscowości Librantowa i Łęka – 138 990 zł (w oparciu o dokumentację złożony została
wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
c) rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn – Mogilno – Krużlowa w km
0+000-4+500 (etap I) – 485 850 zł (w oparciu o dokumentację realizowane będą w latach
2022-2023 roboty drogowe przy dofinansowaniu z Programu Inwestycji – Polski Ład, prace
projektowe mają się zakończyć w 2022 roku),
d) rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn – Mogilno – Krużlowa w km
0+000-4+500 (etap II) – 104 550 zł (prace projektowe mają się zakończyć w 2022 roku),
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e) budowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1525K Maciejowa – Barnowiec – 64 575 zł
(prace projektowe mają się zakończyć w 2022 roku),
f) przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 75 z drogą powiatową nr 1552 K Tęgoborze –
Chomranice w miejscowości Tęgoborze – 19 999,80 zł (w oparciu o dokumentację GDDKiA
zrealizowała w 2021 roku roboty budowlane),
g) przebudowy drogi powiatowej nr 1512K Krynica: ul. Pułaskiego – Tylicz w km 0+000 –
1+650 – 134 070 zł (prace projektowe mają się zakończyć w 2022 roku).
W 2021 roku zlecono również opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz
z przebudową drogi Łącko – Naszacowice w miejscowości Olszanka. Z uwagi na fakt, że wykonawca
nie przystąpił do realizacji prac projektowych od umowy odstąpiono naliczając wykonawcy stosowne
kary umowne.
Dodatkowo w 2021 roku zostały zakończone prace projektowe rozpoczęte w 2020 roku dla
następujących zadań inwestycyjnych:
a) odbudowy przepustu w postaci obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1578 K
Kotów – Polany w km 4+866 w miejscowości Kamianna,
b) odbudowy przepustu w postaci obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1578 K
Kotów – Polany w km 2+440 w miejscowości Kotów,
c) budowy mostu w km 8+376 drogi powiatowej nr 1533 K Stary Sącz: ul. Nowa,
ul. Partyzantów – Przysietnica – Barcice,
d) budowy mostu w km 0+315 drogi powiatowej nr 1521 K Roztoka Wielka – Roztoka Wielka,
e) przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1512 K Krynica: ul. Pułaskiego – Tylicz w km
1+650 – 2+900.

4.2.2. Remonty
W ramach prac zakwalifikowanych jako remonty wykonano łącznie 37,29 km nowych nawierzchni
bitumicznych (zadania zakończone w 2021 roku oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych) oraz roboty
towarzyszące. W poniższych tabelach zawarto zestawienie wykonanych prac.
Tabela 59. Wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych w ramach remontów dróg powiatowych
w 2021 roku – zadania realizowane ze środków własnych

Odcinek drogi
Remont drogi powiatowej
nr 1576 K Nowy Sącz –
Florynka w miejscowości
Kamionka Wielka
Remont drogi powiatowej nr
1516 K Muszyna – ul. Polna –
Złockie w miejscowości
Muszyna i Jastrzębik

Wartość zadania

243 700 zł

1 620 000 zł

Zakres robót
Zadanie obejmowało wymianę nawierzchni
wraz z podbudową na odcinku 200 mb.
(zamówienie uzupełniające do robót objętych
Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg
realizowane w latach 2020-2021)
Zadanie obejmowało wymianę nawierzchni
wraz z podbudową na odcinku 1,39 km
(zamówienie uzupełniające do robót objętych
Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg
realizowane w latach 2020-2021)

Źródło: Opracowano przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
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Tabela 60. Wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych w ramach remontów dróg powiatowych w 2021 roku –
zadania realizowane z dofinansowaniem Funduszu Leśnego

Odcinek drogi
Remont drogi powiatowej
nr 1523 K Łabowa – Łabowiec

Wartość zadania

Zakres robót

2 823 827,44 zł
w tym dofinansowanie
1 599 980,63 zł

Zadanie obejmowało wymianę nawierzchni
wraz z podbudową na odcinku 3,27 mb. wraz
z remontem przepustów

Źródło: Opracowano przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Tabela 61. Wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych w ramach remontów dróg powiatowych w 2021 roku –
zadania realizowane z dofinansowaniem Samorządowego Funduszu Rozwoju Dróg (SFRD)

Odcinek drogi

Wartość zadania

Remont drogi powiatowej
nr 1576 K Nowy Sącz – Florynka
w miejscowościach: Kamionka
Wielka, Królowa Polska, Królowa
Górna, Bogusza

8 691578,24 zł
w tym dofinansowanie
4 130 483 zł

Remont drogi powiatowej
nr 1516 K Muszyna - ul. Polna –
Złockie w miejscowościach:
Muszyna i Jastrzębik

2 649 248,93 zł
w tym dofinansowanie
1 136 841 zł

Remont drogi powiatowej
nr 1551 K Limanowa – Chełmiec
w miejscowościach: Chomranice,
Klęczany, Marcinkowice

4 610 238,76 zł
w tym dofinansowanie
2 282 454 zł

Zakres robót
Zadanie obejmowało wymianę nawierzchni
wraz z podbudową i poboczami,
oznakowaniem poziomym i montażem
urządzeń BRD, a także remont przepustów
z fragmentem chodnika, Łączna długość
nowej nawierzchni – 7,49 km
Zadanie obejmowało wymianę nawierzchni
wraz z podbudową i poboczami,
oznakowaniem poziomym i montażem
urządzeń BRD, remont fragmentu chodnika,
Łączna długość nowej nawierzchni – 2,05 km
Zadanie obejmowało wymianę nawierzchni
wraz z podbudową i poboczami,
oznakowaniem poziomym i montażem
urządzeń BRD. Łączna długość nowej
nawierzchni – 4,17 km

Remont drogi powiatowej
nr 1572 K - Grybów:
ul. Węgierska, ul. Jakubowskiego
– Krużlowa Niżna
w miejscowościach: Grybów
Miasto, Siołkowa, Krużlowa
Wyżna, Krużlowa Niżna

4 363 002,16 zł
w tym dofinansowanie
2 149 290 zł

Zadanie obejmowało wymianę nawierzchni
wraz z podbudową i poboczami,
oznakowaniem poziomym i montażem
urządzeń BRD, remont chodników,
doświetlenie 5 przejść. Łączna długość nowej
nawierzchni – 4,61 km

Remont drogi powiatowej
nr 1513 K Powroźnik – Tylicz
w miejscowościach: Powroźnik,
Wojkowa, Tylicz

3 037 294,14 zł
w tym dofinansowanie
1 641 333 zł

Zadanie obejmowało wymianę nawierzchni
na odcinku 3,99 km oraz remont chodnika
1,7 km, a także remont 4 mostów.
Podane dane dotyczą części robót
zrealizowanych i rozlicznych w 2021 roku.
Wartość całego zadania wynosi: 9 988 000 zł,
w tym 5 448 000 zł z RFRD. W ramach całego
zadania zostanie wykonana nawierzchnia na
łącznym odcinku 7,89 km, remont 7 mostów,
1,75 km chodnika oraz oznakowanie
i urządzenia BRD. Roboty zakończą się zgodnie
z harmonogramem w maju 2022 roku

Źródło: Opracowano przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
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Tabela 62. Wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych w ramach remontów dróg powiatowych w 2021 roku –
zadania realizowane z dofinansowaniem budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Odcinek drogi

Wartość zadania

Zakres robót

Remont drogi powiatowej
nr 1526 K Frycowa – Złotne

697 820,82 zł
w tym dofinansowanie
372 306 zł

Zadanie obejmowało wymianę nawierzchni
wraz z poboczami na odcinku 0,89 km

Remont drogi powiatowej
nr 1575 K Królowa Górna –
Ptaszkowa – Grybów
w miejscowości Grybów

1 223 196,26 zł
w tym dofinansowanie
802 944 zł

Zadanie obejmowało wymianę nawierzchni
wraz podbudową i poboczami na odcinku
0,93 km

Remont drogi powiatowej
nr 1518 K Wierchomla Wielka –
Wierchomla Mała

1 481 723,61 zł
w tym dofinansowanie
1 124 121 zł

Zadanie obejmowało wymianę nawierzchni
wraz podbudową i poboczami na odcinku
1,12 km

Remont drogi powiatowej
nr 1510 K Berest – Mochnaczka
Wyżna

6 215 580,46 zł
w tym dofinansowanie
4 878 100 zł

Remont drogi powiatowej
nr 1560 K Wielogłowy – Ubiad

1 847 681,40 zł
w tym dofinansowanie
1 383 149 zł

Zadanie obejmowało wymianę nawierzchni
wraz podbudową i poboczami na odcinku
5,29 km
Zadanie obejmowało wymianę nawierzchni
wraz podbudową i poboczami na odcinku
1,60 km

Źródło: Opracowano przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
Rysunek 17. Wybrane zadania zrealizowane w ramach remontów dróg powiatowych w 2021 roku

Remont drogi powiatowej
nr 1576 K Nowy Sącz – Florynka

Remont drogi powiatowej nr 1572
K - Grybów: ul. Węgierska, ul.
Jakubowskiego - Krużlowa Niżna
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Remont drogi powiatowej nr 1516
K Muszyna - ul. Polna – Złockie

Remont drogi powiatowej nr 1523
K Łabowa - Łabowiec

Źródło: Archiwum Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

4.2.3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych i ruchów osuwiskowych ziemi
KLĘSKI ŻYWIOŁOWE
W 2021 roku na terenie Powiatu Nowosądeckiego wystąpiły intensywne opady atmosferyczne, które
spowodowały znaczne straty w infrastrukturze drogowo-mostowej zarządzanej przez Powiatowy Zarząd
Dróg w Nowym Sączu. Oprócz bieżących działań polegających na oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsc,
gdzie doszło do uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia infrastruktury, w szczególności obiektów
mostowych, zadbano o możliwość ubiegania się o środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na odbudowę
i remont zniszczonej infrastruktury. Wszystkie uszkodzenia zostały zinwentaryzowane, a protokół szkód
komisji powiatowej został pozytywnie zweryfikowany przez komisję wojewódzką.
Łączna wartość strat wyniosła:
4 440 000 zł
Uszkodzonych zostało:
9,98 km dróg
10 przepustów
W ślad z protokołem złożono do Wojewody Małopolskiego wykaz zadań priorytetowych w zakresie
remontu uszkodzonych dróg. Wszystkie zaproponowane zadania zostały pozytywnie zweryfikowane oraz
zakwalifikowane do dofinansowania. We wrześniu Powiat Nowosądecki otrzymał promesę na remont 5 dróg.
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Rysunek 18. Uszkodzenia w infrastrukturze drogowo-mostowej spowodowane intensywnymi opadami
atmosferycznymi w 2021 roku

Uszkodzona droga powiatowa
Tęgoborze – Chomranice

Uszkodzony droga i przepust
w ciągu drogi powiatowej
Tabaszowa – Witowice

Zniszczony przepust w ciągu drogi
powiatowej Paszyn – Mogilno –
Krużlowa

Źródło: Archiwum Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
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OSUWISKA
W 2021 roku zostały dodatkowo złożone wnioski o wydanie przez Wojewódzki Zespół
Nadzorujący Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich
Skutków wstępnych opinii dotyczących możliwości zabezpieczenia osuwisk i odbudowy infrastruktury
drogowej. Wniosek dotyczył następujących zadań:
1) Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska nr KDO 12-10-032 -72917 424 oraz odbudowa drogi
powiatowej nr 1449K Wytrzyszczka – Tropie – Bartkowa-Posadowa w km 13+380 –
13+830 w miejscowości Bartkowa-Posadowa.
2) Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk nr KDO 12-10-032 -112148, KRO 12-10-032-072905
oraz odbudowa drogi powiatowej nr 1449K Wytrzyszczka – Tropie – Bartkowa-Posadowa
w km 11+515 – 11+675 oraz 11+815 – 11+945 w miejscowości Rożnów.
3) Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska nr KRO 1212-10-042-07693 oraz odbudowa drogi
powiatowej nr 1503 K Florynka – Izby w km 1+860 – 1+930 w miejscowości Florynka.
4) Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska nr KRO 12-10-042-035112 oraz odbudowa drogi
powiatowej nr 1504K Ropa – Wawrzka – Florynka w km 7+800 – 7+860 wraz z odbudową
przepustu w km 7+810 w miejscowości Florynka.
Wszystkie powyższe wnioski otrzymały pozytywną opinię zespołu, a na zadanie nr 1 i 4
otrzymano w 2021 roku dofinansowanie na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
W ramach otrzymanej dotacji w 2021 roku zrealizowano następujące zadania:
1) Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.: Stabilizacja
i zabezpieczenie osuwiska nr 35112 oraz odbudowa drogi powiatowej nr 1504 K Ropa –
Wawrzka – Florynka w km 7+800 – 7+860 wraz z odbudową przepustu w km 7+810
w miejscowości Florynka. Wartość całkowita zadania – 86 592 zł. Dofinansowanie zadania
z rezerwy celowej budżetu Państwa w ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych
ziemi – 69 273 zł.
2) Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.: Stabilizacja
i zabezpieczenie osuwisk nr 72905 i 112148 oraz odbudowa drogi powiatowej nr 1449K
Wytrzyszczka – Tropie – Bartkowa-Posadowa w km 11+515 – 11+675 oraz 11+815 –
11+945 w miejscowości Rożnów. Wartość całkowita zadania – 99 384 zł. Dofinansowanie
zadania z rezerwy celowej budżetu Państwa w ramach usuwania skutków ruchów
osuwiskowych ziemi – 79 507 zł.

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ODBUDOWY INFRASTRUKTURY
DROGOWO-MOSTOWEJ
Z uwagi na poważne uszkodzenia podczas zeszłorocznych klęsk żywiołowych 3 obiektów mostowych,
w celu ubiegania się w 2022 roku o środki na ich odbudowę, zlecono opracowanie dokumentacji
projektowej. Pracami projektowymi objęto:
1) Odbudowę przepustu w postaci obiektu mostowego wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej
nr 1558 K Tabaszowa – Witowice Dolna. Koszt dokumentacji – 61 500 zł.
2) Odbudowę 2 przepustów na obiekty mostowe wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej
nr 1568 K Łęka – Koniuszowa. Koszt dokumentacji – 104 550 zł.
Dokumentacja opracowywana jest w trybie przepisów o szczególnych zasadach odbudowy infrastruktury
zniszczonej w wyniku działania klęsk żywiołowych i ma zostać przekazana do końca maja 2022 roku.
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4.2.4. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
W 2021 roku PZD w Nowym Sączu kończył realizację zadań, na które pozyskano środki
z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku. Wszystkie zadania zostały zrealizowane,
a do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przedstawiono stosowne rozliczenia
i sprawozdania. Szczegółowe zestawienie zrealizowanych zadań przedstawiona poniższa tabela.
Tabela 63. Wykaz zadań realizowanych latach 2020-2021 objętych dofinansowaniem w 2020 roku
z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg

L. p.

Tytuł zadania

Całkowita
wartość zadania

Pomoc finansowa

1.

Remont drogi powiatowej nr 1516 K Muszyna –
ul. Polna – Złockie odcinek I w km 0+111 do 0+900,
odcinek II w km 1+460 do 1+821, odcinek III
w km 2+500
do
3+400
w miejscowościach:
Muszyna i Jastrzębik – Powiat Nowosądecki

2 733 865,75 zł

1 179 149 zł

4 610 238,76 zł

2 282 454 zł

8 853 173,08 zł

4 211 281zł

4 363 002,16 zł

2 149 290 zł

20 560 279,75 zł

9 822 174 zł

2.

3.

4.

Remont drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa –
Chełmiec odcinek I w km od 13+629 do km 16+755
i odcinek II w km od 16+755 do km 17+800
w miejscowościach:
Chomranice,
Klęczany,
Marcinkowice – Powiat Nowosądecki
Remont drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz Florynka odcinek I w km od 4+860 do 5+280,
odcinek II w km od 6+200 do 9+070 (z wyłączeniem
6+200 - 6+350), odcinek III w km od 9+880 do
14+500 w miejscowościach: Kamionka Wielka,
Królowa Polska, Królowa Górna, Bogusza – Powiat
Nowosądecki
Remont drogi powiatowej nr 1572 K – Grybów:
ul. Węgierska, ul. Jakubowskiego - Krużlowa Niżna
na odcinku I w km od 1+050 do km 2+805, na
odcinku II w km od 3+950 do km 6+240, na odcinku
III w km od 6+250 do km 6+839 wraz z remontem
skrzyżowania z drogą powiatową nr 1571 K
Ptaszkowa – Wojnarowa
Razem

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

W II połowie roku rozpoczęto realizację kolejnych 3 zadań, na które otrzymano dofinansowanie
w oparciu o złożone w 2020 roku wnioski. Ostateczne rozstrzygnięcie naboru wniosków nastąpiło
w 2021 roku. Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych wybrano wykonawców, którzy mają
zrealizować roboty do końca I połowy 2022 roku.
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Tabela 64. Wykaz zadań z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych,
których realizację rozpoczęto w 2021 roku

L. p.

Tytuł zadania

Całkowita
wartość zadania

Pomoc finansowa

1.

Remont drogi powiatowej nr 1513 K Powroźnik –
Tylicz na odcinku I – w km od 0+010 do km 0+080,
na odcinku II – w km 0+100 do km 1+725, na
odcinku III – w km 1+725 do km 8+150
(z wyłączeniem 3+750 do 3+840), wraz z remontem
mostów w km 1+250, 1+943, 3+006, 4+036, 5+612,
6+959, 7+470 w miejscowościach: Powroźnik,
Wojkowa, Tylicz – Powiat Nowosądecki, Gminy:
Krynica-Zdrój, Muszyna

9 988 262,21 zł

5 448 914 zł

2.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1574 K Ptaszkowa
– Ptaszkowa na odcinku I – w km 0+026 do km
0+457, na odcinku II – w km 0+543 do km 0+919
wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej
nr 1574 K (km 0+919) z drogą powiatową nr 1575 K
(km 3+439) w miejscowości Ptaszkowa –
Powiat Nowosądecki, Gmina Grybów

3 223 684,05 zł

1 745 204 zł

3.

Remont drogi powiatowej 1448 K Tymowa –
Łososina Dolna na odcinku I – w km od 11+525 do
km 11+715, na odcinku II – w km 11+875 do km
14+685, na odcinku III – w km 14+685 do km
15+400
w
miejscowościach:
Michalczowa,
Łososina Dolna – Powiat Nowosądecki

5 196 950,32 zł

2 858 322 zł

Razem

18 408 896,58 zł

4 603 526 zł

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

W ramach ogłoszonego w 2021 roku naboru wniosków na 2022 rok przygotowano i złożono
3 wnioski o dofinansowanie zadań, których realizacja – zgodnie z przyjętym we wnioskach
aplikacyjnych harmonogramem – przewidywana jest na lata 2022-2024.
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Tabela 65. Wykaz zadań, na realizację których złożono wnioski o dofinansowanie w naborze wniosków ogłoszonym w 2021 roku

Zakres robót

Wartość robót

Wysokość
dofinansowania

Okres realizacji

Rozbudowa
drogi
powiatowej
1518 K
Wierchomla Wielka – Wierchomla Mała w km od
1. 3+740 do km 4+813 (obiekt mostowy w km
3+755
do
km
3+761)
w miejscowości
Wierchomla Wielka – Powiat Nowosądecki

Zadanie obejmuje budowę nowego mostu oraz
rozbudowę drogi na odcinku 1,073 km
wraz z chodnikiem oraz zatoką autobusową,
a także oznakowanie poziome i pionowe oraz
montaż urządzeń BRD (w tym doświetlone
przejście dla pieszych)

5 091 496,58 zł

50%

2022-2023

Przebudowa drogi powiatowej 1567 K Nowy
Sącz – Wojnarowa – Wilczyska na odcinku I –
w km od 3+435 do km 5+541, na odcinku II –
2.
w km
od
6+900
do
km
10+341
w miejscowościach Naściszowa, Librantowa,
Łęka – Powiat Nowosądecki

Zadanie obejmuje kompleksową przebudowę
drogi powiatowej na odcinku 5,55 km
z podniesieniem jej parametrów technicznych do
nacisku na oś 11,5 t wraz z wykonaniem 23 772 981,32 zł
chodników,
oświetlenie
ulicznego,
zatok
autobusowych,
oznakowania
poziomego
i pionowego

Remont drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sącz
– Cieniawa na odcinku I – w km od 4+450 do km
12+800 (z wyłączeniem 7+220 do 7+250 oraz
3. 7+830 do 8+050), na odcinku II – w km od
14+580 do km 15+105 w miejscowościach:
Kunów, Mystków, Mszalnica, Cieniawa – Powiat
Nowosądecki

Zadanie obejmuje kompleksowy remont drogi
powiatowej na odcinku 8,875km z wymianą
pełnej konstrukcji drogi, remontem istniejących
11 936 643,82 zł
chodników (w m. Cieniawa) oraz wykonanie
oznakowania poziomego i pionowego, budowę
2 doświetlonych przejść dla pieszych

Lp.

Tytuł zadania

Razem

40 801 121,72 zł
Źródło: Opracowano przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
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4.2.5. Zimowe utrzymanie dróg
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w 2021 roku należy podzielić na 2 etapy:
−

I etap obejmuje miesiące I-IV 2021 roku:
• dobowy koszt utrzymania dróg – 71 318,83 zł
• cenna dziennego 1 km drogi* – od 90 zł do 250 zł

−

II etap obejmuje miesiące XI-XII 2021 roku:
• dobowy koszt utrzymania dróg – 98 117,18 zł
• cenna dziennego 1 km drogi** – od 55 zł do 400 zł

* Przy założeniu minimum dwukrotnego wyjazdu wszystkich wykonawców na drogi.
** Przy założeniu minimum trzykrotnego wyjazdu wszystkich wykonawców na drogi
Etap I. był realizowany przez 16 wykonawców wyłonionych w postępowaniu przetargowym
w 2019 roku. Natomiast Etap II. był realizowany przez wykonawców wyłonionych w przetargu
obejmującym zimowe utrzymanie dróg na kolejne 2 sezony zimowe (2021-2022 i 2022/2023). W celu
wyłonienia wykonawców na lata 2021-2023 przeprowadzono łącznie 7 postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego, w tym 5 postępowań o wartości powyżej progów unijnych w trybie
przetargu nieograniczonego oraz 2 postępowania o wartości poniżej progów unijnych w trybie
podstawowym. Kolejne postepowania były wszczynane z uwagi na konieczność unieważnienia
poprzednich z powodu zbyt wysokich cen, błędów formalnych, a także wycofywania się już
wybranych wykonawców z podpisania umów ze względu na zmieniającą się sytuację na rynku
(w szczególności wzrost cen paliw, soli i piasku). Łącznie zostało podpisanych 32 umowy na łączną
kwotę 11 392 415,81 zł.

Tabela 66. Zestawienie wyjazdów z uwzględnieniem kosztów w czasie akcji zimowej w 2021 roku

Miesiąc

Liczba dni
świadczenia usługi

Koszt

Styczeń 2021

22-31

1 857 689,40 zł

Luty 2021

17-28

1 297 597,97 zł

Marzec 2021

7-27

488 890,70 zł

Kwiecień 2021

2-12

190 468,40 zł

Listopad 2021

1-8

206 064,66 zł

Grudzień 2021

20-31

1 480 376,51 zł

Źródło: Opracowano przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
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4.2.6. Inne ważniejsze prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg
i poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego (realizowane głównie
siłami własnymi PZD)
W 2021 roku wykonywane były prace w zakresie koszenia traw, wycinki drzew, konserwacji
poręczy mostowych, konserwacji sygnalizacji świetlnej, likwidacja obrywów skarp, czyszczenie rowów
z namułów i ścinanie poboczy, usuwania zakrzaczeń, usuwania śniegu z mostów, naprawa i wymiana
uszkodzonych znaków drogowych.
Prace były realizowane w większości siłami własnymi PZD tzn. przez służbę liniową
z wykorzystaniem posiadanego sprzętu i narzędzi. Baza sprzętowa została w 2021 roku w sposób
istotny uzupełniona i zmodernizowana poprzez zakupy inwestycyjne: samochód dostawczy i kosiarkę
bijakową.
Szczegółowe zestawienia ilościowe zrealizowanych prac w ramach bieżącego utrzymania dróg
przedstawiono poniższa tabela.
Tabela 67. Zestawienie zadań w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych w 2021 roku

Rodzaj wykonanej pracy

Ilość wykonanej pracy

Renowacja rowów

47 500 mb.

Ścinanie poboczy

110 900 m2

Wycinka krzaków i samosiejek

175 900 m2

Koszenie poboczy

4 500 000 m2

Poprawa oznakowania

710 szt.

Naprawa poręczy mostowych

60 mb.

Czyszczenie przepustu

92 mb.

Malowanie przejść dla pieszych

2 100 m2

Malowanie oznakowania poziomego

48 200 m2

Remont nawierzchni masą na zimno

300 m2

Remont nawierzchni emulsją i grysami

22 000 m2

Ustawienie kompletnych znaków i tablic drogowych

200 szt.

Wymiana tarcz, tablic i znaków drogowych

179 szt.

Montaż barier energochłonnych

2 700 mb.

Remont nawierzchni kruszywem

1 380 m2

Remont przedłużenie części przelotowej przepustu

40 mb

Uzupełnianie ubytków poboczy

60 200 m2

Remont, dobudowa umocnień wlotu wylotu przepustu

300 m3

Wykonanie murków, czołowych, urządzeń wlotowych
przepustów

40 m3
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Remont, dobudowa urządzań wlotowych przepustów (studni)
Ułożenie ścieków betonowych

4 szt.
200 mb.

Wykonanie, remont studni i kratek ściekowych

28 szt.

Oczyszczanie nawierzchni

85 400 m2

Likwidacja obrywów skarp

1 370 m3

Oczyszczanie chodników z traw

16 200 m2

Odśnieżanie chodników

80 000 mb.

Odśnieżanie i oczyszczanie mostów

150 szt.

Montaż poręczy ochronnych

250 mb.

Czyszczenie kanalizacji deszczowej

196 mb.

Czyszczenie kratek ściekowych

110 szt.

Czyszczenie studni chłonnej

6 szt.

Remont chodnika

240 m2
Źródło: Opracowano przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu

4.2.7. Pozyskiwanie środków zewnętrznych
Analogicznie do lat wcześniejszych również w 2021 roku podejmowano aktywnie działania w celu
pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu infrastruktury drogowo-mostowej.
Podsumowanie działań w zakresie aplikowania o środki zewnętrzne:
−
−
−
−

3 wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2 przebudowy dróg, 1 remont) – zadania
przewidziane do realizacji na lata 2022-2024,
5 wniosków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Poprawa Bezpieczeństwa ruchu
pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych) – zadania zrealizowane w 2021 roku,
3 wnioski o środki z Funduszu Leśnego na remonty i modernizację dróg – 1 zadanie
zrealizowane w 2021 roku, 2 zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023,
5 umów zawartych z gminami w sprawie dofinansowania budowy chodników, modernizacji
i przebudowy dróg powiatowych.

W 2021 roku zakończono realizację 3 zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg obejmujących
remonty dróg, a jednocześnie rozpoczęto realizację kolejnych 3 zadań z terminem realizacji
w 2022 roku. W ramach ogłoszonego naboru wniosków do Rządowego Programu Inwestycji
Strategicznych Polski Ład przygotowano i złożono 2 wnioski na rozbudowę i modernizację dróg.
Zestawienie zadań zrealizowanych, realizowanych oraz planowanych do realizacji z udziałem środków
zewnętrznych przedstawiono w poniższej tabeli.
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Tabela 68. Zestawienie zadań zrealizowanych, realizowanych oraz planowanych do realizacji z udziałem środków zewnętrznych
Nazwa zadania

Dofinansowanie
(przyznane*/
wnioskowane**)

Okres
realizacji

Wartość

Nazwa programu

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn –
Mogilno – Krużlowa w km 0+000 – 4+500 z odbudową
elementów drogi uszkodzonych przez klęski żywiołowe

18 000 000 zł

Polski Ład –
Program Inwestycji
Strategicznych

16 920 000 zł*

2022-2023

Doświetlenie 34 przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych

1 020 000 zł

714 000 zł*

2021-2023

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1551 K wraz z rozbiórką
istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego
(w systemie zaprojektuj i wybuduj)

Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych

2 300 000 zł

Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych

1 610 000 zł*

2021-2022

Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1552 K
Tęgoborze – Chomranice e km 4+910 wraz z dojazdami

700 000 zł

Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych

490 000 zł*

2021-2022

2 733 865,75 zł

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg

1 179 149 zł*

2020-2021

Zadanie zrealizowane i rozliczone

4 617 775,37 zł

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg

2 282 454 zł*

2020-2021

Zadanie zrealizowane i rozliczone

8 609 509,86 zł

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg

4 211 281 zł*

2020-2021

Zadanie zrealizowane i rozliczone

4 351 058,86 zł

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg

2 149 290 zł*

2020-2021

Zadanie zrealizowane i rozliczone

2 823 827,44 zł

Fundusz Leśny

1 599 980,63 zł *

2021

Zadanie zrealizowane i rozliczone

Remont drogi powiatowej nr 1516 K Muszyna – ul. Polna –Złockie
odcinek I w km 0+111 do 0+900, odcinek II w km 1+460 do
1+821, odcinek III w km 2+500 do 3+400 w miejscowościach:
Muszyna i Jastrzębik – Powiat Nowosądecki
Remont drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa – Chełmiec
odcinek I w km od 13+629 do km 16+755 i odcinek II w km od
16+755 do km 17+800 w miejscowościach: Chomranice,
Klęczany, Marcinkowice – Powiat Nowosądecki
Remont drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz – Florynka
odcinek I w km od 4+860 do 5+280, odcinek II w km od 6+200 do
9+070 (z wyłączeniem 6+200 –6+350), odcinek III w km od 9+880
do 14+500 w miejscowościach: Kamionka Wielka, Królowa Polska,
Królowa Górna, Bogusza – Powiat Nowosądecki
Remont drogi powiatowej nr 1572 K –Grybów: ul. Węgierska,
ul. Jakubowskiego - Krużlowa Niżna na odcinku I w km od 1+050
do km 2+805, na odcinku II w km od 3+950 do km 6+240, na
odcinku III w km od 6+250 do km 6+839 wraz z remontem
skrzyżowania z drogą powiatową nr 1571K Ptaszkowa –
Wojnarowa na odcinku w km od 6+170 do km 6+230
w miejscowościach: Grybów, Siołkowa, Krużlowa Wyżna,
Krużlowa Niżna, Gmina Grybów i Miasto Grybów – Powiat
Nowosądecki
Remont drogi powiatowej nr 1523 K Łabowa – Łabowiec
w km 0+400 – 3+670”
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Etap realizacji

W 2021 roku zlecono
opracowanie dok. projektowej
oraz otrzymano promesę, roboty
będę realizowane od II połowy
2022 roku do końca 2023 roku
W 2021 roku zrealizowano I etap
inwestycji - 16 przejść dla pieszych
W 2021 roku opracowano
dokumentację projektową, roboty
budowlane w 2022 roku
W 2021 roku opracowano
dokumentację projektową, roboty
budowlane w 2022 roku
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Remont drogi powiatowej nr 1513 K Powroźnik –Tylicz na odcinku
I –w km od 0+010 do km 0+080, na odcinku II - w km 0+100 do
km 1+725, na odcinku III –w km 1+725 do km 8+150
(z wyłączeniem 3+750 do 3+840), wraz z remontem mostów w km 9 988 262,21 zł
1+250, 1+943, 3+006, 4+036, 5+612, 6+959, 7+470
w miejscowościach: Powroźnik, Wojkowa, Tylicz – Powiat
Nowosądecki: Gminy Krynica-Zdrój, Muszyna
Przebudowa drogi powiatowej nr 1574 K Ptaszkowa –Ptaszkowa
na odcinku I –w km 0+026 do km 0+457, na odcinku II –w km
0+543 do km 0+919 wraz z przebudową skrzyżowania drogi
3 174 953,31 zł
powiatowej nr 1574 K (km 0+919) z drogą powiatową nr 1575K
(km 3+439) w miejscowości Ptaszkowa – Powiat Nowosądecki:
Gmina Grybów
Remont drogi powiatowej 1448 K Tymowa - Łososina Dolna na
odcinku I - w km od 11+525 do km 11+715, na odcinku II – w km
11+875 do km 14+685, na odcinku III – w km 14+685 do 5 196 950,32 zł
km 15+400 w miejscowościach Michalczowa, Łososina Dolna –
Powiat Nowosądecki: Gmina Łososina Dolna
Rozbudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km
od 1+344 do 1+548 (w tym przejście dla pieszych w km 1+446)
w miejscowości Mała Wieś, Gmina Chełmiec – Powiat
Nowosądecki

205 980,98 zł

Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od
7+148 do 7+292 (w tym przejście dla pieszych w km 7+225)
w miejscowości Żeleźnikowa Wielka, Gmina Nawojowa /Powiat
Nowosądecki

206 043,01 zł

Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od
18+680 do 18+785 (w tym przejście dla pieszych w km 18+730)
w miejscowości Binczarowa, Gmina Grybów – Powiat
Nowosądecki.

18 696 zł

Rozbudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km
od 5+393 do 5+497 (w tym przejście dla pieszych w km 5+445)
w miejscowości Kamionka Wielka, Gmina Kamionka Wielka –
Powiat Nowosądecki

196 185 zł

Remont drogi powiatowej „Wielogłowy – Ubiad” nr 1560 K
w miejscowościach Dąbrowa, Wielogłowy w km 1+200 – 1+400 1 738 777,20 zł
oraz 2+300 – 3+700

W 2021 roku zrealizowano I etap
inwestycji - remont drogi,
chodnika oraz 4 mostów na
terenie gminy Muszyna, na 2022
roku zaplanowano prace drogowe
na terenie gminy Krynica-Zdrój
w 2021 roku zrealizowano I etap
inwestycji dotyczący odwodnienia,
konstrukcji drogi, oświetlenia oraz
części chodników, zakończenie
robót zaplanowano na koniec
kwietnia 2022 roku

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg

5 448 914 zł*

2021-2022

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg

1 745 204 zł*

2021-2022

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg

2 858 322 zł*

2021-2022

W grudniu 2021 roku wyłoniono
wykonawcę robót, prace będą
realizowane w 2022 roku

95 858 zł*

2021

Zadanie zrealizowane i rozliczone

79 722 zł*

2021

Zadanie zrealizowane i rozliczone

14 956 zł*

2021

Zadanie zrealizowane i rozliczone

156 948 zł*

2021

Zadanie zrealizowane i rozliczone

1 383 149 zł*

2021

Zadanie zrealizowane i rozliczone

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg
(poprawa
bezpieczeństwa
pieszych)
Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg
(poprawa
bezpieczeństwa
pieszych)
Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg
(poprawa
bezpieczeństwa
pieszych)
Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg
(poprawa
bezpieczeństwa
pieszych)
Dotacja celowa –
usuwanie skutków
klęsk żywiołowych
(budżet państwa)
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Remont drogi powiatowej „Berest – Mochnaczka Wyżna” nr 1510
K w miejscowościach Berest, Piorunka i Czyrna w km 0+015 –
6 215 580,46 zł
0+160, 0+190 – 0+790, 1+450 – 2+250, 2+350 – 3+500, 4+400
– 5+100, 6+400 – 8+200

4 878 100 zł*

2021

Zadanie zrealizowane i rozliczone

802 944 zł*

2021

Zadanie zrealizowane i rozliczone

372 306 zł*

2021

Zadanie zrealizowane i rozliczone

1 124 121 zł*

2021

Zadanie zrealizowane i rozliczone

69 273 zł*

2021

Zadanie zrealizowane i rozliczone

99 384 zł

Dotacja celowa –
usuwanie skutków
klęsk żywiołowych
(budżet państwa)

79 507 zł*

2021

Zadanie zrealizowane i rozliczone

11 936 643,82 zł

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg

6 565 154,10 zł**

2022-2024

Złożony wniosek

23 772 981,32 zł

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg

13 075 139,73 zł**

2022-2024

Złożony wniosek

5 043 878,54 zł

Fundusz Leśny

2 146 000 zł**

2022

Złożony wniosek

5 726 083 zł

Fundusz Leśny

2 805 781 zł**

2022

Złożony wniosek

Remont drogi powiatowej „Królowa Górna – Ptaszkowa – Grybów
(Ulica Bez Nazwy)” nr 1575 K w miejscowości Grybów w m 7+260 1 223 196,26 zł
– 7+610, 7+740 – 7+870 oraz 9+340 – 9+660
Remont drogi powiatowej „Frycowa – Złotne” nr 1526 K
w miejscowości Frycowa w km 0+300 – 0+900
Remont drogi powiatowej „Wierchomla Wielka – Wierchomla
Mała” nr 1518 K w miejscowości Wierchomla Wielka w km 2+610
– 3+730
Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach
zadania pn.: Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska nr 35112 oraz
odbudowa drogi powiatowej nr 1504 K Ropa – Wawrzka –
Florynka w km 7+800 – 7+860 wraz z odbudową przepustu w km
7+810 w m. Florynka.
Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach
zadania pn.: Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk nr 72905
i 112148 oraz odbudowa drogi powiatowej nr 1449K
Wytrzyszczka – Tropie -Bartkowa Posadowa w km 11+515 –
11+675 oraz 11+815 - 11+945 w miejscowości Rożnów
Remont drogi powiatowej nr 1573 K Nowy Sącz – Cieniawa na
odcinku I – w km od 4+450 do km 12+800 (z wyłączeniem 7+220
do 7+250 oraz 7+830 do 8+050), na odcinku II – w km od 14+580
do km 15+105 w miejscowościach: Kunów, Mystków, Mszalnica,
Cieniawa – Powiat Nowosądecki
Przebudowa drogi powiatowej 1567 K Nowy Sącz – Wojnarowa
– Wilczyska na odcinku I - w km od 3+435 do km 5+541, na
odcinku II - w km od 6+900 do km 10+341 w miejscowościach
Naściszowa, Librantowa, Łęka – Powiat Nowosądecki
Rozbudowa drogi powiatowej 1518 K Wierchomla Wielka –
Wierchomla Mała w km od 3+740 do km 4+813 (obiekt mostowy
w km 3+755 do km 3+761) w miejscowości Wierchomla Wielka –
Powiat Nowosądecki
Modernizacja drogi powiatowej nr 1578 K Kotów – Polany
w km 0+010 - 3+250 (etap I)

Dotacja celowa –
usuwanie skutków
klęsk żywiołowych
(budżet państwa)
Dotacja celowa –
usuwanie skutków
klęsk żywiołowych
(budżet państwa)
Dotacja celowa –
usuwanie skutków
klęsk żywiołowych
(budżet państwa)
Dotacja celowa –
usuwanie skutków
klęsk żywiołowych
(budżet państwa)
Dotacja celowa –
usuwanie skutków
klęsk żywiołowych
(budżet państwa)

697 820,82 zł

1 481 723,61 zł

86 273 zł

Źródło: Opracowano przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
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4.2.8. Umowy dotyczące współfinansowania zadań realizowanych na
drogach powiatowych
W 2021 roku zawarto i zrealizowano 5 umów o udzieleniu przez gminy pomocy finansowej na
zadania inwestycyjne i remontowe na drogach powiatowych na łączną kwotę 2 180 407,85 zł. Pomoc
finansowa obejmowała zadania zawarte w poniższej tabeli.
Tabela 69. Wykaz udzielonych dotacji przez gminy w ramach współfinansowania
zadań realizowanych na drogach powiatowych w 2021 roku

1.

2.

3.

4.

5.

Tytuł zadania

Podmiot
udzielający

Wartość

Budowa chodnika w km 1+584 – 2+054 w ciągu drogi powiatowej
nr 1528 K Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka – Łazy Biegonickie

Gmina
Nawojowa

287 321 zł

Gmina
Korzenna

215 000 zł

Gmina
Kamionka
Wielka

544 614,85 zł

Gmina Stary
Sącz

500 000 zł

Gmina Grybów

633 472 zł

Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych nr 1563 K
Korzenna – Janczowa – Miłkowa w km 0+025,00 – 0+432,10 oraz
1567 K Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska w km 14+220,00 –
14+267
Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w km 10+675 – 11+594
w ciągu drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz – Florynka
w miejscowości Królowa Górna
Modernizacja drogi powiatowej nr 1533 K Stary Sącz: ul. Nowa,
ul. Partyzantów – Przysietnica – Barcice w km 0+005 – 0+385 oraz
0+385 – 0+820
Przebudowa drogi powiatowej nr 1574 K Ptaszkowa –Ptaszkowa
na odcinku I – w km 0+026 do km 0+457, na odcinku II – w km
0+543 do km 0+919 wraz z przebudową skrzyżowania drogi
powiatowej nr 1574 K (km 0+919) z drogą powiatową nr 1575K
(km 3+439) w miejscowości Ptaszkowa – Powiat Nowosądecki,
Gmina Grybów

Źródło: Opracowano przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu

4.2.9. Inne działania
W 2021 roku przygotowano i przeprowadzono 62 postępowania w trybach określonych ustawą
Prawo zamówień publicznych, w tym:
1) przetargi nieograniczone o wartości szacunkowej powyżej progów unijnych – 5
(w tym unieważniono 1 postępowanie);
2) zamówienia w trybie podstawowym o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych – 55
(w tym unieważniono 9 postępowań);
3) zamówienia z wolnej ręki – 2 postępowania (1 tzw. zamówienie uzupełniające do
przeprowadzonego przetargu rozszerzające zakres zamówienia podstawowego na warunkach
określonych w postępowaniu na zamówienia podstawowe, a 1 z uwagi, iż przedmiot niniejszego
zamówienia jest tożsamy, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób
zmienione w stosunku do postępowania prowadzonego uprzednio w trybie podstawowym,
w którym nie złożono żadnej oferty).
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Dodatkowo przeprowadzono 20 postępowań w trybach konkurencyjnych o wartości poniżej
130 000 zł. W wyniku przeprowadzonych postępowań zawarto łącznie 109 umów.
W zakresie zarządzenia pasem drogowym:
1. Prowadzono postępowania administracyjne w sprawach dotyczących zarządzania pasem
drogowym wydając:
a) 547 decyzji z tytułu zajęcia pasa drogowego, umieszczenia i lokalizacji urządzeń
w pasie drogowym i naliczając z tego tytułu opłaty,
b) 237 decyzji na lokalizację zjazdów,
c) 62 zezwoleń (decyzji) na zajęcie pasa drogowego na czas wykonania robót związanych
z budową zjazdów
d) 5 decyzji na zajęcie pasa drogowego – umieszczenie obiektów i reklam.
2. W zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych:
a) wydano 42 zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych,
b) zatwierdzono 73 projekty stałej organizacji ruchu,
c) zatwierdzono 166 projekty czasowej organizacji ruchu,
d) wydano 75 opinii w zakresie organizacji ruchu na drogach publicznych,
e) wydano 32 zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
3. Ponadto w trybie ustawy „o drogach publicznych” i „o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym”:
a) opiniowano 23 projekty zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
b) wydano 5 opinii dot. decyzji o warunkach zabudowy,
c) 88 uzgodnień podziału działek przyległych do dróg powiatowych,
d) 87 uzgodnień dot. zmiany zagospodarowania działek (m. in. budynki, ogrodzenia),
e) przygotowano 9 uchwał Zarządu Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zaliczenia bądź
pozbawienia kategorii dróg gminnych,
f) 6 uchwał Zarządu Powiatu Nowosądeckiego dot. opinii inwestycji drogowych (ZRID),
g) 2 uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przekazania ograniczonego
zarządzania drogami powiatowymi.
Powiatowy Zarząd Dróg prowadzi również działania w zakresie regulacji stanu prawnego. W tym
zakresie została opracowana dokumentacja geodezyjna:
− mapy z wykazem synchronizacyjnym – 10 działek,
− mapy do celów prawnych z ustalenia przebiegu granic i rozdzielenia stanów prawnych – 13 działek.
W oparciu o dokumentacje geodezyjne (w tym z lat ubiegłych) zostały złożone do Wojewody
Małopolskiego wnioski dla 62 działek o wydanie decyzji potwierdzających ich nabycie w trybie podstawie
art. 60 oraz art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
W celu realizacji inwestycji drogowych pozyskiwane są również działki przylegające do dróg
powiatowych zarówno w trybie art. 98 ustawy z o gospodarce nieruchomościami – 44 działki (Łącko –
12, Kunów – 1, Łęka Siedlecka – 1, Żeleźnikowa – 3, Skrzętla Rojówka – 1 i Olszanka – 26) oraz w oparciu
o wydane decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID)– 59 działek (18 działek pod
rozbudowę drogi Stróże – Polna – Łużna i 41 pod drogę Wierchomla Wielka – Wierchomla Mała).
W 2021 roku zawarto 12 umów na użytkowania gruntów pokrytych wodami oraz dzierżawy
w celu prowadzenia przedsięwzięcia inwestycyjnego z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody
Polskie.
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5. Edukacja publiczna
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5.1.

Wprowadzenie

Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki*:
*Wykaz skrótów na stronie 337 Raportu.

Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie
ul. T. Kościuszki 14
33-330 Grybów

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w StarymSączu
ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach
Marcinkowice 1
33-395 Marcinkowice

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju
ul. Nadbrzeżna 3
33-380 Krynica-Zdrój

Zespół Szkół im. Św. Kingi w Łącku
Łącko 26
33-390 Łącko

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie
ul. Armii Krajowej 19
33-330 Grybów

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa
w Nawojowej
ul. Podkamienne 8
33-335 Nawojowa

Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie
Rynek 13
33-370 Muszyna

Zespół Szkół im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu
ul. Daszyńskiego 15
33-340 Stary Sącz
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Zespół Szkół i Placówek w Piwnicznej-Zdroju
ul. Zdrojowa 1
33-350 Piwniczna-Zdrój

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu
ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

Bursa Szkolna w Starym Sączu
ul. Daszyńskiego 19
33-340 Stary Sącz

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Sączu
ul. L. Waryńskiego 1
33-300 Nowy Sącz

Filie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu:
•FILIA W GRYBOWIE
ul. Armii Krajowej 1
33-330 Grybów
•FILIA W KRYNICY-ZDROJU
ul. Nadbrzeżna 3
33-380 Krynica-Zdrój
•FILIA W STARYM SĄCZU
ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Starym Sączu
ul. Daszyńskiego 19
33-340 Stary Sącz

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Wydział Edukacji Kultury i Sportu
ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz
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Rysunek 19. Lokalizacja jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest
Powiat Nowosądecki

Źródło: Opracowano przez Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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Powiat Nowosądecki w 2021 roku był organem prowadzącym dla 13 wyżej wymienionych
jednostek oświatowych oraz prowadził nadzór nad samorządową jednostką organizacyjną, jaką jest
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych powołane do obsługi finansowo-księgowej i organizacyjnej
placówek oświatowych.
Tabela 70. Liczba uczniów w poszczególnych typach szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki w 2021 roku
(stan wg SIO na dzień 30 września 2021 roku)

Liczba
oddziałów

Liczba uczniów

LO w Grybowie

15

345

LO w Starym Sączu

11

275

8
8
27
21
6
24
6
18
13
7
6
18
10
8
13
13
2
2

209
209
660
518
142
592
142
450
326
165
161
442
243
199
303
303
55
55

131
42
69
20

3 207
1 026
1 679
502

Placówka

ZS w Marcinkowicach
ZS w Starym Sączu
ZSP w Krynicy-Zdroju
ZS w Łącku
ZSZ w Grybowie
ZSP w Nawojowej
PZS w Muszynie

Razem

Typ szkoły

Ogółem
Liceum
Ogółem
Technikum
Branżowa Szkoła I stopnia
Ogółem
Liceum
Technikum
Ogółem
Technikum
Branżowa Szkoła I stopnia
Ogółem
Technikum
Branżowa Szkoła I stopnia
Ogółem
Technikum
Ogółem
Liceum
Technikum
Ogółem
Liceum
Technikum
Branżowa Szkoła I Stopnia

Źródło: Opracowano 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 im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu (660 uczniów),
natomiast najmniej w Powiatowym Zespole Szkół w Muszynie (55 uczniów).
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Wykres 7. Procentowy udział uczniów uczęszczających do poszczególnych typów szkół
prowadzonych przez Powiat Nowosądecki
16%

32%
52%

Technikum

Liceum Ogólnokształcące

Branżowa Szkoła I Stopnia

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

Jak pokazuje powyższy wykres 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 – 32% uczniów, natomiast 16%
uczniów wybiera branżową szkołę I stopnia.

5.2.

Kierunki kształcenia w szkołach Powiatu Nowosądeckiego

REALIZACJA ZADAŃ W 2021 ROKU
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 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. W przypadku kształcenia
ogólnego nauczanie odbywa się w nowoczesnych salach lekcyjnych i klasopracowniach. Przedmioty
zawodowe teoretyczne są realizowane w pracowniach tematycznych wyposażonych w niezbędne
pomoce naukowe, natomiast zajęcia praktyczne odbywają się w funkcjonujących przy szkołach
warsztatach szkolnych, wyposażonych w nowoczesne maszyny i urządzenia do kształtowania
umiejętności w poszczególnych zawodach. Oferta kształcenia ogólnego i zawodowego
w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:
1. Liceum Ogólnokształcące w Grybowie:
− Rozszerzone przedmioty:

j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie,

matematyka, fizyka, j. angielski,

biologia, chemia, j. angielski,

matematyka, geografia, j. angielski.
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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:
− Liceum ogólnokształcące:
 j. angielski, geografia – klasa wojskowa,
 j. angielski, j. polski, geografia – klasa policyjna,
 biologia, j. polski, j. angielski – klasa pożarnicza.
4. Zespół Szkół w Starym Sączu:
− Technikum:
 technik leśnik,
 technik mechanik,
 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 technik obsługi turystycznej,
 technik ekonomista,
 technik żywienia i usług gastronomicznych,
 technik informatyk,
 technik organizacji turystyki.
−

Szkoła branżowa I stopnia (wielozawodowa) kształcąca w zawodach:
 murarz-tynkarz,
 mechanik pojazdów
 stolarz,
samochodowych,
 cukiernik,
 lakiernik samochodowy,
 fryzjer,
 elektryk,
 sprzedawca,
 ogrodnik,
 kucharz,
 blacharz samochodowy,
 elektromechanik pojazdów
 monter zabudowy i robót
samochodowych,
wykończeniowych
 piekarz,
w budownictwie,
 tapicer,
 monter sieci i instalacji
 ślusarz,
sanitarnych,
 operator obrabiarek
 fotograf.
skrawających,

5. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju:
− Technikum:
 technik hotelarstwa,
−
 technik żywienia i usług
gastronomicznych,
 technik informatyk,
 technik budownictwa,
 technik logistyk,
 technik ekonomista.
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6. Zespół Szkół w Łącku:
− Technikum:
 technik żywienia i usług gastronomicznych,
 technik budownictwa,
 technik ekonomista,
 technik robót wykończeniowych w budownictwie,
 technik handlowiec.
−

Szkoła branżowa I stopnia (wielozawodowa) kształcąca w zawodach:
 mechanik pojazdów
 piekarz,
samochodowych,
 tapicer,
 murarz-tynkarz,
 elektromechanik pojazdów
 elektryk,
samochodowych,
 lakiernik samochodowy,
 monter sieci i instalacji
 fryzjer,
sanitarnych,
 kelner,
 cukiernik
 kucharz,
 monter zabudowy i robót
 przetwórca mięsa,
wykończeniowych
 sprzedawca,
w budownictwie.
 stolarz,

7. Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie:
− Technikum:
 technik ekonomista,
 technik kelner,
 technik spawalnictwa,
 technik żywienia i usług gastronomicznych,
 technik pojazdów samochodowych,
 technik logistyk,
− Szkoła branżowa I stopnia (wielozawodowa) kształcąca w zawodach:
 kucharz,
 stolarz,
 cukiernik,
 kelner,
 mechanik pojazdów samochodowych.
8. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej:
− Technikum:
 technik żywienia i usług gastronomicznych,
 technik hodowca koni,
 technik architektury krajobrazu,
 technik weterynarii.
 Kursy kwalifikacyjne w zawodach:
 prowadzenie produkcji rolniczej,
 prowadzenie produkcji pszczelarskiej,
 wykonywanie usług kelnerskich.
9. Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie:
− Liceum Ogólnokształcące:
 j. angielski, biologia, chemia,
 matematyka, fizyka, j. angielski.
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5.3.

Kadra pedagogiczna

REALIZACJA ZADAŃ W 2021 ROKU
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 ponadpodstawowych 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. Z uwagi na rekrutację w roku szkolnym 2019/2020 podwójnego rocznika
wzrosła liczba oddziałów co spowodowało też niewielki wzrost zatrudnienia nauczycieli. W bieżącym roku
szkolnym 2021/2022 zatrudnienie nauczycieli w szkołach nieznacznie wzrosło z uwagi na zwiększającą się
liczbę oddziałów dwuzawodowych w technikach lub dwuprofilowych w liceach.
W szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Nowosądeckiego pracują nauczyciele posiadający
pełne kwalifikacje i znaczny dorobek zawodowy. Z roku na rok rosła liczba nauczycieli ze stopniem awansu
zawodowego nauczyciela dyplomowanego, by w dwóch ostatnich latach ukształtować się na poziomie
ok. 280 etatów. Poniżej przedstawiono liczbę etatów nauczycielskich z uwzględnieniem stopni awansu
zawodowego w poszczególnych jednostkach oświatowych.
Tabela 71. Liczba etatów nauczycielskich w podziale na stopnie awansu zawodowego
w poszczególnych jednostkach oświatowych w latach 2020-2021 (stan wg SIO na dzień 30 września)

Placówka

Stażysta

Kontraktowy

Mianowany

Dyplomowany

Razem

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

LO w Grybowie

0,00

0,00

4,00

2,00

2,56

4,00

24,36

23,45

26,77

29,45

LO w Starym Sączu

0,27

0,26

4,00

3,00

1,53

0,67

15,48

17,57

19,92

21,50

0,75

0,00

2,33

2,69

2,52

2,80

17,50

17,80

24,46

23,29

3,00

2,51

3,77

5,61

1,50

3,77

45,66

43,65

52,82

55,54

0,00

0,00

4,04

5,11

4,69

8,00

35,93

38,21

40,87

51,32

ZS w Łącku

0,00

1,50

1,00

1,00

1,00

1,22

21,38

20,81

25,27

24,53

ZSZ w Grybowie

0,55

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

43,25

42,71

43,67

44,71

ZSP w Nawojowej

1,72

2,13

5,99

5,91

4,13

5,08

23,50

24,24

34,63

37,36

PZS w Muszynie

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,39

11,61

7,27

16,61

8,66

ZS i P
w Piwnicznej-Zdroju

0,00

0,00

2,00

3,00

2,00

2,00

1,00

1,00

7

6,00

BS w Starym Sączu

0,00

0,00

2,00

1,50

1,00

2,00

5,00

5,00

8

8,50

0,00

1,00

5,50

3,50

4,00

7,00

29,50

29,00

40

40,50

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

1,00

6,00

7,00

8

8,00

Suma

6,29

7,40

34,63

34,32

28,93

39,93

280,17

277,71

350,30

359,36

Udział procentowy

1,80%

2,06%

9,89%

9,55%

8,27%

11,11%

80,04%

77,28%

100%

100%

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

PPPP
w Nowym Sączu
PMDK
w Starym Sączu

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

Proces nauczania

REALIZACJA ZADAŃ W 2021 ROKU
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.
Tabela 72. Zdawalność egzaminów maturalnych w poszczególnych szkołach prowadzonych
przez Powiat Nowosądecki w latach 2020-2021 (wg danych z OKE)

Jednostka
oświatowa

Typ szkoły

LO w Grybowie

Liczba uczniów
przystępujących
do egzaminu

Procent zdawalności

2020 rok

2021 rok

2020 rok

2021 rok

Liceum

90

84

96,7%

99%

Liceum

36

58

94,4%

100%

Liceum

75

63

74,7%

75%

Technikum

65

75

56,9%

64%

Liceum
Technikum

28
49

26
63

67,9%
57,1%

62%
76%

ZS w Łącku

Technikum

41

36

56,1%

72%

ZSZ w Grybowie

Technikum

50

53

64%

70%

ZSP w Nawojowej

Technikum

18

36

44,4%

67%

Liceum

23

22

95,7%

82%

Technikum

8

11

87,5%

36%

483

527

73%

78%

LO
w Starym Sączu
ZS
w Marcinkowicach
ZSP
w Starym Sączu
ZSP
w Krynicy-Zdroju

PZS w Muszynie
Razem

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

W 2021 roku do egzaminu maturalnego przystąpiło najwięcej uczniów uczęszczających do
Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie (84 osoby) oraz Technikum w Zespole Szkół w Starym Sączu
(75 osób). Pod względem zdawalności matury najlepsze wyniki posiada Liceum Ogólnokształcące
w Starym Sączu (100 %) oraz Liceum Ogólnokształcące w Grybowie (99 %). Zdawalność egzaminów
maturalnych w szkołach prowadzonych przez Powiat Nowosądecki klasyfikuje się ogółem na poziomie
wyższym w stosunku do roku 2020, ale niższym do średniej wojewódzkiej, jak i ogólnokrajowej.
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Tabela 73. Wynik egzaminów maturalnych w szkołach prowadzonych przez Powiat Nowosądecki w porównaniu
do średniej województwa małopolskiego oraz średniej krajowej według danych OKE i CKE (2020-2021 rok)

Zdawalność
egzaminu
maturalnego
Powiat
Nowosądecki
Województwo
Małopolskie
Polska

Ogółem

Liceum

Technikum

2020 rok

2021 rok

2020 rok

2021 rok

2020 rok

2021 rok

73

78

87

88

59

68

85

85

89

89

79

80

81,8

83

87,1

87

73,1

75

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

W szkołach kształcących w zawodach istotnym elementem edukacji jest zdanie egzaminów
zawodowych, co decyduje o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych. W związku z powyższym
priorytetem dla uczniów uczęszczających do szkół zawodowych – tj. techników i branżowych szkół
I stopnia – jest zdanie egzaminów zawodowych, potwierdzających umiejętności i kompetencje
zawodowe do pracy w danym zawodzie.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sprawdza poziom opanowania przez zdającego
wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Dla każdej kwalifikacji
przeprowadzony jest odrębny egzamin. Egzamin we wszystkich wyodrębnionych w zawodach
kwalifikacjach składają się z dwóch części: pisemnej i praktycznej. Zdający zdał egzamin i otrzymał
świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, jeżeli uzyskał:
− z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
− z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest wydawany osobom, które posiadają
świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie i mają
odpowiedni do zawodu poziom wykształcenia ogólnego.

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w poszczególnych zawodach zróżnicowane są
od zdawalności łącznie we wszystkich kwalifikacjach: na poziomie 94% w Zespole Szkól Zawodowych
w Grybowie i 85% w Zespole Szkół w Łącku do niższego procentu, który wynosi 75% w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych w Starym Sączu.
Niemniej jednak są szkoły, które mimo iż nie osiągnęły maksymalnego poziomu zdawalności
łącznie z egzaminów zawodowych, to w poszczególnych kwalifikacjach w niektórych zawodach wynik
ten wyniósł 100%, tj. w:
• Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy-Zdroju w zawodzie: Technik hotelarstwa
–kwalifikacja TG.13, Technik organizacji reklamy – kwalifikacja AU.30, Technik żywienia
i usług gastronomicznych – kwalifikacja TG.07;
• Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu w zawodzie: Technik mechanik –
kwalifikacja MG. 17, Technik informatyk – kwalifikacja EE.08;
• Powiatowym Zespole Szkół w Muszynie w zawodzie: Technik żywienia i usług
gastronomicznych – kwalifikacja TG. 16;
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•

•
•

Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie w zawodzie: Technik żywienia i usług
gastronomicznych – kwalifikacja TG.16 i TG.07, Technik pojazdów samochodowych –
kwalifikacja MG.18, Technik Ekonomista – kwalifikacja AU.35, AU.36 i EKA.04, Kelner –
kwalifikacja TG. 11;
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej w zawadzie: Cukiernik – kwalifikacja
SPC.01, Technik hodowca koni – kwalifikacja RL.20;
Zespole Szkół w Łącku w zawodzie: Mechanik pojazdów samochodowych – kwalifikacja
MG. 18, Elektryk – kwalifikacja EE.05.

Poniższa tabela przedstawia wyniki egzaminu kwalifikacyjnego w szkołach prowadzonych przez
Powiat Nowosądecki w roku szkolnym 2020/2021:
Tabela74. Wyniki egzaminu kwalifikacyjnego w szkołach prowadzonych przez Powiat Nowosądecki –
rok szkolny 2020/2021

Szkoła

Liczba uczniów
przystępujących do
egzaminu

Liczba uczniów,
którzy zdali
część pisemną

Liczba uczniów,
którzy zdali
część
praktyczną

Liczba
wydanych
dyplomów

Zdawalność

ZSP
w Starym Sączu

194

174

151

145

75%

ZSP
w Nawojowej

213

198

187

177

(102 T*, 111 KKZ**)

(90 T, 108 KKZ)

(86 T, 101 KKZ)

(80 T, 97 KKZ)

ZSP w Muszyna

15

11

14

10

67%

ZSP
w Krynicy-Zdroju

115

101

98

92

80%

ZSZ w Grybowie

162

153

160

153

94%

ZS w Łącku

71

64

64

60

85%

83%

*T – Technikum
**KKZ – Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
Źródło: Opracowano przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Ponadto w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Nowosądeckiego realizowane były
programy profilaktyczne zawarte w poniższej tabeli.
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Tabela 75. Programy profilaktyczne realizowane w 2021 roku przez szkoły
i placówki oświatowe Powiatu Nowosądeckiego

Nazwa jednostki
oświatowej
LO w Grybowie

LO w Starym Sączu

ZS
w Marcinkowicach

Realizowane programy profilaktyczne
− „Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, cyberprzemoc, hejt w Internecie,
zagrożenia w sieci” - materiały online, filmy edukacyjne,
− „Jak zmotywować się do systematycznej nauki w domu”, „Jak dbać o wzrok
i kręgosłup podczas nauki przy komputerze”, pogadanki nt. powrotu uczniów do
szkoły, ich samopoczucie po powrocie ze zdalnego nauczania - materiały
edukacyjne zgodnie z zaleceniami MEiN,
− „Jak wspierać dziecko w nauce w domu, jak pomagać”, „Jak dbać o psychikę po
powrocie do nauki stacjonarnej” - informacje dla rodziców,
− „Nie spal się na starcie”, program profilaktyki uniwersalnej – spotkania
profilaktyczne z Arkadio pt. „Czy to co robisz ma sens?" – profilaktyka uzależnień,
niebezpiecznych zachowań i promowanie dobrych przykładów,
− „Dzień Walki z Przemocą” – materiały edukacyjne,
− „Jak się uczyć, metody i style uczenia się, mnemotechniki”, „Jak ćwiczyć
koncentrację uwagi”, „Jak radzić sobie ze stresem”, „Techniki relaksacyjne” materiały edukacyjne dla uczniów,
− „Profilaktyka czerniaka”,
− Rozmowy kontrolno-wspierające dla uczniów z podejrzeniem depresji, objętych
psychoterapią, bądź kierowanych na konsultacje psychologiczne z uwagi na
przeżycia traumatyczne, kontrola uczniów przewlekle chorych – rozmowy
wspierające z rodzicami, współpraca z Ośrodkiem środowiskowej opieki
psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Grybowie,
− „Zdrowy styl życia, problemy okresu dorastania, profilaktyka zaburzeń
odżywiania” (anoreksja, bulimia, suplementy diety) - przeprowadzenie zajęć
profilaktycznych indywidualnych i grupowych,
− „Bezpieczna szkoła+” - program profilaktyczny,
− „Jak radzić sobie z trudnymi emocjami” – poradnik dla młodzieży,
− „Metody radzenia sobie ze stresem szkolnym i egzaminacyjnym”, „Stres wróg czy
sprzymierzeniec”, „Zdrowie psychiczne – jak o nie dbać w wieku szkolnym”.
− „Certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” – realizacja zadań w ramach
Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa,
− Profilaktyka AIDS i HIV,
− „Znamię – znam je” – profilaktyka czerniaka,
− „Nastolatki, a prawo?” – edukacja wiktymologiczna i prawna,
− „Bezpieczeństwo w sieci”,
− „W zdrowym ciele, zdrowy duch” – profilaktyka uzależnień,
− „Ograniczenie zdrowotnych skutków palenia tytoniu”,
− „Techniki uczenia się i motywacja do nauki”.
− „Znamię – znam je” – profilaktyka czerniaka,
− Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa – Komenda Wojewódzka Policji
w Krakowie,
− Klub Honorowych Dawców Krwi PCK Orkiestry Reprezentacyjnej w Karpackim
Oddziale Straży Granicznej - promocja honorowego krwiodawstwa,
− „Arkadio – Rób to co kochasz” – RTCK,
− Wolontariat w Szkolnym Korpusie Solidarności – Stowarzyszenie Surum Corda,
− „Alcohol and drugs” – projekt międzynarodowy eTwinning,
− „Program wsparcia uczniów i nauczycieli po pandemii” – zajęcia realizowane
w ramach godzin wychowawczych,
− „Problem depresji wśród dzieci i młodzieży” – zajęcia realizowane w ramach
godzin wychowawczych,
− Odpowiedzialność prawna nieletnich, cyberprzemoc – zajęcia realizowane przez
kuratora II Zespołu Kuratorów Zawodowych ds. Rodzinnych w Sądzie Rejonowym
w Nowym Sączu.
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ZS w Starym Sączu

ZSP
w Krynicy-Zdroju

ZS w Łącku

ZSZ w Grybowie
ZSP w Nawojowej
PZS w Muszynie
BS w Starym Sączu

− Szkoła Promująca Bezpieczeństwo w ramach Zintegrowanej Polityki
Bezpieczeństwa we współpracy z Komendą Miejską Policji w Nowym Sączu,
− Szkoła Promująca Zdrowie,
− „Z Nami Bezpiecznej" – profilaktyka uzależnień we współpracy z Karpackim
Oddziałem Straży Granicznej,
− Dzień Bezpiecznego Internetu,
− „Wybierz życie – pierwszy krok" – profilaktyka raka szyjki macicy,
− „Znamię – znam je"– profilaktyka czerniaka,
− „Podstępne WZW” – profilaktyka WZW,
− „ARS – jak dbać o miłość",
− „Kres nierównościom, kres AIDS" - światowy Dzień AIDS.
− „Znamię – znam je” – profilaktyka czerniaka,
− „Podstępne WZW” – profilaktyka WZW,
− „Różowa wstążeczka” – profilaktyka raka piersi,
− „ARS, czyli jak dbać o miłość”,
− „Odpowiedzialność
prawna
nieletnich”
–
zajęcia
z
dzielnicowym
Komisariatu Policji,
− „Zarządzanie stresem” – warsztaty,
− „Prawo w multimediach" – warsztaty spotkanie z Panią Sędzią
Kuleszą-Flasińską w ramach projektu "Chomik-Paragraf" – bezpieczeństwo
w sieci.
− „ARS, czyli jak dbać o miłość”,
− „Znamię – znam je” – profilaktyka czerniaka,
− „Wybierz Życie – pierwszy krok” profilaktyka raka szyjki macicy,
− „Podstępne WZW” – profilaktyka WZW.
− „ARS – czyli jak dbać o miłość – bliżej siebie dalej od nałogów”,
− „Wybierz życie – pierwszy krok" – profilaktyka raka szyjki macicy,
− „Znamię – znam je” – profilaktyka czerniaka.
− „Znamię – znam je” – profilaktyka czerniaka,
− Program profilaktyki raka szyjki macicy.
− „Uwierz w siebie – komunikacja interpersonalna, radzenie sobie ze stresem” –
zajęcia psychoedukacyjne z zakresu ochrony zdrowia psychicznego,
− „Mam wybór” – program z zakresu profilaktyki uzależnień,
− „Depresja młodzieńcza” – sposoby zapobiegania i rozpoznawania.
Głównym celem podejmowanych działań wychowawczych było wsparcie
wychowanków w trakcie nauki zdalnej oraz po powrocie do nauki stacjonarnej. Zajęcia
wychowawcze odbywały się w pięciu grupach wychowawczych oraz w kołach
zainteresowań tj. kółko pomagam i wdrażam - profilaktyka, fotograficzne, gier
planszowych, literackie, miłośników historii, pozytywnie nakręceni, sportowe, klub
zawodowców, pomocna dłoń, z kulturą na Ty – poprzez:
− Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
− Edukację środowiskowo – proekologiczną,
− Doskonalenie procesu uczenia się,
− Przygotowanie do pełnienia ról społecznych,
− Kształtowanie kultury i zasad dobrego wychowania,
− Edukację medialną,
− Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków,
− Kształtowanie postaw tolerancji,
− Działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 na terenie
placówki, wśród pracowników i wychowanków,
− Działania wspomagające wychowanie w rodzinie jako skuteczna profilaktyka
wszelkich zachowań ryzykownych,
− Działania zmierzające do niwelowania napięcia radzenia sobie w sytuacji
niepowodzeń,
− Zorganizowanie konkursów, turniejów i wystaw promujących zdrowy styl życia,
− Zorganizowanie „Dnia Bezpiecznego Internetu” – konkurs online,
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− Akcja „Bezpieczne Ferie”, „Bezpieczne Wakacje” – działania promujące zasady
bezpiecznego wypoczynku z uwzględnieniem niebezpieczeństwa jakie niosą ze
sobą sekty,
− „Stop wulgaryzmom”,
− „Rób to co kochasz. Myśl. Działaj”,
− Międzynarodowy Dzień Walki z AIDS,
− Wychowanie ku wartościom „Tolerancja moja postawa i zachowanie”,
− Realizacje programów zmierzających do niwelowania napięć i radzenia sobie
w sytuacji niepowodzeń m.in.:
• „Izolacja – jej wpływ na relacje międzyludzkie”,
• „Ty jako niepowtarzalna osoba?”,
• „Czy warto planować w życiu?”,
• Jak się kłócić, jak krytykować – wyrażanie złości i gniewu w nieinwazyjny
sposób,
• „Wiem, jak zachowuje się kulturalny nastolatek”,
• „Koleżeństwo, kumplostwo, przyjaźń, miłość – czy znasz różnice?”,
• Spotkanie z Arkadiem – skutki działań substancji psychotropowych,
energetyzujących, nikotyny,
• Ogólnopolska akcja „19 Dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci”,
• Grudzień miesiącem życzliwości,
• Akcja „Podziel się kartką na święta”,
• Współpraca z fundacją "Różowa Skrzyneczka", która walczy z wykluczeniem
menstruacyjnym młodych dziewcząt w Polsce.
− Gazetki profilaktyczne:
• Międzynarodowy Dzień Dobroczynności,
• Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom,
• Światowy Dzień Pierwszej Pomocy,
• Międzynarodowy Dzień Pokoju,
• Międzynarodowy dzień osób starszych,
• Międzynarodowy dzień bez przemocy,
• Dzień bezpiecznego komputera,
• Światowy dzień żywności,
• Międzynarodowy dzień walki z ubóstwem,
• Europejski dzień przeciwko handlowi ludźmi,
• Dzień praw rodziny,
• Europejski dzień sprawiedliwości obywatelskiej,
• Dzień Internetu,
• Światowy dzień nauki dla pokoju i rozwoju,
• Stop wulgaryzmom,
• 19 Dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci,
• Międzynarodowy dzień prawa dziecka,
• Dzień tolerancji,
• Dzień rzucania palenia tytoniu,
• Międzynarodowy dzień zapobiegania przemocy wobec dzieci,
• Światowy dzień AIDS,
• Międzynarodowy dzień osób niepełnosprawnych,
• Międzynarodowy dzień wolontariusza,
• Międzynarodowy dzień pamięci i godności ofiar zbrodni ludobójstwa,
• Dzień prawa człowieka.
Źródło: Opracowano przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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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.
Tabela 76. Stan bazy oświatowej placówek prowadzonych przez Powiat Nowosądecki

Nazwa jednostki

Lokalizacja

Budynki i budowle

Zespół Szkól
im. Władysława Orkana
w Marcinkowicach

Marcinkowice 1
33-393 Marcinkowice

Liceum Ogólnokształcące
im. Artura Grottgera
w Grybowie

ul. T. Kościuszki 18
33-330 Grybów

Budynek szkoły z internatem i salą
gimnastyczną, murowany,
dwukondygnacyjny, budynek pn. „Pałacyk”
murowany, dwukondygnacyjny, budynki
gospodarcze, piwnice naziemne, budynki
magazynowe, boisko sportowe
wielofunkcyjne oraz infrastruktura
towarzysząca.
Budynek szkoły i hala sportowa, boisko
sportowe wielofunkcyjne oraz infrastruktura
towarzysząca.

Zespół Szkół Zawodowych
Im. Stanisława Staszica
w Grybowie

ul. A. Krajowej 19
33-330 Grybów

Zespól Szkół
Ponadpodstawowych
im. Jana Pawła II
w Krynicy-Zdroju

ul. Nadbrzeżna 3
33-380 Krynica-Zdrój

Zespół Szkół im. Św. Kingi
w Łącku

Łącko 261
33-390 Łącko

Budynek szkoły, wolnostojący, murowany,
dwukondygnacyjny, budynek warsztatów
szkolnych dwu i jednokondygnacyjny,
wolnostojący, murowany oraz sali
gimnastycznej z przewiązką, budynek
magazynowy z wiatą metalową, parterowy,
murowany, boisko sportowe wielofunkcyjne
oraz infrastruktura towarzysząca.
Budynek szkoły wolnostojący,
dwukondygnacyjny oraz budynek hali
sportowej z zapleczem sanitarnym
wolnostojącym, częściowo podpiwniczonym,
połączonym przewiązką z istniejącym
budynkiem szkoły i zespołem boisk
sportowych, infrastruktura towarzysząca.
Budynek szkolny, wolnostojący, murowany
oraz infrastruktura towarzysząca.
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Powiatowa Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna
w Nowym Sącz

ul. L. Waryńskiego 1
33-300 Nowy Sącz

Budynek murowany, trzykondygnacyjny oraz
infrastruktura towarzysząca.
Umowa użyczenia na pomieszczenie
o p. u. 198 m2 zlokalizowana na parterze.

Filia Stary Sącz

ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

Umowa użyczenia na pomieszczenie
o p. u. 237,50m2 zlokalizowana na parterze.

Filia Krynica-Zdrój

ul. Nadbrzeżna 3
33-380 Krynica-Zdrój

Umowa użyczenia na pomieszczenie
o p. u. 170,54m2 zlokalizowana na parterze.

Filia Grybów

ul. A. Krajowej 19
33-330 Grybów

Umowa użyczenia na pomieszczenie
o p. u. 108 m2 zlokalizowana na I piętrze
(budynek warsztatów).

ul. Rynek 3
33-370 Muszyna

Zespół budynków szkolnych, składających
się z 4-ech pawilonów połączonych
przewiązką, murowany,
trzykondygnacyjnych, w tym budynek hali
sportowej, budynek szkoły wolnostojący,
murowany, trzykondygnacyjny, budynek
mieszkalny wolnostojący, murowany,
parterowy oraz infrastruktura towarzysząca.
Własność Miasto i Gmina Uzdrowiskowa
Muszynie w nieodpłatnym użytkowaniu
Powiatu Nowosądeckiego na czas nieokreślony.

Powiatowy Zespół Szkół
w Muszynie

Zespół Szkół
Ponadpodstawowych
im. Wincentego Witosa
w Nawojowej

ul. Podkamienne 8
33-335 Nawojowa

Zespół Szkół i Placówek
w Piwnicznej Zdroju

ul. Zdrojowa 1
33-350
Piwniczna Zdrój

Budynek szkolny z salą gimnastyczną
i boiskiem sportowym murowany,
dwukondygnacyjny, budynek internatu
murowany, dwukondygnacyjny oraz
infrastruktura towarzysząca.
Budynek „A” drewniany,
czterokondygnacyjny, budynek „B”
murowany, trzykondygnacyjny oraz
infrastruktura towarzysząca.

I Liceum Ogólnokształcące
w Starym Sącz
Powiatowy Młodzieżowy
Dom Kultury
w Starym Sączu

ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

ul. Daszyńskiego 15
33-340 Stary Sącz
Zespół Szkół
im. ks. prof. Józefa
Tischnera w Starym Sącz

Budynek szkoły wolnostojący,
dwukondygnacyjny, budynek internatu
wolnostojący, murowany trzykondygnacyjny,
boisko oraz infrastruktura towarzysząca
Umowa użyczenia zawarta pomiędzy LO
a PMDK na pomieszczenie o powierzchni
użytkowej 237.50m2 na I piętrze budynku
internatu.
Budynek szkolny wolnostojący, murowany,
trzykondygnacyjny, budynek
administracyjno-gospodarczy wolnostojący,
częściowo drewniany, częściowo murowany,
parterowy oraz infrastruktura towarzysząca.
Budynek szkoły wolnostojący, murowany
z kamienia lepionego gliną, parterowy,
podpiwniczony oraz infrastruktura
towarzysząca. Budynek szkoły stanowi część
zabytkową (wpisany do rejestru zabytków
pod nr KS.A.311).

ul. Batorego 27
33-340 Stary Sącz
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Budynek dydaktyczny, budynek warsztatów
mechanicznych oraz infrastruktura
towarzysząca.

ul. Kakowska 1
33-340 Stary Sącz
Bursa Szkolna
w Starym Sączu

Powiatowe Centrum Usług
Wspólnych w Starym Sączu

ul. Daszyńskiego 19
33-340 Stary Sącz

Budynek wolnostojący, murowany,
dwukondygnacyjny oraz infrastruktura
towarzysząca.
Umowa użyczenia zawarta pomiędzy CUW
w Starym Sączu na 8 pomieszczeń o łącznej
powierzchni użytkowej 212 m2 zlokalizowanych
na parterze budynku internatu.

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

Internat jest placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom pobierającej naukę poza
miejscem stałego zamieszkania, zwanych wychowankami. Dla uczniów szkół Powiatu
Nowosądeckiego prowadzone są dwie placówki o ww. charakterze, tj. Bursa Szkolna w Starym Sączu
oraz Internat przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nawojowej.
Siedzibą Bursy Szkolnej w Starym Sączu jest budynek położony przy ul. Daszyńskiego 19
dysponujący 52 pokojami 2, 3 i 4-osobowymi, co daje łącznie 170 miejsc. Według stanu na dzień
30 września 2021 roku w Bursie Szkolnej mieszkało 168 wychowanków.
Internat w Nawojowej to budynek znajdujący się przy ul. Podkamienne 8 dysponujący
35 pokojami 3 i 5-osobowymi, co daje łącznie 120 miejsc. Według stanu na dzień
30 września 2021 roku w internacie mieszkało 61 wychowanków.
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5.6.

Finansowanie zadań oświatowych

REALIZACJA ZADAŃ W 2021 ROKU
Głównym źródłem finansowania oświaty jest tzw. część oświatowa subwencji ogólnej przekazywana
z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego. Powiat Nowosądecki w 2021 roku otrzymał
na ten cel kwotę 44 411 110 zł, z tego do budżetu Powiatu wpłynęło 87 828 zł z 0,4% rezerwy części
oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dwóch kryteriów: kryterium IV – dofinansowania kosztów
związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych,
kryterium VI – dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych przez JST,
w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz 148 400 zł – zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 roku zmieniającego rozporządzenie
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – z przeznaczeniem na
zajęcia wspomagające mające na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych
zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.
Łączne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem szkół i placówek
oświatowych oraz działalnością Powiatowego Centrum Usług Wspólnych wyniosły 53 278 884,66 zł.
Wydatki na oświatowe zadania inwestycyjne wyniosły 1 903 554,87 zł, z czego zrealizowano zadania
takie jak:
− modernizacja podwórka przy ZS w Marcinkowicach II etap;
− rozbudowa parkingu przy LO w Grybowie;
− wykonanie robót budowlanych zewnętrznych pod nazwą „Modernizacja podwórka szkolnego
w ZSP w Nawojowej”;
− wykonanie robót budowlanych zewnętrznych pod nazwą „Modernizacja nawierzchni podwórka
szkolnego przy ZSZ w Grybowie” II etap;
− zakup traktorka-kosiarki wraz z pługiem śnieżnym w ZS w Marcinkowicach;
− opracowanie projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego dla zadania „Budowa
Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach”;
− opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń szkoły z przeznaczeniem na
Internat przy ZS w Marcinkowicach;
− „Modernizacja boiska przy budynku ZS w Starym Sączu ul. Daszyńskiego 15”;
− wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Rozbudowa obiektów sportowych przy
ZSP w Nawojowej o stanowiska lekkoatletyczne”;
− „Budowa nowych elementów boiska sportowego przy ZSP w Nawojowej w ramach projektu
„Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa MIRS”;
− aktualizacja dokumentacji projektowej zadania pn. „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej
w Starym Sączu”;
− „Modernizacja dachu budynku internatu” przy ZSP w Nawojowej;
− „Modernizacja kanalizacji i wykonanie systemu burzowego” w Internacie przy ZSP w Nawojowej.
Ponadto w Starostwie oraz szkołach i placówkach oświatowych poniesiono wydatki związane
z realizacją programów i projektów realizowanych z udziałem środków z UE oraz innych źródeł
zagranicznych w wysokości 3 059 228,92 zł.
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PROJEKTY REALIZOWANE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Nazwa projektu:

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

Okres realizacji

01.01.2016 r. - 30.06.2022 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:
Projekt realizowany w ramach Podziałania 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów,
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W ramach realizacji projektu
w 2021 roku:
1) Zrealizowano zajęcia w następujących obszarach tematycznych:
− ZSZ w Grybowie w obszarze żywność oraz w obszarze mechaniczno-mechatronicznym,
− ZS w Starym Sączu w obszarach: środowisko i turystyka,
− ZS w Łącku w obszarach: żywność, budownictwo oraz język angielski zawodowy,
− ZSP w Nawojowej w obszarach: żywność, środowisko oraz język angielski zawodowy,
− ZSP w Krynicy-Zdroju w obszarze turystyka oraz żywność.
2) Łącznie zrealizowano 368 godzin zajęć w wyżej wymiennych obszarach.
3) Zorganizowano wyjazd uczniów z ZS w Łącku oraz ZSP w Nawojowej na zajęcia stacjonarne na
uczelni wyższej w obszarze język angielski zawodowy (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie).
4) W 2021 roku po raz pierwszy wsparciem objęto 202 uczniów, łącznie od początku realizacji
projektu wsparciem objęto 1045 uczniów.
WNIOSKI:
Projekt jest w trakcie realizacji zaplanowane wskaźniki realizacji projektu zostaną osiągnięte
w 2022 roku
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Nazwa projektu

Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego –
V edycja

Okres realizacji

01.09.2020 r. – 31.08.2021 r.

Wartość

Cel

267 798,13 zł
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych
postaw niezbędnych na rynku pracy 180 uczennic i uczniów techników
i liceów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w
dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu
nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w okresie od
01.09.2020 roku do 31.08.2021 roku.

Stan realizacji

Zakończony

Koordynacja

Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

OPIS:
Projekt realizowany w ramach Poddziałania 10.1.4. Małopolska Chmura Edukacyjna,
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W ramach realizacji projektu
w 2021 roku:
1) Wsparciem objęto 242 uczniów.
2) Zajęcia on-line w ramach projektu realizowane były w następujących obszarach:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

ZSZ w Grybowie: język angielski, przedsiębiorczość,
ZSP w Nawojowej: matematyka,
ZS w Starym Sączu: język angielski,
ZS w Łącku: język angielski,
PZS w Muszynie: język angielski, biologia,
ZSP w Krynicy-Zdroju: język angielski (dla uczniów LO), informatyka (dla uczniów Technikum),
ZS w Marcinkowicach – geografia,
LO w Grybowie: chemia,
LO w Starym Sączu: język angielski.

3) Łącznie w 2021 roku w ramach realizacji projektu zrealizowano 240 godzin zajęć.
4) W ramach realizacji projektu dokonano zakupu pomocy dydaktycznych m.in. 90 sztuk tabletów
o wartości 88 061,85 zł oraz materiały biurowe niezbędnych do realizacji zajęć on-line.
WNIOSKI:
Projekt został zakończony, wszystkie zadania w ramach przedmiotowego projektu zostały
zrealizowane, a planowane wskaźniki rezultatu zostały osiągnięte w 100%. Cel projektu, który
zakładał rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy
u 180 uczniów i uczennic techników i liceów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez
udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych
technik informacyjno-komunikacyjnych, został osiągnięty.

197

IV

Raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego za rok 2021
Edukacja publiczna

Nazwa projektu

Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego –
VI edycja

Okres realizacji

01.09.2021 r. – 31.08.2022 r.

Wartość

Cel

90 286,25 zł
Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw
niezbędnych na rynku pracy u 150 uczennic i uczniów techników i liceów szkół
prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych
zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych
technik informacyjno-komunikacyjnych w okresie od 01.09.2021 roku do
31.08.2021 roku.

Stan realizacji

W trakcie

Koordynacja

Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

OPIS:
Projekt realizowany w ramach Poddziałania 10.1.4. Małopolska Chmura Edukacyjna,
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W ramach realizacji projektu
w 2021 roku:
3) Wsparciem objęto 187 uczniów.
4) Zajęcia on-line w ramach projektu realizowane były w następujących obszarach:
− ZSZ w Grybowie: język angielski,
− ZSP w Nawojowej: matematyka,
− ZS w Starym Sączu: język angielski,
− ZS w Łącku: język angielski,
− PZS w Muszynie: chemia,
− ZSP w Krynicy – Zdroju: j. angielski (dla uczniów LO), informatyka (dla uczniów Technikum),
− ZS w Marcinkowicach – chemia,
− LO w Grybowie: język angielski,
− LO w Starym Sączu: język angielski.
5) Łącznie w 2021 roku w ramach realizacji projektu zrealizowano 73 godziny zajęć.
6) W ramach realizacji projektu dokonano zakupu pomocy dydaktycznych m.in. 15 tabletów dla
LO w Grybowie o wartości 13 275 zł oraz materiały biurowe niezbędnych do realizacji
zajęć on-line.
WNIOSKI:
Projekt jest w trakcie realizacji zaplanowane wskaźniki realizacji projektu zostaną osiągnięte
w 2022 roku.
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Nazwa projektu

Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe
w Powiecie Nowosądeckim

Okres realizacji

01.02.2020 r. – 28.09.2023 r.

Wartość

Cel

8 284 024,10 zł
Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 1050 uczniów szkół
Powiatu Nowosądeckiego prowadzących kształcenie zawodowe, dzięki
poprawie efektywności kształcenia zawodowego, realizowanego we
współpracy z pracodawcami

Stan realizacji

W trakcie

Koordynacja

Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

OPIS:
Projekt realizowany w ramach Poddziałania 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR,
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W 2021 roku w ramach projektu
przeprowadzono następujące działania:
− Przeprowadzono staże/praktyki zawodowe dla 223 uczniów szkół objętych projektem.
Uczestnikom staży/praktyk zawodowych zostało wypłacone stypendium stażowe
w wysokości 2 300 zł dla ucznia. Łączna kwota wypłaconych stypendiów w 2021 roku
wyniosła 512 900 zł.
− Przeprowadzono wśród uczniów szkół objętych projektem rekrutację do udziału we wsparciu
jakim jest pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Wsparcie otrzymało
30 nowych uczniów oraz 32 z poprzedniego roku szkolnego. Łączna wysokość wypłaconych
w 2021 roku stypendiów wyniosła 155 000 zł.
− Realizowano kursy dla uczniów szkół objętych projektem. Łącznie w 2021 roku zrealizowano:
• kurs prawa jazdy kat. B – dla 248 uczniów
• kurs carvingu dla 62 uczniów,
• kurs baristy dla 94 uczniów,
• kurs barmana dla 122 uczniów,
• kurs sommeliera dla 31 uczniów,
• kurs kelnera dla 57 uczniów,
• kurs kucharza małej gastronomii dla 32 uczniów,
• kurs kuchni molekularnej dla 19 uczniów,
• kurs dietetyka dla 64 uczniów,
• kurs pilota wycieczek turystycznych dla 20 uczniów,
• kurs tworzenia stron WWW dla 36 uczniów,
• kurs obsługi kasy fiskalnej dla 46 uczniów,
• kurs obsługi programu Comarch ERP Optima dla 20 uczniów,
• kurs księgowości dla 35 uczniów
• kurs florysty dla 21 uczniów,
• zawodowy kurs kosmetyczny dla 8 uczniów,
• kurs operatora wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem
podnoszenia dla 88 uczniów,
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•
•
•
•
•
•

kurs AutoCad dla 28 uczniów,
kurs kucia koni dla 15 uczniów,
kurs obsługi maszyn typu harwester dla 4 uczniów,
kurs w zakresie układów klimatyzacji samochodowej dla 25 uczniów,
kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135) wraz z egzaminem
dla 50 uczniów,
kurs operatora koparkoładowarki dla 20 uczniów

−

Realizowano zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół objętych projektem. Łącznie w 2021 roku
zrealizowano:
• 1282 godziny zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego,
• 619 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
• 445 godzin zajęć w ramach kursów przygotowujących do egzaminu maturalnegona
studia/egzaminów zawodowych.

−

Ponadto:
• dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami trzy toalety w budynku
• Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, wartość
poniesionych wydatków wynosi 47 000,00 zł,
• dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dwie toalety w budynku Zespołu
Szkól Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju, wartość poniesionych
wydatków wynosi 29 900,00 zł,
• dokonano odbioru dostawy i montażu na istniejącym torze jezdnym nowej platformy dla
osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół im św. Kingi w Łącku wartość poniesionych
wydatków wynosi 44 772,00 zł,
• wykonano roboty budowlane polegające na budowie pochylni dla osób
niepełnosprawnych oraz przebudowie schodów zewnętrznych w budynku Zespołu Szkół
im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, wartość poniesionych wydatków wynosi
59 487,58 zł.

WNIOSKI:
Projekt jest w trakcie realizacji, zaplanowane wskaźniki realizacji projektu zostaną osiągnięte do
czerwca 2023 roku.
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Nazwa projektu

Spływ bez granic

Okres realizacji

01.04.2020 r. – 30.06.2021 r.

Wartość

Cel:

223 289 zł
Celem projektu jest stworzenie nowego produktu ruchu turystycznego
i promocja przygranicznej turystyki wodnej oraz atrakcji historycznoprzyrodniczych doliny Popradu

Stan realizacji

Zakończony

Koordynacja

Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

OPIS:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry”. W ramach projektu
wykonano film promujący pogranicze polsko-słowackie w zakresie spływu Popradem. Wykonano film
promujący atrakcje turystyczne Doliny Popradu - od Starej Ľubovni do Starego Sącza oraz wykonano
prace związane z przygotowaniem materiałów promocyjnych – albumów i przewodników
dotyczących pogranicza polsko-słowackiego.
WNIOSKI:
Realizacja projektu została zakończona.

Nazwa projektu

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja
szkół i placówek oświatowych

Okres realizacji

29.01.2021 r. – 28.07.2021r.

Wartość

Cel:

74 661,00 zł
Celem projektu jest zakup sprzętu komputerowego dla szkół
ogólnokształcących dla których organem prowadzących jest Powiat
Nowosądecki

Stan realizacji

Zakończony

Koordynacja

Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

OPIS:
W ramach projektu dla szkół prowadzących kształcenie ogólne, których organem prowadzącym jest
Powiat Nowosądecki dokonano zakupu 25 sztuk laptopów, 30 sztuk oprogramowania typu pakiet
biurowy oraz 25 sztuk akcesoriów do laptopa, tj. torba ochronna oraz mysz, oraz 4 sztuk kamerek
komputerowych. Łączna wartość zakupionego sprzętu 74 661 zł.
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5.7.

Niepubliczne placówki oświatowe

REALIZACJA ZADAŃ W 2021 ROKU
Na terenie Powiatu Nowosądeckiego funkcjonują szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół
publicznych i placówki niepubliczne, 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 77. Zestawienie dotacji przekazanych do niepublicznych placówek
w Powiecie Nowosądeckim w 2020 roku
Nazwa szkoły/placówki

Kwota dotacji w zł

Branżowa Szkoła I Stopnia „Praktyk” w Chełmcu

1 633 052,78

Branżowa Szkoła I Stopnia „Praktyk” w Wielogłowach

1 734 559,97

Branżowa Szkoła I Stopnia w Krynicy-Zdroju
Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu

1 330 949,43

Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Złockiem
Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu

368 383,82

Suma dotacji dla szkół niepublicznych

5 066 946,00

Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne „Iskierka”
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Grybowie

1 214 005,30

Dom Wczasów Dziecięcych w Rytrze

1 137 114,51

Suma dotacji dla placówek niepublicznych

2 351 119,81

Razem jednostki niepubliczne

7 418 065,81

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

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Nowym Sączu

REALIZACJA ZADAŃ W 2021 ROKU
Teren działania Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu (PPPP)
obejmuje szkoły i placówki z terenu całego Powiatu Nowosądeckiego, tj. 220 szkół i placówek,
w których uczy się lub jest pod opieką 32 500 uczniów oraz 14 000 dzieci w wieku od 0 do 5 lat.
W roku 2021 placówka przyjęła 1 980 dzieci i młodzieży. Przeprowadzono 3 779 diagnoz, w tym:
W 2020 roku:
− 1 869 dzieci,
− 3 790 diagnoz.

−
−
−
−

1 410 diagnoz psychologicznych,

W 2020 roku:
− 1 478 diagnoz.

1 292 diagnoz pedagogicznych,

W 2020 roku:
− 1 224 diagnoz.

1 007 diagnoz logopedycznych,

W 2020 roku:
− 1 084 diagnoz.

70 diagnozy związanych z wyborem kierunku kształcenia.

W 2020 roku:
− 4 diagnozy.

Wydano 1 506 opinii, dotyczących m.in.:
W 2020 roku:
− 1 161 opinii.

−
−
−
−
−
−
−

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,
inne.

Wydano 304 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz nauczania indywidualnego dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej zagrożonej niedostosowaniem społecznym.
W 2020 roku:
− 234 orzeczeń.

Pomoc udzielana nauczycielom, rodzicom i wychowawcom obejmowała 1 712 osób w postaci
prelekcji, wykładów, porad i konsultacji post diagnostycznych oraz szkoły dla rodziców.
W 2020 roku:
− 898 osób.
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Bezpośrednia pomoc została udzielona 6 997 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.
W 2020 roku:
− 5 720 osób.

Ponadto pracownicy poradni brali udział w 2 spotkaniach z funkcjonariuszami Policji w związku
z przypadkami przemocy domowej i wykorzystywania seksualnego. W październiku w budynku
Szkoły Podstawowej nr 2 w Grybowie pracownicy PPPP przeprowadzili szkolenie dla pedagogów na
temat „Skutki traumy dziecięcej”. Pięć osób rozpoczęło studia podyplomowe z zakresu: terapia osób
ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej – 1 osoba, surdopedagogika – 1 osoba,
surdologopedia- 3 osoby.
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. 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.:
• Fizjoterapia Marcin Frączek,
• Gabinet Fizjoterapii Magdalena Twardowska,
• Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjny „ ADA” – Dagmara Salamon,
• Gabinet Terapeutyczny – Anna Olszowska,
• Gabinet Rehabilitacyjny „Rehabilitus” Patrycja Baniak Kochańska,
• Fizjo-Center Centrum Rehabilitacji i Masażu Tomasz Reichel,
• Prywatna Poliklinika Specjalistyczna „Zdrowie” – Nowy Sącz, ul. Wałowa 3,
• Poradnia Specjalistyczna „Remedium” – Nowy Sącz, ul. J Poniatowskiego 2,
• Centrum Rehabilitacji „Neurokinezis” – Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 23,
• ALMMed – Terapia – Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 14,
• Niepubliczne Przedszkole Integracyjne – Krynica-Zdrój, ul. Źródlana 5,
• Punkt Przedszkolny (integracyjny) w Paszynie,
• Szkoła Podstawowa Tyliczu.
Liczba beneficjentów korzystających ze wsparcia:
−

Dzieci – 163
W 2020 roku:
− 164 dzieci.

−

Rodziców – 163
W 2020 roku:
− 163 rodziców.
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Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki*:
*Wykaz skrótów na stronie 337 Raportu.

Zespół Szkół i Placówek w Piwnicznej-Zdroju –
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
ul. Zdrojowa 1
33-350 Piwniczna-Zdrój

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

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.

REALIZACJA ZADAŃ W 2021 ROKU
Starosta Nowosądecki nadzoruje działalność 241 stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu
działających na terenie Powiatu Nowosądeckiego w tym dla 177 klubów sportowych sprawuje także
rolę organu rejestrowego.
Co roku z budżetu Powiatu Nowosądeckiego przeznaczane są środki finansowe na zadnia
związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu na Sądecczyźnie – w 2021 roku zaplanowana
została kwota 230 610 zł, wykorzystana w wysokości 127 923 zł. Poziom wykorzystania środków
finansowych spowodowany był ograniczeniami związanymi z pandemią COVID–19.

Wykres 8. Środki przeznaczone na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
w 2021 roku w układzie procentowym

20%

Dotacje na oranizację imprez
sportowych
39%

Nagrody Starosty Nowosądeckiego
Zakup nagród rzeczowych, pucharów
i medali

15%

Organizacja Szkolnego
Współzawodnictwa Sportowego w
Powiecie Nowosądeckim
26%
Źródło: Opracowano przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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W 2021 roku na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
i sportu wydatkowana została kwota 49 970 zł. Udzielono dotacji finansowej dla 15 stowarzyszeń na
wsparcie 20 zadań związanych z organizacją imprez sportowych oraz z udziałem sportowców
reprezentujących Powiat Nowosądecki w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach
sportowych.
W 2020 roku:
− 15 stowarzyszeń,
− 16 zadań,
− 42 400 zł.

Ponadto Starosta Nowosądecki objął honorowym patronatem i wsparł finansowo
10 ogólnopolskich imprez sportowych organizowanych na terenie Powiatu Nowosądeckiego.
W 2020 roku:
− 10 imprez.

Na szczególną uwagę zasługują:
− IV Bieg i Marsz Nordic Walking o Puchar Góry Miejskiej w Starym Sączu,
− Górskie Szosowe Mistrzostwa Polski „Wyścig Pamięci Żołnierzy Wyklętych”,
− „Sportowe Sądeckie – Festiwal Piłki Siatkowej”,
− Powiatowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Pracowników Samorządowych w Łącku,
− V Memoriał im. Bogdana Zajdla w tenisie stołowym w Starym Sączu,
− Sufigs Liga Orlika o Mistrzostwo Powiatu Nowosądeckiego,
− III Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców im. Jacka Bugańskiego w Nawojowej,
− XXXV Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów „Solidarność – Stary Sącz 2021”,
− VII Edycja „Bieg Mikołajów”,
− Wyścig o Perłę Polskich Uzdrowisk – Finał Pucharu Polski MTB Krynica-Zdrój,
− Organizacja Cyklu Turniejów Ogólnopolskich „Brydż na Sądecczyźnie”,
− Bieg Kurierów Sądeckich,
− I Międzynarodowe Mistrzostwa Dzieci w Slalomie Kajakowym na torze Kajakowym
Wietrznice w Zabrzeży,
− Bieg Górski Beskid Sądecki.
Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 18 793 zł.
W 2020 roku:
− 17 500 zł.

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
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.
Realizując
Uchwałę
Nr
233/XIX/12
Rady
Powiatu
Nowosądeckiego
z
dnia
26 października 2012 roku w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, zmienioną Uchwałą Nr 175/XV/20 Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 25 września 2020 roku – Starosta Nowosądecki co roku przyznaje nagrody wybitnym sportowcom
Sądecczyzny. W 2021 roku na ten cel przeznaczona została kwota 34 000 zł, a nagrody w dziedzinie
kultury fizycznej i sportu otrzymało 17 osób, w tym: 12 sportowców, 5 trenerów i działaczy.
W 2020 roku:
− 34 00 zł,
− 17 osób otrzymało nagrody (12 sportowców, 5 trenerów i działaczy).
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Starostwo Powiatowe znaczną część środków przeznacza także na wspieranie sportu szkolnego.
W 2021 roku na organizację przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Nowosądeckiego (MOS)
Współzawodnictwa Sportowego Szkół przeznaczona została kwota 106 610 zł, która wykorzystana została w
wysokości 25 160 zł. W związku z trwającą pandemią COVID-19 oraz ogłoszonym stanem czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty większość zaplanowanych zawodów sportowych
organizowanych przez MOS została zawieszona. Na wskutek ograniczeń nie
zorganizowano wielu imprez sportowych zaplanowanych w kalendarzu zawodów na
rok szkolny 2020/21.
W roku szkolnym 2020/21 w ramach współzawodnictwa sportowego Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
Powiatu Nowosądeckiego zorganizował 27 imprez sportowych w trzech kategoriach:
− szkół podstawowych – Igrzyska dzieci (roczniki 2009 i młodsi),
− szkół podstawowych – Igrzyska Młodzieży Szkolnej (roczniki 2007 i 2008),
− szkół ponadpodstawowych – Licealiada Młodzieży.
W zawodach wzięło udział 1 731 dziewcząt i chłopców, startując w przeszło 10 dyscyplinach sportowych,
takich jak: gry zespołowe (halowa piłka nożna, siatkówka, piłka ręczna, koszykówka, unihokej), szachy, tenis
stołowy (indywidualny i drużynowy), biegi przełajowe sztafetowe i pływanie.
Tabela 78. Zestawienie ilości zawodów sportowych i ich uczestników
dla poszczególnych typów szkół w latach 2020-2021
Igrzyska dzieci

Igrzyska młodzieży

Licealiada młodzieży

Razem

2020 rok

2021 rok

2020 rok

2021 rok

2020 rok

2021 rok

2020 rok

2021 rok

Ilość
zawodów

11+3
– w tym
3 wspólne
dla
wszystkich

10+2
– w tym
3 wspólne
dla
wszystkich

9+3
– w tym
3 wspólne
dla
wszystkich

9+2
– w tym
3 wspólne
dla
wszystkich

12+2
– w tym
3 wspólne
dla
wszystkich

6+2
– w tym
3 wspólne
dla
wszystkich

35

27

Ilość
uczestników

1 083

553

762

518

1418

660

3 263

1 731

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

Rywalizacja szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych była bardzo zacięta i wyrównana. Zawody
sportowe cieszyły się dużą popularnością, stały na wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym. Wszystkie
imprezy sportowe miały zagwarantowane profesjonalne zabezpieczenie medyczne.
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7.1.

Wprowadzenie

Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki*:
*Wykaz skrótów na stronie 337 Raportu.

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu
ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

Powiatowo Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora
Bazielicha w Starym Sączu
ul. A. Mickiewicza 33
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 2021 roku Powiat Nowosądecki przeznaczył na zadania z kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego 893 717 zł, z czego:
− Zadania z zakresu kultury – 160 985 zł,
− Biblioteki (dotacja) – 357 600 zł,
− Domy i ośrodki kultury – Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury – 255 132 zł,
− Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 120 000 zł.
Wykres 9. Środki przeznaczone na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
w 2021 roku w układzie procentowym

13%

18%
Zadania z zakresu kultury
Biblioteki (dotacja)
Domy i ośrodki kultury

29%

40%

Ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami

Źródło: Opracowano przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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7.2.

Kultura

REALIZACJA ZADAŃ W 2021 ROKU
Na zadania z zakresu kultury zaplanowano środki w wysokości 189 000 zł, wydatkowano
natomiast 160 985 zł.
W 2020 roku:
− 189 000 zł – zaplanowane środki,
− 135 428,84 zł – wydatkowane środki.

Przeznaczono je na niżej wymienione imprezy kulturalne dofinansowane przez Powiat w formie
dotacji, a realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Środki
finansowe zostały przekazane w trybie otwartego konkursu pn. „Kulturalne Sądeckie – Edycja 2021”
i w ramach patronatu Starostwa Powiatowego. Zrealizowano lub dofinansowano następujące zadania:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Festiwal Muzyczny pn. „Muzyka dla Wszystkich”,
„Almanach Łącki” nr 34 i 35/2021,
Konkurs fotograficzny – „Stary Sącz – kreatywnie”, edycja V „Punkty widokowe wraz z ich
walorami na terenie Gminy Stary Sącz”,
„Mistrz i uczeń”,
VII Powiatowy Przegląd Folkloru Sądecczyzny,
Mszalniczanie w drodze,
„Sądeckie tańcowanie”,
„Nadpopradzki żywot. Gazdowanie”,
Koncert kolęd w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP Librantowa,
Promocja Sądecczyzny poprzez wydanie tomiku poezji pn. „Powroty”,
„Tańczmy w koło śpiewając wesoło”,
„Piernikowy Zawrót Głowy” – warsztaty pieczenia i zdobienia świątecznych pierników
w Marcinkowicach,
„Żol mi tych downych lot”,
„Warsztaty taneczno-muzyczne dla Brzeźnioków” – wyrównywanie szans rozwoju
artystycznego dla dzieci i młodzieży,
„Spotkania Optymistów”,
„Festiwal Kultury – Dawno, dawno temu na Ziemi Sądeckiej...”,
Warsztaty artystyczne dla młodzieży,
„ORKIESTRA – nasza DUMA”,
„Pokażmy nasze tradycje” – festyn,
„Parafialna Orkiestra Dęta Marcinkowice – ku pamięci walczącym o niepodległość”,
„Między nami Rytrzokami”,
Mystkowainie z Lachowską kulturą w Rumunii,
Promocja kultury Lachów z pogranicza Lachów i Pogórzan poprzez udział w finale Festiwalu
„Polska od kuchni”.
Spotkania międzypokoleniowe „OJCOWIZNA”
Jesienny Festiwal Teatralny - familijnie

211

IV

Raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego za rok 2021
Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wprowadzone ograniczenia w związku SARS-CoV-2 spowodowały ograniczenie realizacji wielu
zadań publicznych, stąd też mniejsza ilość organizowanych imprez na terenie Powiatu
Nowosądeckiego.
Starosta Nowosądecki przyznał 4 nagrody indywidualne dla bibliotekarzy, które zostały wręczone
podczas „Dnia Bibliotekarza”, 15 nagród indywidualnych dla działaczy i pracowników działających na
rzecz upowszechniania kultury wręczone podczas Powiatowego Dnia Kultury i Sportu oraz 4 nagród
zbiorowych za osiągnięcia artystyczne zespołom amatorskiego ruchu artystycznego 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”.

BIBLIOTEKI
Zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej na podstawie Uchwały Nr 67/XI/99 Rady Powiatu
Nowosądeckiego z dnia 16 sierpnia 1999 roku oraz zawartego Porozumienia pomiędzy Zarządem
Powiatu Nowosądeckiego a Zarządem Gminy Stary Sącz z dnia 30 grudnia 1999 roku i aneks z dnia
3 stycznia 2021 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 2021 roku Starostwo Powiatowe przeznaczyło na wydatki bieżące
dotację w kwocie 357 600 zł.
W 2020 roku:
− 322 000 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 2021 roku przeznaczono na ten cel
kwotę w wysokości 255 900 zł, wydatkowano natomiast 255 132,12 zł.
W 2020 roku:
− 214 000 zł – zaplanowane środki,
− 209 252,14 zł – wydatkowane środki.
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W badanym okresie instytucja ta przeprowadziła następujące konkursy na szczeblu powiatowym
i wojewódzkim, w których uczestniczyło łącznie 1 441 dzieci i młodzieży:
1. Świąteczny Konkurs Muzyczny – online,
2. Konkurs Plastyczny pn.: „Kartka Wielkanocna”,
3. XXVI Starosądecki Konkurs Młodych Wokalistów,
4. XIX Powiatowy Konkurs Młodych Muzyków Grających na Keyboardzie,
5. XV Powiatowy Konkurs Plastyczny pn.: „Moje najpiękniejsze wspomnienie”,
6. XXVI Powiatowy Konkurs Młodych Muzyków,
7. Powiatowy Konkurs Zespołów Instrumentalnych, Wokalnych i Chórów,
8. XI Powiatowy Festiwal Tańca Nowoczesnego,
9. Konkurs Plastyczny pn. „Kartka Wielkanocna”.
W związku ze stan epidemii wywołanego wirusem SARS-CoV-2 i przestrzeganiem przepisów
sanitarnych, realizacja imprez odbywała online.
Ważnym zadaniem na rzecz ochrony dorobku kulturalnego regionu oraz zapewnienia kadry
zespołom regionalnym jest prowadzenie szkółek ginących zawodów na zasadzie mistrz-uczeń. Na
terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2021 roku działało 64 szkółek, w tym:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

44 Szkółki Muzykowania Ludowego
17 – na skrzypcach,
• 2 – zespoły instrumentalne,
6 –na trąbce,
• 2 – na kontrabasie,
8 – na klarnecie,
• 2 – akordeon, heligonka,
7 – na basach,
20 pozostałych szkółek:
3 – szkółki bibułkarstwa,
• 2 – szkółki plastyczne,
2 – szkółki haftu,
• 2 – szkółki ikonopisarskie,
1 – szkółka rysunku,
• 1 – szkółka grafiki,
3 – szkółki ceramiki,
• 1 – studio piosenki,
1 – szkółka rzeźby,
• 3 – szkółki śpiewu i tańca regionalnego.
1 – szkółka malarstwa,

W zajęciach tych uczestniczyło 516 dzieci i młodzieży. Są one prowadzone przez 37
wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów.
Ważną gałęzią działalności PMDK jest Fonoteka Powiatu Nowosądeckiego. Przez 21 lat
w ramach fonoteki zostało wydanych 172 płyty, co stanowi unikatową działalność na skalę całego
kraju. W 2021 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:
−
−
−
−

Projekt „Śpiewajki” – grupa dziecięca z Berestu – Krynica-Zdrój,
„My Zagorzynioki!” – Kapela Szkolnego Zespołu Regionalnego „Mali Zagorzynianie”
z Zagorzyna,
„W Mszalnicy dobrze żyć” – Zespół Regionalny „Mszalniczanie” z Mszalnicy,
„Żegnam cię mój świecie wesoły” –Stowarzyszenie „Górale Karpat” z Łomnicy-Zdrój.
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7.3.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

REALIZACJA ZADAŃ W 2021 ROKU
W 2021 roku przeznaczono na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego kwotę
120 000 zł.
W 2020 roku:
− 80 000 zł.

Przyznana kwota została rozdzielona pomiędzy 11 podmioty, które złożyły wniosek
o dofinansowanie prac konserwatorskich.
Tabela 79. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego w 2021 roku

Nazwa zadania

Wnioskodawca

Wysokość
dotacji

Prace konserwatorskie przy renesansowym epitafium Ks.
Benedykta Ścibora (XVU w.)

Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Narodzenia NMP
w Krużlowej Wyżnej

5 000 zł

Prace konserwatorskie we wnętrzu kaplicy bocznej w
zabytkowym kościele pw. Narodzenia NMP w Krużłowej

Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Narodzenia NMP
w Krużlowej Wyżnej

12 000 zł

Polany – cerkiew pw. Św. Michała Archanioła z 1820 r.
ratunkowe prace konserwatorskie przy polichromii ścian i
stropu w nawie 1820 r. – III etap

Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. MB Nieustającej Pomocy
w Bereście

10 000 zł

Remont dachu Kościoła pw. Św. Anny w Żegiestowie

Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Św. Anny w Żegiestowie

10 000 zł

Wymiana deskowania elewacji wschodniej drewnianej
świątyni zabytkowej pw. Św. Marcina Bpa w Mogilnie

Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Św. Marcina w Mogilnie

10 000 zł

Odkrycie i konserwacja malowideł ściennych z XVII w. na
ścianach pd. i zach. zakrystii kościoła pw. Św. Bartłomieja Ap.
(I poł. XV w.) w Zbyszycach – kontynuacja prac

Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Św. Bartłomieja
w Zbyszycach

10 000 zł

Odsłonięcie i zabezpieczenie zabytkowych nawarstwień
malarskich na ścianach i sklepieniu prezbiterium kościoła
parafialnego w Jazowsku – II etap

Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Narodzenia NMP
w Jazowsku

Konserwacja malowideł ściennych w transepcie kościoła pw.
Wszystkich Świętych w Ptaszkowej

Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Imienia Maryi Panny
w Ptaszkowej

7 000 zł

Ołtarz lewy – mensa ołtarzowa wraz ze schodami, data
powstania zabytku 1648 r. z kościoła pw. Wniebowzięcia
NMP w Wielogłowach

Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Wniebowzięcia NMP
w Wielogłowach

20 000 zł

Remont dachu obiektu Starych Łazienek Mineralnych
w Krynicy-Zdroju

Uzdrowisko
Krynica – Żegiestów S.A.
w Krynicy-Zdroju

12 000 zł

Rzeźba przedstawiająca „Serce Pana Jezusa” z wnęki znad
głównego wejścia do kościoła parafialnego pw. Św. Jana
Chrzciciela i Św. Michała Archanioła w Łącku

Parafia Rzymsko-Katolicka
św. Jana Chrzciciela w Łącku

10 000 zł

14 000 zł

Źródło: Opracowano przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki*:
*Wykaz skrótów na stronie 357 Raportu.

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu:
• Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych
• Biuro Rady i Zarządu
ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

Promocja powiatu należy do zadań bezpośrednio wymienionych w ustawie z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Zadania promocyjne Powiatu Nowosądeckiego
realizowane są 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). Ponadto raz w roku
przyznawane są przez Radę Powiatu Nowosądeckiego odznaki honorowe „Zasłużony dla Ziemi
Sądeckiej”. Sprawy z tego zakresu prowadzone są przez Biuro Rady i Zarządu (w 2021 roku ze względu
na pandemię koronawirusa SARS-CoV-19 nie odbyła się edycja przyznania odznaki).

REALIZACJA ZADAŃ W 2021 ROKU

8.1.

Promocja

Z zakresu promocji Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok zaplanowano 350 100 zł,
a wydatkowano 319 217,63 zł. W celu realizacji zadań wynikających z promocji Powiatu w 2021 roku
podjęto działania wyszczególnione poniżej.
W 2020 roku:
− 233 880 zł – zaplanowane środki,
− 203 092,79 zł – wydatkowane środki.

Tabela 80. Działania podjęte z zakresu promocji powiatu w 2021 roku

Działania

Kwota

Organizacja Sądeckich Obchodów Światowego Dnia Turystyki 2021 wspólnie
z Małopolską Organizacją Turystyczną i Nowosądecką Izbą Turystyczną – koncert Lachersi,
konferansjer, Rider techniczny, statuetki Sądecki Laur Turystyczny.

13 160 zł

Umowa z autorką na napisanie książeczki dla dzieci o charakterze turystycznopromocyjnym. W książeczce wskazane zostały atrakcje turystyczne, a ilustracje do książki
zostaną umieszczone po przeprowadzeniu konkursu dla dzieci.

3 300 zł

Powiatowy Konkurs Plastyczny – Moja ilustracja do książki „Poszukiwacze przygód Traper
i Lukier odkrywają Sądeckie” – konkurs na ilustrację do książki.

737,97 zł

Realizacja wydawnictwa promocyjnego Powiatu Nowosądeckiego, książeczki dla dzieci pt.
„Poszukiwacze przygód Traper i Lukier odkrywają Sądeckie”.

12 495 zł

Promocja Powiatu Nowosądeckiego podczas V Krynickiego Rajdu Rowerowego
w ramach porozumienia z Krynicką Organizacją Turystyczną.

10 000 zł
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Przygotowanie projektów, opracowanie tekstów i wydruk publikacji promujących Powiat
Nowosądecki, w tym folderu tematycznego pn. OKRYWAJ SĄDECKIE z dzieckiem, publikacji
promującej Powiat Nowosądecki – przewodnika tematycznego pn. OKRYWAJ SĄDECKIE,
a także Biuletynu informacyjnego Powiatu Nowosądeckiego.

27 039 zł

Wykonanie oznakowania placówek oświatowych Powiatu – wykonanie 12 szt. rollupów
i 10 szt. banerów reklamowych z nadrukiem herbu Powiatu Nowosądeckiego oraz logo
placówek oświatowych. Rollupy i banery zostały przekazane do szkól i placówek. Będą
wykorzystywane podczas spotkań, konferencji oraz wydarzeń odbywających na terenie
szkół.

11 987,58 zł

Realizacja ścianek konferencyjnych, rollupów z herbem Powiatu Nowosądeckiego, które
będą wykorzystywane podczas oficjalnych spotkań, konferencji oraz wydarzeń
turystycznych i sportowych.

10 458,69 zł

Wykonanie 15 zestawów piłkarskich z herbem/logiem Powiatu Nowosądeckiego. Na
zestawach dwustronnie nadruk Powiatu Nowosądeckiego metodą sublimacji. Stroje będą
wykorzystywane podczas imprez sportowych.

1 680 zł

Przygotowanie do druku, druk i dostawa: kalendarzy książkowych na 2022 rok w dwóch
formatach A4 i A5, wieloplanszowych kalendarzy ściennych oraz kalendarzy na biurko typu
biuwar na 2022 rok.

41 820 zł

Wykonanie artystycznych zdjęć przez lokalnych artystów – przedstawiających atrakcje
turystyczne ziemi sądeckiej na potrzeby publikacji promocyjnych wydawanych przez
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu i portalu internetowego Powiatu
m.in. z perspektywy dronu i szerokiego kąta.

6 500 zł

Odnowienie i opłata domeny www.sadeckie.eu na okres roku.

98,40 zł

Wsparcie w ramach Patronatu Starosty Nowosądeckiego zakup pucharów, nagród,
wyżywienia dla uczestników wydarzeń: Dni Jeziora Rożnowskiego, VII Grybowskiego
Rajdu Rowerowego, Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą, uroczystości z okazji 103.
Rocznicy odzyskania niepodległości, występ Regionalnego Zespołu LIPNICZANIE
z Lipnicy Wielkiej podczas VIII Festiwalu Teatrów Wiejskich ZWYKI w Warszawie
27 listopada 2021 roku.
Promocja
Powiatu
Nowosądeckiego
podczas
międzynarodowych
zawodów
BUDO BUSHI 2021.
Wystawy, kiermasze i współpraca z twórcami regionalnych produktów, mająca na celu
promocję i upowszechnienie marki „Sądeckie”. Prezentacja produktów podczas wystaw,
spotkań, konferencji:
− promocja Powiatu Nowosądeckiego podczas Kiermaszu z okazji święta Bożego Ciała
w Krakowie w dniach 1-6 czerwca 2021 roku,
− promocja Powiatu Nowosądeckiego podczas 45 Międzynarodowych Targach Sztuki
Ludowej w Krakowie w dniach 14-29 sierpnia 2021 roku,
− prezentacja Powiatu Nowosądeckiego podczas Małopolska Tour 2021 w Starym Sączu
w dniu 29 sierpnia 2021 r. największej imprezy rowerowej w regionie. Prezentowana
przez pracowników Biura Promocji oferta turystyczna powiatu, jak również degustacja
produktów lokalnych,
− wakacyjny Piknik Popołudniowy w Starym Sączu, w trakcie którego pracownicy Biura
Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych prezentowali turystom
i mieszkańcom produkty regionalne i bogatą ofertę turystyczną Powiatu
Nowosądeckiego,
− prezentacja folkloru i kultury Powiatu Nowosądeckiego poprzez występ Zespołu
Regionalnego „Janczowioki” (ok. 40 osób) podczas Powiatowo-Gminnych Dożynek w
Strzepczu (partnerski Powiat Wejherowski) w dniach 17-19 września 2021 roku.
Promocja marki „Sądeckie” poprzez konkurs dla organizacji pozarządowych KOCHAM
Sądeckie.
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Wykonanie tablicy promującej Powiat Nowosądecki przy Powiatowym Centrum Sportu
w Marcinkowicach.

14 283,30 zł

Wykonanie 350 szt. odznak Powiatu Nowosądeckiego – JABŁEK SĄDECKICH – metalowy
pin
z
wizerunkiem
jabłka
w
kolorze
srebrnym/złotym
z wygrawerowanym wewnątrz herbem powiatu nowosądeckiego. Jabłka Sądeckie
wręczane są osobom fizycznym zasłużonym dla Ziemi Sądeckiej.

9 962,39 zł

Zakup grawertonów, foto ram z passe-partout wykorzystywanych do oprawiania listów
gratulacyjnych, wręczanych przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego podczas jubileuszów,
uroczystości lokalnych oraz osobom zasłużonym.

4 044 zł

Wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukiem logo Sądeckie lub herbem Powiatu
Nowosądeckiego.

78 362,93 zł

Razem

319 217,63 zł

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

Wybrane działania
•

Książka dla dzieci pt. „Poszukiwacze Przygód - Traper i Lukier –
odkrywają Sądeckie”

• Konkurs na ilustrację do książki „Poszukiwacze Przygód –
Traper i Lukier odkrywają

•

Przygotowanie przewodnika turystycznego – ODKRYWAJ SĄDECKIE
z dzieckiem
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W celu promocji Powiatu Nowosądeckiego w 2021 roku zrealizowano ponadto następujące
zadania:
− przygotowano 1 471 dyplomów okolicznościowych i listów gratulacyjnych wręczanych
odznaczonym przez Starostę Nowosądeckiego Złotym lub Srebrnym Jabłkiem Sądeckim;
− 92 wydarzenia odbywające się na terenie Sądecczyzny uzyskało wsparcie w postaci
upominków-gadżetów dla uczestników, zwycięzców konkursów, uczestników loterii
fantowych itp.;
− 56 wydarzeń swoim patronatem objął Starosta Nowosądecki;
− wydano łącznie 14 030 szt. materiałów promocyjnych – upominki promocyjne
i okolicznościowe, fanty loteryjne i inne.
W ramach działań promocyjnych prowadzono kampanie w mediach społecznościowych na
kontach powiatu: Facebook, 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 2021 roku:
 osiągnięto liczbę 9 169 indywidualnych polubień konta promocyjnego
powiatu („Sądeckie zaprasza”),
W 2020 roku:
− 8 589 polubień.



zasięg strony Sądeckie Zaprasza na koncie promocyjnym Powiatu – 157 550
osób,
W 2020 roku:
− 265 048 osób.



pracownik odpowiedzialny za prowadzenie kampanii w mediach
społecznościowych opublikował 756 unikalnych postów na koncie
„Sądeckie zaprasza”.

W 2020 roku:
− 1 407 postów.



Posty w 2021 roku w sumie osiągnęły zasięg 1 524 906 użytkowników, 25 588
polubień, 48 925 kliknąć linków, 1 724 komentarzy oraz 2 364 udostępnienia.

Konto społecznościowe „Sądeckie zaprasza” prowadzone na Facebooku w zdecydowanej większości
obserwują kobiety (66%). Znajdują się one głównie w przedziale wiekowym 25-34 lata (17%) oraz 35-44
lata (22%). Również najwięcej mężczyzn w tym wieku polubiło powiatowy profil – kolejno (8% i 11%).
Zależności te zostały zawarte w poniższym wykresie.
Wykres 10. Podział użytkowników Facebooka obserwujących (mających aktywowane polubienie)
konto społecznościowe „Sądeckie zaprasza” ze względu na wiek i płeć

Źródło: Opracowano przez Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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Zasięg powiatowego konta na Facebooku obrazuje zamieszczona poniżej tabela.
Tabela 81. Zasięg konta Sądeckie Zaprasza na Facebooku w 2021 roku

Liczba
Fanów

Kraj
Polska
Wielka Brytania
Niemcy
Stany Zjednoczone
Włochy
Irlandia
Holandia
Norwegia
Francja
Austria
Hiszpania
Belgia
Słowacja
Szwecja
Kanada

8267
259
127
104
69
48
41
34
34
34
22
20
17
15
13

Liczba
Fanów

Miasto
Nowy Sącz
Kraków
Warszawa
Gorlice
Limanowa
Łącko
Krynica Zdrój
Grybów gmina
Stary Sącz
Chełmiec
Podegrodzie
Piwniczna-Zdrój
Stary Sącz gmina
Tarnów
Grybów
Gródek nad
Dunajcem
Łososina Dolna
Korzenna
Kamionka Wielka
Muszyna
Rytro
Łódź
Muszyna gmina
Katowice
Rzeszów
Lublin
Łabowa
Wrocław
Uście Gorlickie
Londyn, Wielka
Brytania

1907
589
271
209
195
181
165
163
153
153
129
113
107
96
95

Grecja

12

Brazylia
Szwajcaria
Australia
Republika Czeska
Dania
Ukraina
RPA
Białoruś
Węgry
Rumunia
Serbia
Finlandia
Bułgaria

10
8
8
8
7
6
6
5
4
4
3
3
3

Egipt

3

Rosja

2

Laskowa

38

Chorwacja
Indonezja
Izrael
Urugwaj
Islandia
Wietnam
Pakistan
Algieria
Kuwejt
Kosowo
Nowa Zelandia
Irak

2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

36
35
34
34
34
34
33
33
32
32
30
29

Tunezja

1

Turcja

1

Łomnica-Zdrój
Męcina
Tylicz
Nawojowa
Gorlice gmina
Łukowica
Łuzna
Gliwice
Sosnowiec
Poznań
Dobra
Jaworzno
Piwniczna-Zdrój
gmina
Wien, Austria

Język
polski
angielski (USA)
angielski (Wielka Brytania)
włoski
niemiecki
francuski (Francja)
sz_PL
portugalski (Brazylia)
słowacki
rosyjski
hiszpański (Hiszpania)
czeski
hiszpański
ukraiński
węgierski

8700
159
114
52
37
33
22
10
10
9
9
7
7
7
5

94

niderlandzki

5

83
81
80
79
79
72
71
64
56
46
46
45
41

szwedzki
wietnamski
rumuński
grecki
serbski
bułgarski
afrykanerski
turecki
chorwacki
portugalski (Portugalia)
hindi
indonezyjski
hebrajski

5
5
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1

41

norweski (bokmål)

1

chiński tradycyjny (Hong
Kong)
co_FR
albański
arabski
koreański
estoński
urdu

28
26

Źródło: Opracowano 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 2021 roku:
 opublikowano 148 postów fotograficznych, ukazujących ziemię sądecką,



W 2020 roku:
− 127posty.

osiągnięto liczbę 1 153 osób obserwujących.

W 2020 roku:
− 1 033 użytkowników.

PINTEREST – serwis społecznościowy o zasięgu ogólnoświatowym przeznaczony do
kolekcjonowania i porządkowania zebranych materiałów wizualnych. Piny
prezentowane na 15 tematycznych tablicach – architektura sakralna,
zamki/dwory/pałace, Jezioro Rożnowskie, przyroda, muzea, regionalne smaki,
uzdrowiska, aktywny wypoczynek, panoramy, urocze zakątki, szlaki turystyczne, Nowy
Sącz – serce regionu.
SĄDECKI KALENDARZ IMPREZ na 2021 rok to miejsce, gdzie zbierane są informacje
o planowanych imprezach kulturalno-sportowo-turystycznych, by łatwo można było
odszukać, co ciekawego dzieje się regionie. Zgłaszać można lokalne uroczystości,
obchody świąt, turnieje, zawody, konkursy, wystawy, koncerty, festyny, pikniki
itd. Automatyczny system kalendarza imprez sprawia, że rejestracja jest szybka
i łatwa. Można to zrobić bezpośrednio pod linkiem https://nowosadecki.pl/pl/sadeckikalendarz-imprez lub na stronie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Zgłoszenie
imprezy do kalendarza jest bezpłatne.
W 2021 roku Powiat Nowosądecki kontynuował współpracę z innymi powiatami w ramach
umów partnerskich, jednakże ze względu na ogólnoświatową pandemię została znacznie.
Tabela 82. Krajowi partnerzy Powiatu Nowosądeckiego oraz działania w ramach współpracy podjęte w 2021 roku

Region

Czas rozpoczęcia
współpracy

Powiat
Hajnowski

Umowa partnerska
podpisana w dniu
21 stycznia 2016 r.

Powiat
Wejherowski

Umowa partnerska
podpisana w dniu
17 sierpnia 2017 r.

Działania
Ze względu na ogólnoświatową pandemię nie podejmowano
zwykłych działań w ramach współpracy powiatów.
− 29 października 2021 roku – udział delegacji przedstawicieli
Powiatu
Wejherowskiego
w
Sądeckich
Obchodach
Międzynarodowego Dnia Turystyki.
− 28 października 2021 roku – Wizyta delegacji Powiatu
Wejherowskiego i rozmowy na temat dalszych kierunków rozwoju
współpracy w zakresie turystyki, szkolnictwa a także projektów.
− 29 października 2021 roku – udział wicestarosty Powiatu
Wejherowskiego Jacka Thiela w debacie Wpływ społeczny
i gospodarczy pandemii COVID-19 na branżę turystyczną.
− 19 września 2021 r. – udział delegacji Powiatu Nowosądeckiego
na czele z wicestarostą Antonim Koszykiem w PowiatowoGminnych dożynkach Powiatu Wejherowskiego w miejscowości
Strzepcz w gminie Linia. Delegacji towarzyszył zespół regionalny
Janczowioki.

Źródło: Opracowano przez Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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8.2.

Turystyka

REALIZACJA ZADAŃ W 2021 ROKU
W celu realizacji zadań wynikających z promocji powiatu oraz upowszechniania turystyki
w 2021 roku podjęto następujące działania:
• Udział Powiatu Nowosądeckiego w organizacjach turystycznych w tym: Małopolska
Organizacja Turystyczna oraz Krynicka Organizacja Turystyczna.
• Udział Powiatu w 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, m.in.:
− „Polska NAJ” – promocja Sądecczyzny i atrakcji turystycznych, wystawa zorganizowana
w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu.
− Folkloriada – udział Zespołu Regionalnego Mystkowianie w Folkloriadzie, największej
imprezie folklorystycznej na świecie, która odbyła się w rosyjskiej Ufie.
− Wakacyjny Piknik Popołudniowy w Starym Sączu – prezentacja turystom i mieszkańcom
bogatej oferty turystycznej Powiatu Nowosądeckiego.
− Targi w Szczecinie – w ramach Pikniku nad Odrą.

W 2021 roku promocja Powiatu odbywała się także poprzez inne kanały takie jak: radio, telewizja,
reklama outdoorowa (billboard) oraz Internet. Działania z tego zakresu obejmowały m.in.:
• Wykorzystanie narzędzi Google ADS – baner Powiatu Nowosądeckiego pojawiał się na
stronach internetowych wszystkich ogólnopolskich portali informacyjnych, radia i telewizji.
• Współpracę z blogerami – Anną i Marcinem Nowak „Wędrowne Motyle” – efekcie współpracy
powstał film W krainie Lachów i kwitnących sadów, który zobaczyło ponad 22 tysiące osób.
• Kontynuację kampanii promocyjnych:
− Ogólnopolskiej Kampanii Powiatu Nowosądeckiego pn. #OdkrywajSądeckie,
− Akcji „Złap % i #OdkrywajSądeckie”,
− Kampanii promocyjnej na antenie radia RMF MAXXX.
• Rozpoczęto ogólnopolską Kampanię Powiatu Nowosądeckiego – Komu w drogę temu
#Sądeckie.
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Ogólnopolska Kampania Powiatu Nowosądeckiego - Komu w drogę temu #Sądeckie
Od 1 lipca 2021 roku Powiat Nowosądecki ruszył z ogólnopolską outdoorową kampanią.
W ramach prowadzonej kampanii marki turystycznej #SĄDECKIE w największych miastach
w Polsce na ponad 100 nośnikach reklamy outdoorowej w tym bilbordach, citylightach digital
i busbackach można było zobaczyć zdjęcia z najpiękniejszymi zakątkami Sądecczyzny. Według
przygotowanego przez AMS raportu, promocja Powiatu Nowosądeckiego dotarła do 2,1 miliona
odbiorców. Kampania została przeprowadzona w celu wzmocnienia na arenie ogólnopolskiej
marki #Sądeckie, a także lokalnej branży turystycznej. Kampania została przeprowadzona
w dużych miastach w Polsce, takich jak: Warszawa, Szczecin, Łódź, Poznań, Katowice, Gdańsk,
Gdynia, Sopot, Wrocław, Lublin, Toruń, Wejherowo, Koszalin Kołobrzeg, a także w całym regionie
małopolskim wraz z Krakowem.
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W ramach działań podejmowanych przez Powiat Nowosądecki w 2021 roku w obszarze
upowszechniania turystyki wydatkowano łącznie środki w wysokości 135 594,06 zł (zaplanowano
146 540 zł) na realizację zadań wyszczególnionych w poniższej tabeli.
W 2020 roku:
− 145000 zł – zaplanowane środki,
− 108 106,08 zł – wydatkowane środki.
Tabela 83. Podział środków przeznaczonych na realizacje zadań
z zakresu upowszechniania turystyki w 2021 roku

Zadanie

Kwota

Opłata rocznej składki członkowskiej w Małopolskiej Organizacji Turystycznej.

4 840 zł

Sądeckie Obchody Światowego Dnia Turystyki 2021 – nagrody specjalne Starosty
Nowosądeckiego a działania w zakresie turystyki

5 421 zł

Ogólnopolska kampania billbordowa Powiatu Nowosądeckiego pn. Komu w drogę temu
#Sądeckie największych miastach w Polsce (m.in. Warszawa, Szczecin, Łódź, Poznań,
Katowice, Bytom, Kraków, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Wrocław, Lublin, Toruń) na bilbordach
i citylightach, busbackach

69 536,57 zł

Uruchomienie usługi polegającej na konfiguracji narzędzia Google ADS (połączenie
z „Google Analytics”, konfiguracja remarketingu)

4 981,50 zł

Powiat Nowosądecki współwydawcą albumu „Sądeckie Pejzaże” autorstwa Pana Jacka
Polakiewicza

10 000 zł

Promocja atrakcji turystycznych powiatu nowosądeckiego na łamach gazety Polska Press
w dodatku prasowym Wakacje 2021 oraz reklama NativeAds w serwisie internetowym
Polska Times

3 075 zł

Promocja atrakcji turystycznych powiatu nowosądeckiego na łamach magazynu Odkryj
Beskid Sądecki- wydanie styczeń/luty 2021

3600 zł

Promocja powiatu nowosądeckiego na łamach Małopolskiego Poradnika Turystycznego.
Emisja artykułu – lipiec 2021 r. Poradnik dostępny również w postaci e-booka w serwisie
gazetakrakowska.pl

1 845 zł

Materiał promujący atrakcje turystyczne powiatu nowosądeckiego na łamach magazynu
Widomości Turystyczne w cyklu bloków tematycznych #CzasNaPolskę - wydanie kwiecień
2021

3690 zł

Promocja Sądecczyzny i sądeckich atrakcji turystycznych na wystawie plenerowej
zatytułowanej Polska NAJ w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu
Promocja atrakcji turystycznych powiatu nowosądeckiego w serwisach media PPG
(Gazeta Krakowska, Dziennik Polski, Nasze Miasto - Małopolska) w sekcji specjalnej
Rowerowa MAŁOPOLSKA. Realizacja dotyczyła pinezki na mapie interaktywnej tras,
widoczności artykułu przez okres 5 miesięcy
Materiał promujący atrakcje turystyczne powiatu nowosądeckiego na łamach magazynu
ELITY (dystrybuowanego do największych hoteli w Polsce oraz w Polskich Liniach
Lotniczych LOT)
Kampania promocyjna w radiu RMF Maxxx

4 299,99 zł

1 845 zł

2 460 zł
20 000 zł

Razem

135 594, 06 zł

Źródło: Opracowano przez Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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Interaktywna mapa atrakcji turystycznych
Przy pomocy wirtualnej mapy Sądecczyzny łatwo zaplanować zwiedzanie regionu. To pierwszy
tego typu przewodnik po Ziemi Sądeckiej i najlepsze narzędzie dla turysty. Pozwala nie tylko
dokładnie zapoznać się z ofertą, ale również dokładnie zlokalizować każdy obiekt i szlak oraz szybko
dotrzeć na miejsce. Wirtualna mapa Sądecczyzny znajduje się tutaj: https://ziemiasadecka.appen.pl

8.3.

Współpraca międzynarodowa

W 2021 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 2021 roku. Ze względu na ogólnoświatową
pandemię ograniczono bezpośrednią współpracę z partnerami zagranicznymi Powiatu.
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Tabela 84. Międzynarodowi partnerzy Powiatu Nowosądeckiego oraz działania w ramach współpracy międzynarodowej podjęte w 2021 roku

Region

Kraj

Czas rozpoczęcia
współpracy
Podpisanie umowy
partnerskiej w dniu
15 kwietnia 2002 r.

Powiat Unna

Niemcy

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

Działania
Działania obejmowały wymianę informacji o programie „Deutsch-Polnische Jugendwerk” (Polsko-Niemiecka
Współpraca Młodzieży), wspierającym wymianę osób nieletnich w ramach partnerstwa, a także o działaniach
szkół w Powiecie w zakresie wymiany uczniów. Ze względu na panującą pandemię nie przystąpiono do
programu „Spotkania młodzieży w ramach polsko-niemieckich partnerstw gmin i powiatów”.
Udział online w konferencji „Od pojednania do codzienności? 30 lat polsko-niemieckiego sąsiedztwa” w rocznicę
podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Rzeczpospolitą Polską i Republikę
Federalną Niemiec.
Ze względu na pandemię nie doszły do skutku praktyki zawodowe dla uczniów ze Szkoły Gospodarki
i Zarządzania w Unnie (Hansa Berufskolleg Unna), finansowane z programu UE Erazmus+, organizowane od
20 lat na terenie Powiatu Nowosądeckiego.
Prowadzona jest korespondencja na temat bieżących spraw.

Miasto Dobrich

Bułgaria

Miasto Stara
L’ubovňa

Słowacja

Miasto Massa

Włochy

Miasto Prešov

Słowacja

Okręg (powiat)
Sălaj

Rumunia

Miasto Obrenovac

Serbia

Umowa partnerska
podpisana w dniu
27 maja 2003 r.
Umowa partnerska
podpisana w dniu
22 grudnia 2005 r.
Umowa partnerska
podpisana w dniu
17 maja 2007 r.
Umowa partnerska
podpisana w dniu
17 maja 2007 r.
Umowa partnerska
podpisana w dniu
5 października 2007 r.
Umowa partnerska
podpisana w dniu
9 maja 2011 r.

Prowadzona jest korespondencja na temat bieżących spraw i wymiana życzeń świątecznych.
Prowadzona jest korespondencja na temat bieżących spraw i wymiana życzeń świątecznych.

Prowadzona jest korespondencja na temat bieżących spraw i wymiana życzeń świątecznych.
Prowadzona jest korespondencja na temat bieżących spraw i wymiana życzeń świątecznych.
Prowadzona jest korespondencja na temat bieżących spraw i wymiana życzeń świątecznych.
Prowadzona jest korespondencja na temat bieżących spraw i wymiana życzeń świątecznych.

Źródło: Opracowano przez Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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9. Ochrona środowiska – Gospodarka wodna – Rolnictwo, leśnictwo,
rybactwo śródlądowe
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Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki*:
*Wykaz skrótów na stronie 337 Raportu.

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

Zgodnie z zapisami o samorządzie powiatowym 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 roku”, 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 2021 ROKU
Powyższe zadania realizowane są w Powiecie Nowosądeckim przez Wydział Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. W 2021 roku ich realizacja wraz z założeniami programowymi
została opisana w dalszej części rozdziału.
W ramach określenia warunków korzystania ze środowiska w świetle ustaw: Prawo ochrony
środowiska, ustawy o odpadach oraz ustawy o ochronie przyrody – realizowano zadania
określone w poniższej tabeli.
Tabela 85. Realizacja zadań w ramach określenia warunków korzystania ze środowiska w świetle ustaw: Prawo ochrony
środowiska, ustawy o odpadach oraz ustawy o ochronie przyrody w latach 2020-2021

Sprawa
Przyjęte zgłoszenia
elektromagnetyczne

instalacji

emitujących

promieniowanie

Przyjęte zgłoszenia instalacji, których eksploatacja w zakresie
emisji do powietrza nie wymaga pozwolenia

2020 rok

2021 rok

40

41

12

9

1 pozwolenie
1 zmiana pozwolenia
Wydane pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do
w zakresie
powietrza
prowadzącego
instalacje
Wydane decyzje ustalające wymagania w zakresie ochrony
środowiska dla instalacji wymagających zgłoszenia, której częścią
jest źródło spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż
1 MW i mniejszej niż 50 MW z uwzględnieniem trzeciej zasady
łączenia źródeł
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Sprawa

2020 rok

2021 rok

Wydane decyzje o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji określającej
dopuszczalny poziom hałasu emitowany do środowiska

1

0

Wydane decyzje określające dopuszczalny poziom hałasu
emitowany do środowiska

0

1

Wydane pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających
w wyniku eksploatacji instalacji

1

2

Wydane decyzje stwierdzające wygaśnięcie pozwolenia na
wytwarzanie odpadów powstających w wyniku eksploatacji
instalacji

1

0

Udzielone zezwolenia na zbieranie odpadów

3

2

Wydane decyzje zmieniające zezwolenia na zbieranie odpadów

6

3

Wydane decyzje umarzające postępowanie w sprawie udzielenia
zezwolenia na zbieranie odpadów

1

0

Wydane decyzje o stwierdzeniu wygaśnięcia zezwolenia na
zbieranie odpadów

3

0

Wydane decyzje zmieniające zezwolenie na przetwarzanie
odpadów

0

2

Wydane decyzje zezwalające na przetwarzanie odpadów

0

1

Wydane decyzje o stwierdzeniu wygaśnięcia zezwolenia na
przetwarzanie odpadów

1

0

Dokonane wpisy do rejestru zwierząt i roślin podlegających
ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE i wydane
zaświadczenia poświadczające wpis do ww. rejestru

15

18

Wykreślenia z rejestru zwierząt i roślin podlegających
ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE

2

0

69

64

Wydane decyzje umarzające postępowanie w sprawie wydania
zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów w odniesieniu do
nieruchomości będących własnością gminy

5

3

Wydane decyzje odmawiające zezwolenia na usunięcie drzew

6

1

Wydane decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów
utrudniających widoczność sygnałów i pociągów

1

1

Wydane decyzje zmieniające termin usunięcia drzew

2

2

ok. 100

ok. 90

1
(Grybów)

3
(Łabowa, Muszyna,
Stary Sącz)

Wydane decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów
w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy

Przeprowadzone wizje w terenie zgodnie z zapisem ustawy
o ochronie przyrody (art. 83 c ust. 1).
Sporządzone
środowiska

opinie

dla

gminnych

programów

ochrony

Źródło: Opracowano przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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W ramach nadzoru nad projektowaniem i wykonywaniem prac geologicznych oraz prawidłowością
sporządzania dokumentacji geologicznych – realizowano zadania określone w poniższej tabeli.
Tabela 86. Realizacja zadań w ramach nadzoru nad projektowaniem i wykonywaniem prac geologicznych
oraz prawidłowością sporządzania dokumentacji geologicznych w latach 2020-2021

Sprawa

2020 rok

2021 rok

129

148

3

1

Wydane decyzje odmawiające zatwierdzenia projektu robót
geologicznych

0

2

Wydane postanowienia o odmowie wznowienia postępowania ws.
zatwierdzenia projektu robót geologicznych

0

1

1

6

115

110

2

2

Sprawdzone i przyjęte inne dokumentacje

7

1

Wydane kopie lub odpisy decyzji zatwierdzających dokumentacje
geologiczne/projekt robót geologicznych

3

8

Sprawdzone zgłoszenia projektów robót geologicznych
wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi, które nie
podlegają zatwierdzeniu

4

6

Przyjęte
zgłoszenia
projektów
robót
geologicznych
wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi, które nie
podlegają zatwierdzeniu

3
(1 przekazano
wg kompetencji)

6

139

140 sprawdzono:
139 przyjęto,
1 przekazano
wg właściwości

3

4

Wydane decyzje zatwierdzające projekty robót geologicznych
Wydane decyzje umarzające postępowanie
zatwierdzenia projektów robót geologicznych

w

sprawie

Sprawdzone i przyjęte projekty robót geologicznych obejmujące
wykonanie jednego otworu wiertniczego do głębokości 30 m p.p.t.,
niewymagający zatwierdzenia
Wydane decyzje zatwierdzające dokumentacje geologiczne
Wydane decyzje umarzające postępowanie
zatwierdzenia dokumentacji geologicznych

w

sprawie

Sprawdzone i przyjęte zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót
geologicznych i poboru próbek
Udostępniono informacje geologiczne

Źródło: Opracowano przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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W ramach udzielonych koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych – realizowano zadania
określone w poniższej tabeli.
Tabela 87. Realizacja zadań w ramach udzielonych koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych w latach 2020-2021

Sprawa

2020 rok

2021 rok

Rozpatrzone wnioski o zmianę koncesji na wydobywanie kopalin

5

1

Wydane decyzje zmieniające koncesje na wydobywanie kopalin

3 decyzje
zmieniające
1 decyzja
umarzająca

1

Rozpatrzone wnioski o wygaśnięcie koncesji na wydobywanie
kopalin

0

0

Rozpatrzone wnioski o zatwierdzenie projektu
geologicznych na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża

0

5

Wydane decyzje zatwierdzające projekt robót geologicznych na
poszukiwanie i rozpoznawanie złoża

0

4

Rozpatrzone wnioski i wydane
dokumentacje geologiczną złoża

0

3

Sprawdzone informacje o wielkości wydobycia i wnoszonych opłat
eksploatacyjnych za wydobywanie kopaliny

21

22

Sprawdzone zestawienia Z-2 dotyczące zmian zasobów złoża

11

11

Wydane kopie lub odpisy decyzji koncesyjnych

2

1

Wydane postanowienia wzywające przedsiębiorcę do usunięcia
stwierdzonych naruszeń i wypełnienia warunków posiadanej
koncesji

0

1

decyzje

robót

zatwierdzające

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

W ramach sprawowania nadzoru i kontroli nad działalnością Spółek Wodnych:
− stan ilościowy spółek wodnych nie uległ zmianie – 30 spółek
(29 spółek niezrzeszonych, 2 zrzeszone w jeden Związek Spółek Wodnych w Gorlicach),
− sprawdzano przedłożone przez Zarządy spółek uchwały organów spółek pod względem
zgodności z prawem i statutem (w roku 2020 –77 uchwał, w roku 2021 – ok. 100 uchwał).
− wydano 1 decyzję zmieniającą decyzję Starosty Nowosądeckiego zatwierdzającą statut Spółki
Wodnej.
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W ramach zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne –
realizowano zadania określone w poniższej tabeli.
Tabela 88. Realizacja zadań w ramach przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne w latach 2020-2021

Sprawa

2020 rok

Wydane decyzje stwierdzające przejście do zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa (art. 218 Prawa wodnego).

8
(22 działki)
1 postanowienie
zawieszające
postępowanie

Wydane decyzje potwierdzające wygaśnięcie trwałego zarządu
wód, gruntów pokrytych wodami oraz pozostałych nieruchomości,
ustanowionego na rzecz RZGW lub Marszałka Województwa
Małopolskiego lub decyzje potwierdzające ustanie stanu
posiadania.

2
(250 działek)
2 decyzje
potwierdzające
ustanie stanu
posiadania

2021 rok
7
(7 działek)
1 sprawa w toku
(2 działki)
1 postanowienie
odwieszające
postępowanie
6 decyzji
(ok. 400 działek),
2 sprawy w toku
(ok. 80 działek) –
decyzje zostaną
wydane w 2022 r.

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

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 – realizowano zadania określone w poniższej tabeli.
Tabela 89. Realizacja zadań 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 w latach 2020-2021

Sprawa

2020 rok

2021 rok

Rozpatrzone wnioski dotyczące zaopiniowania/uzgodnienia w zakresie
terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych oraz w zakresie
udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych – wydane:

83

123

12

2

Postanowienia opiniujące projekty zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania (SUiKZ)

10

7

Liczba wniosków, w przypadku których odpowiednio
zaopiniowano lub uzgodniono projekt bez zajęcia stanowiska tzw.
milcząca zgoda

61

114

Zaopiniowane wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego
gazu ziemnego w Świnoujściu

0

Postanowienia dotyczące
o warunkach zabudowy

uzgodnienia

projektów

decyzji

Zarejestrowane zawiadomienia dotyczące przystąpienia do
zmiany bądź uchwalenia MPZP oraz SUiKZ

52

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

232

2

62

IV

Raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego za rok 2021
Środowisko ochrona środowiska – Gospodarka wodna –
Rolnictwo, leśnictwo, rybactwo śródlądowe

W ramach prowadzonego rejestru zawierającego informację o terenach zagrożonych ruchami
masowymi oraz terenach osuwiskowych:
−

rozpatrzono 102 wnioski o udostępnienie kart rejestracyjnych osuwisk i zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie
informacji dotyczących ruchów masowych ziemi, po zweryfikowaniu kart w bazie Systemu
Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO) udostępnione zostały wnioskującym.
W 2020 roku:
− 84 wnioski (po uzyskaniu zgody Państwowego Instytutu Geologicznego udostępniono je wnioskującym).

Na koniec 2021 roku na terenie Powiatu Nowosądeckiego zarejestrowano 6 175 terenów
osuwiskowych oraz 268 terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi. W skutecznym zarządzaniu
ryzykiem osuwiskowym wspomaga Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
(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 miejscowościach określonych
w poniższej tabeli.
Tabela 90. Lokalizacja osuwisk na terenie Powiatu Nowosądeckiego

Lp.

Miejscowość

Gmina

Nr osuwiska

1.

Rożnów-Zagórze

Gródek nad Dunajcem

72095

2.

Berest

Krynica-Zdrój

36783

3.

Mijasowa

Łącko

31496

4.

Świdnik (Just)

Łososina Dolna

23374

5.

Leluchów

Muszyna

41660

6.

Zbyszyce

Gródek nad Dunajcem

73253

7.

Grybów

Grybów

16892

8.

Jamnica

Kamionka Wielka

60302

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

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).
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W ramach kształtowania postaw proekologicznych prowadzono sprawy z zakresu przyznania dotacji
organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne z zakresu edukacji ekologicznej. W tym
zakresie w latach 2020-2021:
−

w roku 2021 podpisano 3 umowy z organizacjami pożytku publicznego na realizacje zadań
z zakresu edukacji ekologicznej (2 dotacje zostały rozliczone w 2021 roku, 1 dotację
rozliczono w styczniu 2022 roku); przeprowadzono 1 kontrolę prawidłowości wykonania
zadania publicznego zgodnie z §8 umowy,
W 2020 roku:
− 3 umowy (1 dotacja została rozliczona, 2 umowy rozwiązano za porozumieniem stron z uwagi na SarsCov-2 i zwrócono dotacje w całości).

−

współpracowano z Ligą Ochrony Przyrody (przeprowadzono 1 konkurs o tematyce
ekologicznej),
W 2020 roku:
− 1 konkurs.

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: Stary Sącz,
Piwniczna, Nawojowa, Gorlice,
dokonywano analizy posiadanych środków,
w okresach półrocznych dokonywano analizy realizacji zadań objętych porozumieniem – tym
zakresie w roku 2021 przeprowadzono 2 kontrole w Nadleśnictwach Stary Sącz i Gorlice,
W 2020 roku:
− 2 kontrole (Nadleśnictwo Piwniczna i Nawojowa).

współpracowano z nadleśnictwami i gminami w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną
i sporządzania uproszczonych planów urządzenia lasu (UPUL),
sporządzano sprawozdanie statystyczne LO-1 o lasach publicznych i LO-3 o lasach
prywatnych za rok 2019 i 2022,
sporządzono sprawozdanie Oś-4p z gospodarowania dochodami budżetu Powiatu
pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej za rok 2019 i 2020,
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,
sprawowano nadzór nad gospodarką leśną w lasach UR w Krakowie – Leśnego Zakładu
Doświadczalnego w Krynicy-Zdroju, w ramach którego wydano 1 749 szt. świadectw
legalności pozyskania drewna,

W 2020 roku:
− 1 524 szt. świadectw.

−

przygotowywano materiały dotyczące zlecenia wykonania UPUL, w tym celu zawarto umowę
na wykonanie UPUL dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot
gruntowych położonych w Gminie Podegrodzie oraz w obrębach ewidencyjnych: Siołkowa
i Stara Wieś w Gminie Grybów pomiędzy Powiatem Nowosądeckim a Wykonawcą firmą
Las-R Sp. z o. o.,
234

IV

Raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego za rok 2021
Środowisko ochrona środowiska – Gospodarka wodna –
Rolnictwo, leśnictwo, rybactwo śródlądowe

−

zatwierdzono UPUL dla lasów własności osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych
na terenie: gminy Podegrodzie (wszystkie obręby) oraz gminy Grybów – wsie Siołkowa
i Stara Wieś. Razem 13 planów o ogólnej powierzchni 976,2306 ha,
W 2020 roku:
− 8 planów o ogólnej powierzchni 3958,9162 ha

−

−

zatwierdzono UPUL dla lasów stanowiących własność: Gminy Stary Sącz obręb ewidencyjny
Łazy Biegonickie (4,8800 ha) oraz obręb ewidencyjny Stary Sącz – miasto (147,6324 ha),
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój (2210,4028 ha),
wydano 6 decyzji uznających bądź nieuznających wniesione przez właścicieli lasów
zastrzeżenia i uwagi do projektów uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów gminy
Podegrodzie i wsi Siołkowa i Stara Wieś w gminie Grybów,
W 2020 roku:
− 63 decyzje.

−

−

wydano 3009 zaświadczeń potwierdzających objęcie lub nie objęcie danego gruntu UPUL lub
decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (w 3 przypadkach wydano postanowienie
o odmowie wydania zaświadczenia, wydano 1 postanowienie o umorzeniu postępowania),
W 2020 roku:
− 2311 zaświadczeń.
udzielono 42 informacji o objęciu lub nieobjęciu działek UPUL, 4 informacje do wydziału Geodezji

dotyczącą zapisów w UPUL w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych,
1 informację o ochronności gruntów leśnych należących do Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
W 2020 roku:
− 47 informacji.

−

−

wydano 15 decyzji dotyczących pozyskania drewna niezgodnie z uproszczonym planem
urządzenia lasu,
W 2020 roku:
− 11 decyzji.

przeprowadzono oceny udatności 6 upraw leśnych założonych w trybie przepisów ustawy
z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,

W 2020 roku:
− 9 ocen.

−

udzielono 3 opinii w odniesieniu do gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu
Państwa zgodnie z art. 6 ust. 3 punkt 7a Specustawy – ustawa o inwestycjach w zakresie
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

W ramach dzierżawy obwodów łowieckich polnych:
−
−
−

naliczano czynsz za dzierżawę 13 obwodów łowieckich polnych, z uwzględnieniem
kosztów ochrony lasu,
rozliczano czynsz na nadleśnictwa i gminy proporcjonalnie do udziału ich powierzchni
w obwodach łowieckich,
w roku 2021 przeprowadzono 2 kontrole w zakresie wywiązywania się kół łowieckich
z warunków umowy o dzierżawę obwodów łowieckich w Kole Łowieckim Żbik w Nowym
Sączu oraz Kole Łowieckim Szarak w Nowym Sączu,
W 2020 roku:
− 2 kontrole.
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−

na bieżąco współpracowano z Zarządem Wojewódzkim Polskiego Związku Łowieckiego
w Nowym Sączu, poszczególnymi kołami łowieckimi oraz Nadleśnictwami w zakresie
pozyskania i wymiany informacji związanych z gospodarką łowiecką.

W ramach dotowania zalesienia gruntów nieleśnych i odnowienia drzewostanu:
−

w latach 2020-2021 nie realizowano zadań w ramach tego działania.

W ramach zadań wynikających z ustawy o rybactwie śródlądowym – realizowano zadania
określone w poniższej tabeli.
Tabela 91. Realizacja zadań w ramach ustawy o rybactwie śródlądowym
w latach 2020-2021

Sprawa

2020 rok

2021 rok

Wydane karty wędkarskie uprawiające do amatorskiego 361 kart wędkarskich
295 kart + 3 duplikaty
połowu ryb
+ 23 duplikaty Kart
36*
Zarejestrowany sprzęt pływający służący do amatorskiego
(od 1 stycznia 2020 r.
połowu ryb
do 31 lipca 2020 r.)

0

Zarejestrowane jachty i inne jednostki pływające o długości
13**
do 24 m przeznaczone lub używane do uprawiania sportu lub (od 1 sierpnia 2020 r.
rekreacji oraz połowu ryb
do 31 grudnia 2020 r.)

46

Wydane lub prolongowane legitymacje dla strażników
Społecznej Straży Rybackiej

76

69

*Od 1 sierpnia 2020 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące rejestracji, zgodnie z którymi rejestracji
podlegają jachty i inne jednostki pływające o długości do 24 m przeznaczone lub używane do uprawiania sportu
lub rekreacji oraz połowu ryb. Powstał jeden ogólnopolski rejestr jednostek morskich i śródlądowych
prowadzony w systemie teleinformatycznym – REJA24.
**W obowiązującym systemie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24 m – REJA 24
prowadzono następujące sprawy:
• rozpatrzono 47 wniosków o rejestrację jednostki pływające,
• przerejestrowano 3 jednostki pływające i wydano dokumenty rejestracyjne
• wydano 1 decyzję o rezerwację numeru rejestracyjnego dla jednostki pływającej w budowie,
• przyjęto 2 zgłoszenia zbycia/nabycia jednostki pływającej,
• rozpatrzono 2 wnioski o zmianę danych i wydano dokumenty rejestracyjne.
Źródło: Opracowano przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Ponadto w roku 2021 udzielono 47 informacji o środowisku i jego ochronie w trybie ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
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Na jakość życia mieszkańców oraz atrakcyjność turystyczną Sądecczyzny w dalszym ciągu
znaczny wpływ ma stan środowiska w tym: jakość powietrza atmosferycznego, stan wód
powierzchniowych, poziom hałasu, poziom pól elektromagnetycznych.
Jakość powietrza w Powiecie Nowosądeckim, jak również w całym Województwie Małopolskim
w dalszym ciągu nie spełnia kryteriów określonych dla pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz
benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10, o czym świadczą pomiary jakości powietrza prowadzone
corocznie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ). Główną przyczyną wystąpienia
przekroczeń w okresie zimowym jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynków, zaś w okresie letnim
bliskość głównych dróg z intensywnym ruchem, emisja wtórna zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni
odkrytych, emisja ze źródeł komunikacyjnych. Nie są przekroczone natomiast wartości dopuszczalne
metali ciężkich (ołów, kadm, rtęć, nikiel i arsen) oraz dwutlenku siarki i dwutlenku azotu. Pomimo wielu
podejmowanych działań przez powiat, gminy, przedsiębiorców i mieszkańców jakość powietrza
atmosferycznego uległa dotychczas niewielkiej poprawie.
Ze względu na przekroczenia dopuszczalnych poziomów: pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz
benzo(a)pirenu i zaliczenie strefy małopolskiej do klasy C, konieczne jest ciągłe przeprowadzanie działań
naprawczych w obszarach przekroczeń m.in. takich jak:
− pełna realizacja Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego,
− ograniczenie emisji poprzez termomodernizację budynków i wymianę źródeł ciepła,
− zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
− dbałość o jakość i czystość dróg (rozwój transportu publicznego i ograniczenie pylenia wtórnego
z dróg),
− rozbudowa ścieżek rowerowych,
− kontrole stacji diagnostycznych pojazdów,
− edukację ekologiczną w zakresie jakości powietrza i jego wpływu na zdrowie.
Z corocznie przeprowadzanej przez WIOŚ oceny jakości wód powierzchniowych i podziemnych
wynika, iż na większości punktów pomiarowych uzyskano dobry stan wód powierzchniowych
i podziemnych.
Pomiary hałasu drogowego i kolejowego wykonywane przy głównych drogach i szlakach kolejowych
wykazują przekroczenie norm dla pory dnia i pory nocy (ruch drogowy) oraz pory nocy (ruch kolejowy).
Przekroczenia wartości dopuszczalnych hałasu drogowego odnotowane zarówno w porze dnia jak i nocy
związane są ze wzrastającym natężeniem ruchu samochodowego (zwłaszcza pojazdów ciężkich), rodzaju
i stanu nawierzchni dróg oraz ich przebiegu przez obszary zamieszkałe, prędkości strumienia pojazdów,
rodzaju opon, płynności ruchu, rodzaju i szerokości drogi. Hałas generowany przez pojazdy samochodowe
ma charakter ciągły i ze względu na systematyczny wzrost ich liczby obejmuje swoim zasięgiem coraz
większy obszar.
Badania poziomów pól elektromagnetycznych nie wykazują przekroczeń dopuszczalnych norm na
terenie Powiatu i nie jest wymagane podejmowanie działań naprawczych.
Ze względu na bardzo dużą ilość osuwisk i terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych na
terenie Powiatu Nowosądeckiego część z nich nadal przeznaczona jest w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo. Żaden przepis prawa nie zakazuje budowy na tych
terenach i jeżeli dokumentacja geologiczna stwierdza przydatność terenów do budowy to inwestorzy
podejmują inwestycję, zapominając o skutkach powodzi np. w 2010 roku i ryzykując odmową
ubezpieczenia budynków. W celu zmiany tej sytuacji należałoby przystąpić do zmiany planów
przestrzennego zagospodarowania gmin, wyłączając te tereny z możliwości zabudowy.
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PROJEKTY REALIZOWANE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Nazwa projektu

LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu
Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”
(LIFE-IP EKOMALOPOLSKA/LIFE19 IPC/PL/000005)

Okres realizacji

01.01.2021 r. – 31.03.2030 r.

Wartość

Cel

237 693 EUR
Celem projektu jest pełne wdrożenie małopolskiego „Regionalnego Planu
Działań dla Klimatu i Energii, przyjętego przez Zarząd Województwa
Małopolskiego” w dniu 18 lutego 2020 roku poprzez rozwój możliwości
instytucjonalnych, know-how i narzędzi, mobilizację dostępnych funduszy
unijnych i krajowych, niskoemisyjną transformację, zmianę postaw
behawioralnych i szeroko pojęte wsparcie.

Stan realizacji

W trakcie

Koordynacja

Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

OPIS:
Z dniem 1 stycznia 2021 roku rozpoczęła się realizacja projektu zintegrowanego LIFE-IP
EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa
małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA/LIFE19 IPC/PL/000005). Powiat Nowosądecki realizuje
następujące spośród działań projektu: C4 – System doradców do spraw klimatu i środowiska,
E2 – Podnoszenie świadomości i zmiana zachowania.
Powiat Nowosądecki przystąpił do projektu wraz z siedemnastoma innymi powiatami, trzema
miastami na prawach powiatu z obszaru województwa małopolskiego, Urzędem Marszałkowskim
Województwa Małopolskiego oraz sześcioma innymi partnerami. Umowa w tej sprawie pomiędzy
Powiatem Nowosądeckim a Województwem Małopolskim zawarta została dnia 19 maja 2021 roku.
Przyjęty Uchwałą Nr XXV/373/20 z dnia 28 września 2020 roku Sejmiku Województwa
Małopolskiego „Program Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego" obowiązujący
na terenie strefy małopolskiej nakładał na powiaty obowiązek zatrudnienia doradcy do spraw klimatu
i środowiska w terminie do 30 czerwca 2021 roku. Powiat Nowosądecki wywiązał się z tego
obowiązku zatrudniając osobę na to stanowisko z dniem 28 czerwca 2021 roku
Projekt podzielony jest na cztery fazy (I-IV). Każda z nich ma trwać 30 miesięcy. Projekt zakłada
uzyskanie następującego końcowego montażu finansowego: 60% wydatków dofinansowanie UE,
35% wydatków – refundacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(NFOŚiGW), 5% – wkład własny Powiatu Nowosądeckiego. Całkowity budżet projektu wynosi
237 693 EUR, tj. 1 022 318 zł przy kursie 4,301 zł/1 EUR, w tym: 142 617 EUR (613 395 zł; kurs jw.)
– dofinansowanie UE, 83 192 EUR (357 809 zł; kurs jw.) – refundacja NFOŚiGW oraz 11 884 EUR
(51 113,00 zł; kurs jw.) – wkład własny Powiatu Nowosądeckiego. Na dedykowane projektowi konto
30 sierpnia 2021 roku wpłynęła zaliczka z UE w kwocie 28 523 EUR (130 643,90 zł; przy kursie
4,5803 zł/1 EUR) na poczet planowanych wydatków. Refundacja z NFOŚiGW następuje
w rozliczeniu rocznym po poniesieniu wydatków jej podlegających – i obejmuje wyłącznie wydatki
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poniesione na wynagrodzenie doradcy do spraw klimatu i środowiska oraz ekspertyzy (opinie
eksperckie).
Zaplanowane zadania I fazy (do 30 czerwca 2023 roku) – zrealizowane i w trakcie realizacji to:
−
−

−
−
−
−

−
−

Zatrudnienie doradcy do spraw klimatu i środowiska (ACE) na nowo utworzonym stanowisku
w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.
Projekt, wykonanie i dystrybucja 30 000 kopii materiałów edukacyjnych i informacyjnych dla
celów kampanii społecznych związanych z ochroną środowiska, klimatu, odnawialnymi
źródłami energii, itp.
Wizyty doradcy do spraw klimatu i środowiska w 10-ciu szkołach z terenu Powiatu
Nowosądeckiego i przekazanie zakupionych „zestawów oszczędzających energię”.
Organizacja czterech wydarzeń edukacyjno-informacyjnych w zakresie ochrony klimatu
i środowiska dla lokalnych społeczności Powiatu Nowosądeckiego.
Organizacja dwudziestu spotkań z włodarzami miast i gmin, lokalnymi liderami na terenie
Powiatu Nowosądeckiego.
Organizacja czterech lokalnych kampanii edukacyjno-informacyjnych na terenie Powiatu
Nowosądeckiego na temat ochrony środowiska i klimatu z wykorzystaniem mediów
społecznościowych, prasy, wydrukowanych materiałów edukacyjnych i innych.
Zamówienie czterech ekspertyz służących tworzeniu dokumentów strategicznych
dla powiatu i miast oraz gmin z obszaru powiatu.
Inne działania dodatkowe.

W 2021 roku, który stanowił rok wdrożeniowy dla projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA, w Powiecie
Nowosądeckim zatrudniono doradcę ds. klimatu i środowiska i rozpoczęto niektóre działania
właściwe dla I fazy projektu. Wydatki poniesione na realizację projektu w 2021 roku wyniosły
32 329,61 zł (koszty bezpośrednie i pośrednie projektu).
WNIOSKI:
Cel jakim jest pełne wdrożenie "Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energi dla Województwa
Małopolskiego" jest możliwy do zrealizowania na poziomie Powiatu Nowosądeckiego dzięki
projektowi LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA. Stwarza on narzędzia instytucjonalne, mobilizuje dostępne
fundusze unijne i krajowe, aby doprowadzić do rozwoju niskoemisyjnej gospodarki, transformacji
energetycznej, zmiany świadomości oraz postaw behawioralnych ludności, a także szeroko pojęte
wsparcie.
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Nazwa projektu

Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu
Powiatu Nowosądeckiego

Okres realizacji

01.02.2021 r. – 31.03.2023 r.

Wartość
Cel

1 023 697,50 zł
Celem projektu jest usunięcie i przekazanie do unieszkodliwienia 2 550Mg
wyrobów zawierających azbest z 1 008 obiektów na terenie
Powiatu Nowosądeckiego.

Stan realizacji

W trakcie

Koordynacja

Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

OPIS:
Projekt realizowany w ramach Poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W 2021 roku w postępowaniu przetargowym
wyłoniono wykonawcę na usługę usunięcia i przekazania do unieszkodliwienia odpadów
zawierających azbest. Odpady zawierające azbest zostały zebrane z 215 obiektów o łącznej
masie 590,51 Mg.
WNIOSKI:
Projekt jest w trakcie realizacji zaplanowane wskaźniki realizacji projektu zostaną osiągnięte do końca

marca 2023 roku. Aby całkowicie usunąć azbest ze środowiska do 2032 roku, jak zakłada Krajowy
program usuwana azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowany na terytorium Polski, należy
corocznie usunąć co najmniej 1 tysiąc ton azbestu z terenu Powiatu Nowosądeckiego. Powyższa ilość
wynika z obliczeń dokonanych w oparciu o inwentaryzację azbestu oraz jego ilości usuniętego dotychczas.
Nazwa projektu

Zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw związanych
z ochroną gruntów rolnych

Okres realizacji

28.06.2021 r. – 15.10.2021 r.

Wartość
Cel

4 250 zł
Celem projektu jest zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania
niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

Stan realizacji

Zakończony

Koordynacja

Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

OPIS:
Projekt realizowany w ramach dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego na zadania
związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. W ramach dotacji zakupiono zestaw
komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz 2 sztuki monitorów dla pracownika realizującego
zadania w Zespole ds. Gospodarki Nieruchomościami. Dofinansowanie wyniosło 3 400 zł.
WNIOSKI:
Realizacja projektu została zakończona.
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Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki*:
*Wykaz skrótów na stronie 337 Raportu.

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Zespół ds. Gospodarowania Nieruchomościami
ul. Kościuszki 3
33-300 Nowy Sącz

REALIZACJA ZADAŃ W 2021 ROKU
Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Nowosądeckiego służące realizacji zadań własnych
Powiatu wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku obejmują nieruchomości zabudowane
i niezabudowane o łącznej powierzchni 128,6666 ha oraz udziały w nieruchomościach o powierzchni
2,0171 ha. Majątek ten podzielono na nieruchomości:
1. przeznaczone do wykonywania zadań statutowych przez jednostki organizacyjne
Powiatu, stanowiące własność Powiatu o powierzchni 59,6757 ha oraz udziały
w nieruchomościach o powierzchni 1,3656 ha,
2. zajęte pod drogi powiatowe (o uregulowanym stanie prawnym) o powierzchni 65,0304 ha,
3. stanowiące powiatowy zasób nieruchomości o łącznej powierzchni 3,9605 ha oraz udziały
w nieruchomościach 0,6515 ha.
Z powyższych nieruchomości oddane w najem lub dzierżawę według stanu na dzień
31 grudnia 2021 roku pozostawały:
− grunty o powierzchni 4,5025 ha,
− powierzchnie użytkowe 961,12 m2.
Tabela 92. Zestawienie nieruchomości Powiatu Nowosądeckiego (powierzchnia w ha oraz liczba działek)
w latach 2020-2021

Sposób zagospodarowania

Powierzchnia
2020 rok

1.

Nieruchomości przeznaczone do wykonywania
zadań statutowych jednostek powiatowych

60,6481 ha

125

59,6757 ha

123

2.

Udziały w nieruchomościach przeznaczonych
do wykonywania zadań statutowych jednostek
powiatowych

1,2456 ha

6

1,3656 ha

7

3.

Nieruchomości stanowiące powiatowy zasób
nieruchomości (nierozdysponowane)

4,5491 ha

39

3,9605 ha

36

4.
5.

Działki
Powierzchnia
2020 rok
2021 rok

Udziały w nieruchomościach stanowiących
powiatowy zasób nieruchomości
0,4915 ha
7
0,6515 ha
(nierozdysponowane)
Nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe
o uregulowanym stanie prawnym (działki lub
63,2228 ha
1504
65,0904 ha
parcele)
Źródło: Opracowano przez Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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Poniższa tabela przedstawia liczbę zrealizowanych spraw w 2021 roku z zakresu gospodarki
nieruchomościami.
Tabela 93. Realizacja zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami w 2021roku
Liczba spraw
zarejestrowanych
na 01.01.2021 r.

Napływ nowych
spraw w okresie
od 1.01.2021 r.
do 31.12.2021 r.

Liczba spraw
zakończonych
wg stanu na
31.12.2021 r.

Liczba spraw
pozostałych do
realizacji według
stanu na
31.12.2021 r.

Ustalenie odszkodowań z art. 73
(wnioski od 2005 r.)

354

3

3

354

Ustalenie odszkodowań z art. 98

0

0

0

0

29

64

87

6

6

4

8

2

14

36

40

10

0

0

0

0

50

10

20

40

24
6

27
6

20
7

31
5

0

3

0

3

0

41

41

0

6

28

30

4

0

10

10

0

0

1

0

1

0

6

6

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

Nazwa sprawy

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
Informacja o bonifikatach
udzielonych przy jednorazowej
wpłacie opłaty za przekształcenie
prawa użytkowania wieczystego
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
Trwały zarząd, tym:
a) wydanie decyzji o oddanie
nieruchomości w trwały
zarząd
b) wydanie decyzji
o wygaszeniu trwałego
zarządu
c) wydanie decyzji o udzieleniu
bonifikaty z tytułu opłaty za
trwały zarząd
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Nazwa sprawy

Ilość wydanych zgód na
udostępnienie
nieruchomości/wejście w teren
Nabywanie nieruchomość pod
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:
− decyzje
− informacje o wyłączeniu
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
Kontrole w jednostkach
powiatowych w zakresie ustawy
o gospodarce nieruchomościami
Łącznie

Liczba spraw
zarejestrowanych
na 01.01.2021 r.

Napływ nowych
spraw w okresie
od 1.01.2021 r.
do 31.12.2021 r.

Liczba spraw
zakończonych
wg stanu na
31.12.2021 r.

Liczba spraw
pozostałych do
realizacji według
stanu na
31.12.2021 r.

3

35

35

3

0

44

30

14

0

80

80

0

0

69

69

0

0
10

163
5

163
0

0
15

0

6

6

0

7
0

245
157

242
157

10
0

0

34

34

0

0

34

34

0

0

0

0

0

2

6

5

3

5

109

102

12

0

1

1

0

7

0

6

1

523

1230

1239

514

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 2021 ROKU
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Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki*:
*Wykaz skrótów na stronie 337 Raportu.

Starostwo 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 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne.

REALIZACJA ZADAŃ W 2021 ROKU
Ilościowy szczegółowy wykaz zadań realizowanych przez Wydział Geodezji w zakresie Powiatu
Nowosądeckiego oraz Miasta Nowego Sącza obrazuje poniższa tabela.
Tabela 94. Dane liczbowe dotyczące zadań realizowanych przez
Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu w 2021 roku

Nazwa sprawy

Miasto Nowy Sącz

Powiat Nowosądecki

Razem

2020 rok

2021 rok

2020 rok

2021 rok

2020 rok

2021 rok

1686

2100

8 910

12196

10596

14296

1849

1969

9324

11105

11173

13074

1459

1793

9324

6145

11173

7938

360

393

1003

1229

1 363

1622

4129

4281

16475

19827

20604

24108

8

8

97

118

105

126

1853

2698

8386

12381

10239

15079

1015

644

3272

2577

4287

3221

Portal Komornika

244

331

0

0

244

331

Numeracja porządkowa budynków

217

153

325

671

542

824

Rejestr Cen i Wartości
Nieruchomości

69

69

166

247

235

316

Zgłaszanie prac geodezyjnych
Przyjmowanie operatów
technicznych do Zasobu
Wydawanie kopii z materiałów
znajdujących się w zasobie
geodezyjno-kartograficznym
Przyjmowanie projektów
technicznych sieci uzbrojenia terenu
Zmiany w części opisowej ewidencji
gruntów
Decyzje administracyjne
Wydawanie wyrysów i wypisów z
operatu ewidencji gruntów i
budynków
Zaświadczenia – komornicy, sądy,
gospodarstwa rolne, sprawy różne

Ogółem
12899
14439
52945
66496
65834
Źródło: Opracowano przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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Nieustannie podnoszony jest poziom obsługi, który uległ skróceniu w porównaniu z latami
poprzednimi:
− zgłoszenia prac geodezyjnych – 5 dni roboczych od dnia uiszczenia opłaty zryczałtowanej,
− weryfikacja prac geodezyjnych od 7 do 21 dni roboczych w zależności od powierzchni
opracowania,
− wypisy i wyrysy „od ręki”,
− zmiany na wniosek stron – do 7 dni roboczych.
W 2021 roku podpisano umowę (umowa zlecenie ZP.273.23.2021) na wykonanie prac
geodezyjnych związanych z wdrożeniem układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH – Etap I
(finansowanie z dotacji Wojewody Małopolskiego), jednak wyłoniony w ramach przetargu wykonawca
prac nie wykonał zlecenia. Wykonawcy naliczono stosowne kary umowne zgodnie z zapisami umowy,
kara została naliczona na podstawie noty obciążeniowej. Środki otrzymane w ramach dotacji zostały
zwrócone.
W 2021 roku w ramach trwającego projektu „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych
i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” zakończono wykonanie
modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz wykonano ładowanie danych do bazy EGiB dla
jednostek ewidencyjnych Krynica-miasto, Krynica-wieś, Piwniczna-miasto. Zakończenie pozostałych
do wykonania modernizacji ewidencji gruntów planowane jest na I kwartał 2022 roku. Szerszy opis
realizacji projektu znajduje się poniżej.

PROJEKTY REALIZOWANE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Nazwa projektu

Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu
Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz

Okres realizacji

13.07.2016 r. – 03.07.2022 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:
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 w 2021 roku przeprowadzono następujące działania:
− Prowadzono monitoring realizacji siedmiu umów zawartych w dniu 22 września 2020 roku do
postępowania ZP.272.5.2020 cz. I do VII z firmą Geokart International Sp. z o.o. dla cz. I, II,
IV, V, VI, VII oraz OPGK Kraków Sp. z o.o. dla cz. III, na realizację „usługi cyfryzacji i poprawy
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−

jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB”. Łączna wartość umów –
9 681 570 zł. Realizacja umów dla trzech części została zakończona w grudniu 2021 roku.
Termin realizacji umów dla czterech został wydłużony do maja 2022 roku.
Prowadzono monitoring realizacji umowy nr ZPI.273.15.2019 z Konsorcjum firm:
OPGK Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku i SPATIAL DATA SYSTEMS Sp. z o.o. z siedzibą
w Gliwicach – na usługę nadzoru nad prawidłowym wykonaniem cyfryzacji i poprawy jakości
mapy ewidencyjnej oraz modernizacją bazy danych EGIB. Wartość umowy – 984 000 zł.

WNIOSKI:
Projekt jest w trakcie realizacji zaplanowane wskaźniki realizacji projektu zostaną osiągnięte do
31 lipca 2022 roku.
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Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki*:
*Wykaz skrótów na stronie 337 Raportu.

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Wydział Budownictwa
ul. Strzelecka 1
33-300 Nowy Sącz

Strostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Zespół ds. Inwestycji
ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

REALIZACJA ZADAŃ W 2021 ROKU
Zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej realizowane są przez Wydział
Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. W 2021 roku zostało zrealizowanych 10 202
spraw (co stanowi wzrost o 15% w stosunku do 2020 roku – 8 857 spraw). Ich podział dokładnie
pokazuje poniższa tabela.
Tabela 95. Dane liczbowe dotyczące zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej
w latach 2020-2021

Nazwa sprawy

2020 rok

2021rok

Decyzje pozwoleń na budowę/rozbiórkę
Decyzje uchylenia/wygaszenia pozwoleń
Zgłoszenia robót budowlanych niewymagających 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

2 559
12

2 404
18

1 799

2 722

28

34

197

238

178

86

70

92

15

24

0

1

123

64

30

28

40
49
2 798
941
18

28
70
3 457
939
18

Razem

8 857

10 202

Źródło: Opracowano przez Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Sącz
250

IV

Raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego za rok 2021
Administracja architektoniczno-budowlana

STREFA PLANOWANIA
Zgodnie z art. 11 pkt 2 oraz art. 11 pkt 5 ppkt a) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Starosta opiniuje i uzgadnia projekty studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin Powiatu Nowosądeckiego. Natomiast Zarząd Powiatu
opiniuje i uzgadnia na podstawie art. 17 pkt 2 oraz art. 17 pkt 6 ppkt b tiret pierwszy ww. ustawy
projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin.
Ruch planistyczny na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2021 roku przedstawiają poniższe
zestawienia.
Tabela 96. Sprawy związane z uzgodnieniem studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego w 2021 roku

Gmina

Liczba uzgodnień studium w 2021 roku

Muszyna

1

Piwniczna-Zdrój

1

Kamionka Wielka

1
Razem

3

Źródło: Opracowano przez Zespół ds. Inwestycji
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączy

Wykres 11. Uzgodnienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w latach 2020-2021

18
18

Chełmiec
3

Podegrodzie
Stary Sącz

9

4
4
4

Grybów
Łącko

4
4

Kamionka Wielka

5

12

7

18
18

Muszyna
3
3

Piwniczna-Zdrój
Łabowa

1

Korzenna
Łososina Dolna
Rytro

1

2

5

3

2

1
2021 rok

2020 rok

Źródło: Opracowano przez Zespół ds. Inwestycji
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączy
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Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki*:
*Wykaz skrótów na stronie 337 Raportu.

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Powiatowy 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 2021 ROKU
W 2021 roku aktywność konsumencka mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego utrzymywała się
na stosunkowo wysokim. Rzecznik udzielił łącznie 1752 porady, co stanowi znaczący wzrost
w stosunku do roku 2020, kiedy to odnotowano 1339 porad.
Podobnie jak w roku ubiegłym największą część stanowiły porady
telefoniczne oraz udzielane drogą mailową (1667), co wynikało z graniczenia bezpośrednich przyjęć
konsumentów z powodu COVID-19. Liczba porad udzielanych w ten sposób utrzymuje się na
zbliżonym poziomie do roku poprzedniego, tj. stanowi 95,1% wszystkich porad. Pozostałych porad
(85) udzielono osobiście. Dotyczyły one głównie zakupów dokonanych podczas tzw. pokazów (74).
W 2021 roku realizacja pozostałych zadań utrzymywała się na poziomie roku poprzedniego.
W 2021 roku zdecydowana większość porad dotyczyła sprzedaży artykułów przemysłowych,
produktów oraz różnego rodzaju usług na rynku konsumenckim – 1739 porad, tj. ponad 99%.
Pozostałe porady (13) dotyczyły spraw niekonsumenckich i informacji ogólnych.
Spośród porad udzielonych w 2021 roku 195 zakończył się wszczęciem postępowania
i skierowaniem wystąpień do przedsiębiorców. To niewielki spadek w stosunku do roku 2020,
w którym wygenerowano łącznie 222 wystąpienia. Występowanie do przedsiębiorców spełniało
także rolę edukacyjną – dokonując analizy konkretnego przypadku, Rzecznik wskazywał
przedsiębiorcy właściwy sposób postępowania w stosunkach z konsumentami.
Wszystkie te działania miały na celu pomoc mieszkańcom Powiatu Nowosądeckiego, którzy
znaleźli się w trudnej sytuacji. Wsparcie, jakie otrzymują od Rzecznika Praw Konsumentów, jest
kompleksowe i często konsultowane merytorycznie również z radcami prawnymi. Klienci Starostwa
Powiatowego są też edukowani w zakresie praw, jakie przysługują im przy zawieraniu różnych
transakcji. Oprócz Rzecznika Praw Konsumentów mają również dostęp do radców prawnych
i prawników, którzy świadczą nieodpłatną pomoc prawną.
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Wykres 12. Liczba porad udzielona przez Rzecznika Praw Konsumentów w latach 2019-2021

2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1 752
1 416

1 339
2019 rok
2020 rok
2021 rok

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

Wykres 13. Procentowy stosunek rodzajów udzielonych porad przez Rzecznika Praw Konsumentów w 2020 i 2021 roku

2020 rok

2021rok

95,4%

95,1%

4,9%

4,6%

Porady telefoniczne oraz przez e-mail

Porady telefoniczne oraz przez e-mail

Porady osobiste

Porady osobiste

Źródło: Opracowano na podstawie danych przekazanych przez
Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów
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Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki*:
*Wykaz skrótów na stronie 337 Raportu.

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 2021 ROKU
OBSZARY, W KTÓRYCH PODEJMOWANE SĄ DZIAŁANIA W CELU REALIZACJI ZADAŃ:

OBRONNOŚĆ
•

•
•

•

•
•

•
•

Opracowano: „Plan Szkolenia Obronnego Powiatu Nowosądeckiego na rok 2021”, „Program
Szkolenia Obronnego w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu na lata 2021-2023”,
„Sprawozdanie ze szkoleń z zakresu realizacji zadań obronnych w 2020 roku”.
Dokonano uzgodnienia „Planu Szkolenia Obronnego SP ZOZ - Szpital im. dr J. Dietla
w Krynicy-Zdroju na rok 2021”.
Zaktualizowano „Plan Akcji Kurierskiej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu” oraz „Plany
Akcji Kurierskiej Wójtów i Burmistrzów z terenu Powiatu Nowosądeckiego” znajdujące się
w Starostwie Powiatowym.
Wykonano zbiorcze sprawozdania z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania
w trybie Akcji Kurierskiej w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach samorządowych z terenu
Powiatu Nowosądeckiego za rok 2020.
Dokonano aktualizacji „Instrukcji Stałego Dyżuru Starosty Nowosądeckiego”, „Instrukcji Głównego
Stanowiska Kierowania Starosty Nowosądeckiego” oraz „Dokumentacji Punktu Kontaktowego HNS”.
Sporządzono i przekazano do jednostek samorządowych z terenu Powiatu Nowosądeckiego oraz do
SP ZOZ – Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju wyciąg z „Rekomendacji Ministra Zdrowia
dotyczących zasad przygotowań ochrony zdrowia do działań w roku 2020 w przypadku wystąpienia
sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.
Dokonano aktualizacji świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w zakresie potrzeb
wynikających z realizacji zadań obronnych przez Starostę Nowosądeckiego.
Przeprowadzono dwie kontrole problemowe z zakresu realizacji zadań obronnych
w: Powiatowym Zarządzie Dróg w Nowym Sączu oraz Powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego dla Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu.
256

IV

Raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego za rok 2021
Obronność

•

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne wywołane chorobą COVID-19
większość zaplanowanych przedsięwzięć szkoleniowych w zakresie
spraw obronnych w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu oraz na terenie Powiatu
Nowosądeckiego zostało odwołanych.

OBRONA CYWILNA
•

•

•

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

Opracowano i uzgodniono z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie „Wytyczne
Starosty Nowosądeckiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w 2021 roku do realizacji zadań
z zakresu obrony cywilnej w 2021 roku” oraz zatwierdzono wytyczne gminne. Dokument ten
stanowił podstawę prawną do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w 2021 roku.
Opracowano i uzgodniono z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie „Wytyczne
Starosty Nowosądeckiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w 2022 roku do realizacji zadań
z zakresu obrony cywilnej w 2022 roku” oraz zatwierdzono wytyczne gminne. Dokument ten
będzie stanowił podstawę prawną do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w 2022 roku.
Dokonano aktualizacji następujących planów: Plan Ochrony Zabytków na wypadek powstania
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego, Plan Ewakuacji III
stopnia na terenie Powiatu Nowosądeckiego, Plan Działania Powiatowego Systemu Wykrywania
i Alarmowania na terenie Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego, Plan Obrony Cywilnej.
Przeprowadzone zostały sześć kontroli problemowych w zakresie realizacji zadań Obrony Cywilnej
w następujących Gminach: Grybów, Nawojowa, Stary Sącz, Podegrodzie, Piwniczna-Zdrój, Łososina
Dolna. Kontrole wykazały dobry poziom realizowanych zadań Obrony Cywilnej.
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.
Sporządzono sprawozdanie zbiorcze za Powiat Nowosądecki w sprawie realizacji zadań Obrony
Cywilnej w 2020 roku.
Opracowano: półroczne i roczne sprawozdanie z przeprowadzonych szkoleń i ćwiczeń w zakresie
obrony cywilnej, roczne sprawozdanie z przeprowadzonych szkoleń, ćwiczeń na terenie Powiatu
Nowosądeckiego w roku 2020.
Opracowano zestawienie: komendantów formacji obrony cywilnej Systemu Wykrywania
i Alarmowania przeznaczonych do odbycia szkolenia, a także planowanych ćwiczeń, treningów
Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Powiatu Nowosądeckiego.
Przeprowadzono 12 treningów łączności w ramach systemu powszechnego ostrzegania wojsk
oraz ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami z powietrza.
Zaktualizowano dane programu ARCUS 2005.
Uczestniczono w ćwiczeniach symulacyjnych systemu alarmowego połączonego
z elementem ostrzegania za pomocą syren alarmowych RENEGADE-SAREX/21.
Sporządzono zestawienie oceny stanu przygotowania obrony cywilnej w Powiecie
Nowosądeckim za rok 2020.
Wykonano zestawienia: ilości, rodzaju i wyposażenia Formacji Obrony Cywilnej tworzonych na
terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz danych teleadresowych Formacji Obrony Cywilnej
Systemu Wykrywania i Alarmowania.
Uzgodniono stany magazynowe sprzętu i materiałów Obrony Cywilnej z Wydziałem
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie Oddział Zamiejscowy w Nowym Sączu.
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•

•

•
•
•

Opracowano zestawienia: sprzętu będącego na wyposażeniu Magazynów Obrony Cywilnej
(jak również sprzętu pozyskiwanego od prywatnych przedsiębiorców na mocy świadczeń rzeczowych),
odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt do Powiatowego Magazynu Obrony
Cywilnej, a także dokonano inwentaryzacji rzeczowych składników majątku Obrony Cywilnej
w Powiatowym Magazynie Obrony Cywilnej.
Opracowano zestawienia: danych o potencjalnych źródłach zagrożenia skażeniami na terenie Powiatu
Nowosądeckiego, punktów wykonujących pomiary skażeń na terenie Powiatu Nowosądeckiego,
Punktów Likwidacji Skażeń na terenie Powiatu Nowosądeckiego wraz z ich przepustowością.
Przeprowadzono szkolnie dotyczące realizacji zadań Powiatowego Centrum Zarządzania
Kryzysowego dla osób wyznaczonych do pełnienia dyżurów całodobowych.
Uczestniczono w treningach wymiany informacji w systemie SI PROMIEŃ.
Opracowano „Karty Realizacji Zadań” z zakresu obrony cywilnej do nowego „Planu Operacyjnego
Funkcjonowania Powiatu Nowosądeckiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 wywołującym
chorobę COVID-19, odwołanych zostało wiele przedsięwzięć zaplanowanych na 2021 rok, w tym:
− Trening Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Powiatu Nowosądeckiego
i Miasta Nowego Sącza,
− Szkolenie członków formacji obrony cywilnej Powiatowego Ośrodka Analizy Danych
i Alarmowania,
− Szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

STOPNIE ALARMOWE
W 2021 roku Prezes Rady Ministrów na podstawie podpisanych Zarządzeń raz wprowadził stopień
alarmowy CRP, który swoim zasięgiem obejmował teren Powiatu Nowosądeckiego:
• ALFA CRP – od 5 grudnia 2021 roku od godz. 23:59 do dnia 10 grudnia 2021 roku, godz. 23:59

KWALIFIKACJA WOJSKOWA
W 2021 roku realizacja zadania organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej trwała w okresie
od dnia 9 sierpnia do dnia 15 listopada 2021 roku (69 dni roboczych), zakończenie nastąpiło na podstawie
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia
7 stycznia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 roku. Do kwalifikacji
wojskowej stawiło się:
− 1 272 osoby z rocznika podstawowego (2002),
− 919 osób z rocznika starszego,
− 74 kobiety.
W 2020 roku:
− 482 osób rocznika podstawowego
− 7 osób rocznika starszego,
− 9 kobiet.

W związku z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Nowosądeckiego
poniesione zostały następujące koszty:
− opłaty za wynajem obiektu – 15 000 zł,
− zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności, zakup usług – 17 721,76 zł,
− wynagrodzenia dla personelu, składki – 107 654,55 zł.
Całkowity koszt związany z realizacją zadania wyniósł 140 376,31 zł.
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15. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli – Ochrona
przeciwpowodziowa
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15.1. Wprowadzenie
Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki*:
*Wykaz skrótów na stronie 337 Raportu.

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

15.2. Dane statystyczne na temat bezpieczeństwa w Powiecie Nowosądeckim
Nad przestrzeganiem porządku publicznego i bezpieczeństwem obywateli w Powiecie
Nowosądeckim czuwa Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu (KMP), 6 terenowych Komisariatów
w następujących miejscowościach: Krynica-Zdrój, Łososina Dolna, Muszyna, Piwniczna-Zdrój,
Stary Sącz, Grybów oraz 4 posterunki w: Nawojowej, Łącku, Korzennej i Gródku nad Dunajcem.
Na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu (miasto Nowy Sącz
i Powiat Nowosądecki) w 2021 roku wszczęto ogółem 4 146 postępowań przygotowawczych.
Wykrywalność ogólna w 2021 roku wyniosła 89,6% i była o 3,5% niższa niż w roku 2020. Na poziomie
województwa małopolskiego wskaźnik szacował się na poziomie 76,3%.
Tabela 97. Przestępczość ogółem w latach 2020-2021 roku

Obszar

Wszczęto postępowań

Wykrywalność

Różnica

2020 rok

2021 rok

2020 rok

2021 rok

2 485

2 584

95,5%

92,5%

-3%

170

178

73,8%

75,7%

+1,9%

KP w Starym Sączu

394

461

64,8%

61%

-3,8%

KP w Piwnicznej-Zdroju

111

111

88,7%

72%

-16,7%

KP w Muszynie

86

93

77,6%

83,5%

+5,9%

KP w Krynicy-Zdroju

197

239

85,2%

74,4%

10,8%

PP w Nawojowej

140

152

67%

57,1%

-9,9%

KP w Grybowie

362

328

72,7%

72,8%

+0,1%

3 945

4 146

93,1%

89,6%

-3,5%

KMP – Miasto Nowy Sącz
i Gmina Chełmiec
KP w Łososinie Dolnej

Miasto Nowy Sącz
i Powiat Nowosądecki

Źródło: Dane Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu

W 2021 roku na terenie Powiatu Nowosądeckiego miało miejsce 326 wypadków i 2 418 kolizji,
w których zginęło 25 osób, a rannych zostało 420. Nietrzeźwi kierowcy spowodowali 25 wypadków
i 52 kolizje drogowe, co stanowi 2,8% ogólnej liczby zaistniałych zdarzeń na drogach. W roku 2021
policjanci Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu ujawnili łącznie 516 kierujących, którzy
prowadzili pojazd pod wpływem alkoholu.
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Tabela 98. Ilość zdarzeń drogowych i liczba poszkodowanych w latach 2020-2021

Gmina

Liczba wypadków
2020 rok

Liczba zabitych

2021 rok 2020 rok 2021 rok

Liczba rannych
2020 rok

Liczba kolizji

2021 rok 2020 rok 2021 rok

Nowy Sącz

113

97

4

1

120

118

1 114

1 200

Chełmiec

37

32

2

–

42

47

191

209

Nawojowa

12

10

–

–

15

13

52

43

5

12

–

1

5

12

36

49

Łabowa

11

7

–

–

14

13

36

37

Krynica-Zdrój

10

19

–

3

15

21

136

140

Muszyna

13

11

–

1

15

12

50

67

Piwniczna-Zdrój

6

6

–

1

7

6

39

46

Rytro

3

2

–

–

7

2

8

11

Stary Sącz

20

32

1

4

25

40

133

131

Łącko

20

26

2

1

27

38

85

89

Podegrodzie

17

12

–

1

28

15

68

79

Łososina Dolna
Gródek Nad
Dunajcem
Grybów

19

14

–

6

25

27

100

99

10

7

–

1

13

7

32

32

27

26

1

5

29

31

117

138

8

13

–

–

13

18

52

48

331

326

10

25

400

420

2 249

2 418

Kamionka Wielka

Korzenna
Razem

Źródło: Dane Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu

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 2021 roku sieć podmiotów
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze miasta i powiatu kształtuje się następująco:
• Komenda Miejska PSP, w strukturach której funkcjonują:
 3 jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP,
 46 jednostek OSP z obszaru Powiat Nowosądeckiego,
 2 jednostki OSP z obszaru Miasta Nowego Sącza.
• Dodatkowo na poziomie powiatowym działania podmiotów KSRG wspiera:
 54 jednostki ochotniczych straży pożarnych niewłączonych 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,
 instytucje i służby oraz inspekcje i straże działające na terenie funkcjonowania Komendy.

Do struktur Powiatowych Jednostek OSP w 2021 roku przynależało 5 151 czynnych druhów,
wspierających 522 oraz honorowych 427. Liczba Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na terenie
Powiatu wynosiła 88, do których przynależało łącznie 1 895 osób.
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Tabela 99. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz Miasta Nowego Sącza

Jednostki OSP
włączone do KRSG

Gmina

Liczba pozostałych
Osp na terenie gminy

2020 rok

2021 rok

2020 rok

2021 rok

Nowy Sącz

2

2

0

0

Grybów (miasto)

1

1

0

0

Krynica-Zdrój

2

2

7

7

Muszyna

3

3

3

3

Piwniczna-Zdrój

3

3

2

2

Stary Sącz

5

5

2

2

Chełmiec

3

3

2

2

Gródek nad Dunajcem

2

3

2

1

Grybów (gmina)

2

3

13

13

Kamionka Wielka

3

3

1

1

Korzenna

3

3

5

5

Łabowa

2

2

3

3

Łącko

5

5

7

7

Łososina Dolna

3

3

0

0

Nawojowa

0

0

1

1

Podegrodzie

5

6

8

7

Rytro

1

1

0

0

46

48

56

54

Razem

Źródło: Dane Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu

Tabela 100. Interwencje zastępów ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej
w latach 2020-2021 – ilość i rodzaje zdarzeń

Rodzaj zdarzenia
Pożary
Miejscowe zagrożenia
Alarmy fałszywe
Razem

Powiat Nowosądecki

Powiat Nowosądecki
z Miastem Nowym Sączem

2020 rok

2021 rok

2020 rok

2021 rok

760

557

942

709

2 001

1 973

2 619

2 894

180

222

301

370

2 941

2 752

3 862

3 973

Źródło: Dane Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu
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W 2021 roku na obszarze działania KM PSP w Nowym Sączu – obejmującej zasięgiem miasto
Nowy Sącza i Powiat Nowosądecki – powstało ogółem 3 973 zdarzeń. Jednostki ochrony
przeciwpożarowej interweniowały:
• 709 razy przy pożarach,
• 2 894 razy podczas miejscowych zagrożeń,
• 370 razy w ramach alarmów fałszywych.
W porównaniu do 2020 roku nastąpił nieznaczny wzrost ogólnej liczby zdarzeń – odnotowano
o 111 więcej interwencji.
W 2021 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej podejmowały działania ratowniczo gaśnicze
średnio:
• wyjazd do akcji co 2 godziny i 21 minut,
• pożar co 12 godzin i 21 minut,
• miejscowe zagrożenie co 2 godziny i 12 minut,
• alarm fałszywy co 3 godziny i 2 min.
Miesiącami o największym natężeniu działań ratowniczych były:
• lipiec– 559 zdarzeń,
• czerwiec – 492 zdarzenia,
• sierpień– 402 zdarzenia,
związanych z intensywnymi burzami. Opadami deszczu, wiatrami.
Tabela 101. Interwencje zastępów ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej
w latach 2020-2021 w poszczególnych gminach – ilość i rodzaje zdarzeń

Gmina

Pożar

Miejscowe zagrożenie

Fałszywy alarm

2020 rok

2021 rok

2020 rok

2021 rok

2020 rok

2021 rok

Grybów (miasto)

14

9

45

55

2

2

Krynica-Zdrój

54

28

117

166

9

60

Muszyna

24

34

204

99

52

28

Piwniczna-Zdrój

21

32

64

119

1

22

Stary Sącz

55

94

33

222

8

12

Chełmiec
Gródek nad
Dunajcem
Grybów (gmina)

84

59

210

215

17

19

57

25

137

96

5

20

100

45

227

168

11

9

Kamionka Wielka

17

15

69

71

8

3

Korzenna

25

21

63

149

2

8

Łabowa

15

4

127

58

0

1

Łącko

79

59

209

161

8

10

Łososina Dolna

25

14

133

168

4

6

Nawojowa

65

15

102

54

32

6

Podegrodzie

46

71

121

138

17

4

Rytro

79

32

140

34

4

12

760

557

2 001

1 973

180

222

Razem

Źródło: Opracowano na podstawie danych
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu
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Działania w związku z COVID-19
Ogólna liczba zakażonych na terenie Powiatu Nowosądeckiego
i Miasta Nowego Sącza wyniosła 7 839 osoby i obejmowała zarówno osoby zakażone objawowo
i bezobjawowo. Hospitalizacją zostało objętych 1 407 osób. Zarejestrowano 585 zgonów, których
przyczyną była infekcja SARS-CoV-2. Większość przypadków dotyczyła osób powyżej 60 roku życia,
u których w większości występowały choroby współistniejące. Kwarantannie (w tym kwarantannie
granicznej) poddano 19 638 osób, izolacji 7 839 osób. Przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Nowym Sączu (PPIS) łącznie zostało przeprowadzonych 26 699 dochodzeń
epidemiologicznych (w tym 19 133 dotyczyło mieszkańców powiatu nowosądeckiego) wobec osób
u których wykryto wirusa SARS-CoV-2 oraz osób z kontaktu z potwierdzonymi przypadkami zakażeń.
W ramach sprawowanego nadzoru przeprowadzano kontrole stosowania ustanowionych ograniczeń,
zakazów i nakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Przeprowadzono wraz
przedstawicielami Policji 2 990 kontroli w tym 1 889 kontroli obiektów na terenie Powiatu
Nowosądeckiego. Kontroli poddane były między innymi: sklepy, galerie handlowe, hotele, wyciągi
narciarskie, restauracje.
Zadania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa wykonywane
były także przez KMP w Nowym Sączu. Należały do nich m.in.: sprawdzenie osób objętych
kwarantanną, kontrola przestrzegania obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów, w tym
patrolowanie ulic, kontrolowanie placówek handlowo-usługowych, lokali gastronomicznych, środków
transportu publicznego, siłowni czy stoków narciarskich. Policjantów wspierali również strażnicy
miejscy i gminni, żołnierze oraz pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji oraz PSSE. Do
działań wykorzystywany był również dron.
W 2021 roku sądeccy policjanci ogółem przeprowadzili 21 760 interwencji (zastosowano łącznie
5 097 środków prawnych – pouczenia, mandaty karne, wnioski o ukaranie) dotyczących COVID-19:
− interwencje „koronawirus” – 13 672,
− gromadzenie się osób – 58 (101 środków prawnych),
− niezachowanie dystansu społecznego –27 (45 środków prawnych),
− przemieszczanie się w transporcie zbiorowym – 4 623 (15 środków prawnych),
− nieprzestrzeganie obowiązku zasłaniania twarzy – 3 380 (4 936 środków prawnych).
Ponadto przekazano do PPIS 125 notatek urzędowych (w tym 45 za naruszenie zasad
kwarantanny). PPIS wydał 15 decyzji administracyjnych, a suma nałożonych grzywien wyniosła
31 000 zł.
Od początku wystąpienia zagrożenia związanego z koronawirusem także jednostki PSP i OSP
z terenu KM PSP w Nowym Sączu zostały włączone do działań związanych z ograniczeniem
rozprzestrzeniania się epidemii, w tym:
− pomoc w organizacji punktów poboru wymazów typu „drive-thru”,
− pomoc w organizacji i funkcjonowaniu punktów szczepień,
− dowóz osób do punktów szczepień,
− pomoc w kolportażu ulotek,
− redystrybucja środków dezynfekcyjnych (do: szkół, placówek oświatowych, parafii),
− wspieranie jednostek państwowego ratownictwa medycznego.
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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 (PCZK) 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.

REALIZACJA ZADAŃ W 2021 ROKU
OBSZARY, W KTÓRYCH PODEJMOWANE SĄ DZIAŁANIA W CELU REALIZACJI ZADAŃ:

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
W związku z wydanym Zarządzeniem Starosty Nowosądeckiego nr 9/2019 z dnia
5 lutego 2019 roku w sprawie powołania, organizacji i funkcjonowania Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego w 2021 roku odbyły się 4 posiedzenia zespołu o następującej tematyce:
• 12 kwietnia 2021 roku – wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) na terenie Powiatu
Nowosądeckiego.
• 30 czerwca 2021 roku – organizacja bezpiecznych wakacji letnich dla dzieci i młodzieży na
terenie powiatu nowosądeckiego w 2021 roku,
• 28 października 2021 roku – przygotowanie Powiatu Nowosądeckiego do funkcjonowania
w ekstremalnych warunkach zimowych 2021/2022,
• 26 listopada 2021 roku – podsumowanie działalności inspekcji, służb i straży za 2021 rok.

MAGAZYN PRZECIWPOWODZIOWY
Zasady działalności Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego dla Powiatu Nowosądeckiego
określa Zarządzenie Starosty Nowosądeckiego nr 4/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku 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.
Stan wyposażenia Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego na potrzeby Powiatowego
Centrum Zarządzania Kryzysowego na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił:
1) worki na piasek – 60 000 szt.,
2) plandeki z linkami – 51 szt.,
3) łóżka polowe – 165 szt.,
4) śpiwory – 165 szt.,
5) rękawy przeciwpowodziowe – 33 szt.,
6) pasy ściągające – 4 szt.
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ZGŁOSZENIA, OSTRZEŻENIA
•
•

•

W 2021 roku podjęto działania w wyniku otrzymanych 164 zgłoszeń telefonicznych, które zostały
odnotowane w dzienniku ewidencji zgłoszeń interwencyjnych.
Otrzymano łącznie 157 ostrzeżeń meteorologicznych i hydrologicznych, które przekazano do
Urzędów Gmin, Służb, Inspekcji i Straży oraz powiadomiono mieszkańców. W zakresie ostrzeżeń
o zanieczyszczeniu powietrza otrzymano 19 ostrzeżeń I oraz 8 ostrzeżeń II stopnia. W bazie
kontaktowej w zakresie powiadamiania o zanieczyszczeniu powietrza znajdują się 327 podmioty
(szkoły, Urzędy Gmin i Miast, dyżurni Policji, dyżurni PSP, Inspekcja Transportu Drogowego itp.).
Wszystkie ostrzeżenia, komunikaty i raporty wprowadzano na stronę internetową PCZK.

ZDARZENIA NA TERENIE POWIATU
W 2021 roku na terenie Powiatu wystąpiły następujące zdarzenia kryzysowego związane
z gwałtownymi warunkami meteorologicznymi, podczas których pełnione były całodobowe dyżury:
• czerwiec – wystąpienie gwałtownych opadów gradu oraz trąba powietrzna – uszkodzonych
zostało ok. 90 budynków, drogi powiatowe i gminne, doszło do podmyć dróg i podtopień posesji,
straty sadownicze;
• lipiec – gwałtowne i intensywne opady deszczu, w wyniku których doszło do podtopień
budynków na terenie 6 gmin (Łososina Dolna, Korzenna, Łącko, Podegrodzie, Piwniczna Zdrój,
Gmina Grybów), liczne uszkodzenia infrastruktury;
• sierpień – gwałtowne i intensywne opady deszczu, w wyniku których doszło do podtopień
budynków na terenie 6 gmin (Stary Sącz, Łososina Dolna, Łącko, Nawojowa, Korzenna, Miasto
Grybów), uszkodzenia dróg (Łososina Dolna, Muszyna, Stary Sącz, Rytro, Chełmiec, Gródek nad
Dunajcem, Korzenna, Rytro), uaktywniły się osuwiska.

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
przedmiotowego systemu.
Meldunki sporządzone w aplikacji przez PCZK Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
przekazywane są do WCZK. W 2021 roku przekazano 227 raportów: 64 sytuacyjnych
i 163 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 155 ostrzeżeń meteorologicznych i hydrologicznych
w postaci 192 323 SMS do 1 249 odbiorców.

WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI GMINNYMI
Przekazano wytyczne do Gmin Powiatu Nowosądeckiego w sprawie podejmowanych działań
w ekstremalnych warunkach zimowych. Wytyczne zawierały informacje w sprawach: udzielania
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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 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).

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA
TRENINGI I ĆWICZENIA
•

•

W ramach treningu umiejętności przekazywania informacji poprzez sieć radiową PCZK
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.
PCZK wzięło udział w ćwiczeniach symulacyjnych systemu alarmowego połączonego
z elementem ostrzegania za pomocą syren alarmowych RENEGATE – SAREX/20
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.

SZKOLENIA
•

Zorganizowano szkolenie nowych osób powołanych do pełnienia dyżurów w PCZK. Szkolenie
ma na celu omówienie zakresu pracy na stanowisku dyżurnego PCZK w czasie
wprowadzonych dyżurów całodobowych na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych na
terenie Powiatu Nowosądeckiego. Szkolenia odbywają się raz na kwartał.

DOTACJE
Uchwałą Nr 1252/2018 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 kwietnia 2018 roku
w sprawie Regulaminu ubiegania się o udzielenie dotacji celowych przez Ochotnicze Straże Pożarne
(OSP) lub inne podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego lub wodnego na rok
2021 przeznaczono kwotę 175 000 zł w ramach dotacji celowych dla tych jednostek oraz podmiotów.
W 2020 roku:
− 182 500 zł.

Dotacja przekazana z budżetu Powiatu Nowosądeckiego mogła być przeznaczona jako
doposażenie podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego lub wodnego
poprzez zakup lub dofinansowanie:
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−
−
−
−
−
−
−
−
−

utrzymania gotowości ratowniczej,
prowadzenia działań ratowniczych,
organizowania i prowadzenia szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich
przewodników,
utrzymania gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego,
organizowania i prowadzenia szkoleń ratowników górskich oraz psów ratowniczych, w tym
psów lawinowych,
zakup i utrzymanie środków transportu i łączności,
wyposażenie ratowników górskich w sprzęt i ekwipunek,
zakup i utrzymanie sprzętu ratowniczego,
prowadzenie działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie wypadkom.

W 2021 roku wpłynęły 3 wnioski z przeznaczeniem na dotacje celowe (wnioskowane kwoty
dotacji łącznie 15 000 zł), które przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Decyzją Zarządu
Powiatu Nowosądeckiego w dniu 12 maja 2021 roku przyznano 3 podmiotom uprawnionym do
wykonywania ratownictwa górskiego lub wodnego środki finansowe w kwocie 15 000 zł. Wszystkie
dotacje celowe zostały zrealizowane i rozliczone pod względem merytoryczno-formalnym.
W 2020 roku:
− 4 wnioski,
− 35 000 zł – wnioskowana kwota łącznie,
− 4 podmioty, którym przyznano dotacje,
− 35 000 zł – kwota przyznanych dotacji.
Tabela 102. Dotacje celowe dla podmiotom uprawnionym do wykonywania
ratownictwa górskiego lub wodnego w 2021 roku

L.p.

Nazwa podmiotu

Przeznaczenie

Kwota dotacji

1.

Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe

Elektryczny system do suszenia
sprzętu i wyposażenia

5 000 zł

2.

Grupa Krynicka Górskiego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego

Przyczepa specjalistyczna do
przewozu osób poszkodowanych
„MAKUMBA”

5 000 zł

3.

Fundacja Instytut Ratownictwa na Wodach
Górskich i Powodziowych w Podegrodziu

4 szt. spodni GORE-TEX

5 000 zł

Źródło: Opracowano przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu

Dotacja przekazana z budżetu Powiatu Nowosądeckiego mogła być przeznaczona jako
doposażenie jednostek OSP poprzez zakup lub dofinansowanie:
− umundurowania bojowego oraz środków ochrony osobistej strażaków,
− środków łączności (lub modernizacji),
− sprzętu, aparatury, urządzeń oraz innego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań
ratowniczych,
− pojazdów ratowniczo-gaśniczych a także ich doposażenie w niezbędny sprzęt (remont),
− umundurowania dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
W 2021 roku wpłynęło 77 wniosków (wnioskowane kwoty dotacji łącznie 421 112,64 zł). Wnioski
przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Decyzją Zarządu Powiatu Nowosądeckiego w dniu
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12 maja 2021 roku przyznano 50 jednostkom OSP z terenu Powiatu Nowosądeckiego dotacje celowe na
kwotę 160 500 zł. Na podstawie sprawozdań stwierdzono, iż 49 dotacji celowych zostało zrealizowanych
i rozliczonych pod względem merytoryczno-formalnym. Natomiast 1 dotacja została wykorzystana
niezgodnie z zapisami umowy i doprowadzono do jej zwrotu. Ponadto decyzją Starosty Nowosądeckiego
w dniu 15 listopada 2021 roku przyznano dotację celową 1 jednostce OSP.
W 2020 roku:
− 77 wnioski,
− 399 039 zł – wnioskowana kwota łącznie,
− 61 podmioty, którym przyznano dotację,
− 147 500 zł – kwota przyznanych dotacji.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z budżetu Powiatu Nowosądeckiego w 2021 roku
50 jednostek OSP z terenu Powiatu Nowosądeckiego zakupiło łącznie:
•

w ramach umundurowania specjalnego (bojowego) oraz środków ochrony osobistej:
 23 kompletów ubrań specjalnych (bojowych),
 29 kompletów ubrań koszarowych,
 31 par butów specjalnych i taktycznych,
 35 par rękawic specjalnych, technicznych i ochronnych,
 7 kominiarek strażackich niepalnych,
 7 hełmów strażackich,
 2 kamizelki asekuracyjne,
 1 czapka dżokejka.

•

w ramach środków łączności:
 4 mikrofonogłośniki,
 6 radiotelefony nasobne.

•

w ramach sprzętu, aparatury, urządzeń oraz innego wyposażenia niezbędnego do
prowadzenia działań ratowniczych:
 3 latarki ręczne kątowe,
 1 prądownicę pianową,
 13 latarek,
 1 rozdzielacz kulowy,
 10 uchwytów do latarek,
 1 podnośnik,
 4 latarki szperacze,
 1 zestaw terenowy,
 4 linki strażackie,
 1 defibrylator AED,
 3 kamery termowizyjne,
 1 pompę zatapialną,
 1 pulsoksymetr,
 1 piłę szablastą,
 2 lonże,
 1 zestaw narzędzi
 1 szlifierkę kątową,
akumulatorowych,
 1 zestaw kluczy,
 1 zestaw bitów,
 1 przedłużacz bębnowy,
 1 pas narzędziowy,
 1 halligan,
 1 detektor wielogazowy,
 1 prądownicę wodną,
 1 gaśnicę śniegową,
 1 sito kominowe,
 1 pilarkę,
 2 maski Opti – Pro,
 10 pachołków drogowych,
 2 pokrowce na maskę Opti-Pro,
 2 tarcze „LIZAK”,
 1 lanca uniwersalna,
 9 węży pożarniczych W-52,
 1 komplet naklejek na hełm,
 9 węży pożarniczych W-75,
 1 opryskiwacz,
 1 hydrant naziemny,
 1 zestaw do ratownictwa
 1 klucz do hydrantu,
wysokościowego,
 1 zestaw lanc mgłowych,
 1 zestaw do ratownictwa
 1 zasysacz liniowy,
kolejowego.
 1 wytwornicę do piany,
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•

w ramach pojazdów ratowniczo-gaśniczych a także ich doposażenie w niezbędny sprzęt
(lub remont):
 1 średni samochód ratowniczo-gaśniczy,
 1 remont samochodu pożarniczego,
 1 piaskowanie i konserwacja podwozia samochodu pożarniczego.
Tabela 103. Zestawienie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, którym udzielono dotacji celowej
wraz z jej wysokością w 2021 roku

L.p.

Nazwa jednostki OSP

Kwota dotacji

L.p.

Nazwa jednostki OSP

Kwota dotacji

1.

OSP Klęczany

5 000 zł

26. OSP Tęgoborze

3 000 zł

2.

OSP Paszyn

4 000 zł

27. OSP Tabaszowa

4 000 zł

3.

OSP Librantowa

3 000 zł

28. OSP Muszyna

3 000 zł

4.

OSP Krasne Potockie

4 000 zł

29. OSP Żegiestów

3 000 zł

5.

OSP Krużlowa Wyżna

3 000 zł

30. OSP Nawojowa

4 000 zł

6.

OSP Kąclowa

3 000 zł

31. OSP Długołęka-Świerkla

4 000 zł

7.

OSP Ptaszkowa

2 000 zł

32. OSP Chochorowice

3 000 zł

8.

OSP Grybów – Biała

3 000 zł

33. OSP Brzezna - Litacz

4 000 zł

9.

OSP Binczarowa

3 000 zł

34. OSP Naszacowice

2 000 zł

10. OSP Siołkowa

3 000 zł

35. OSP Brzezna

2 000 zł

11. OSP Polna

4 000 zł

36. OSP Stadła

2 000 zł

12. OSP Florynka

3 000 zł

37. OSP Stary Sącz

2 000 zł

13. OSP Korzenna

5 000 zł

38. OSP Moszczenica Wyżna

3 000 zł

14. OSP Lipnica Wielka

5 000 zł

39. OSP Barcice

3 000 zł

15. OSP Mogilno

4 000 zł

40. OSP Mochnaczka Wyżna

3 000 zł

16. OSP Łabowa

2 000 zł

41. OSP Czyrna

3 000 zł

17. OSP Kamianna

3 000 zł

42. OSP Piwniczna Zdrój

2 000 zł

18. OSP Czarny Potok

3 000 zł

43. OSP Wierchomla

3 000 zł

19. OSP Zabrzeż

3 000 zł

44. OSP Głębokie

2 000 zł

20. OSP Zagorzyn

3 000 zł

45. OSP Mszalnica

4 000 zł

21. OSP Łącko

3 000 zł

1 500 zł

22. OSP Czerniec

2 500 zł

46. OSP Królowa Górna
47. OSP Przydonica

3 000 zł

23. OSP Maszkowice

3 000 zł

24. OSP Wola Kosnowa

4 000 zł

48. OSP Rożnów
49. OSP GRS Nowy Sącz

3 000 zł
4 000 zł

25. OSP Kadcza

2 000 zł

50. OSP Lipnica Wielka

5 000 zł

Źródło: Opracowano przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu

270

IV

Raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego za rok 2021
Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli –
Ochrona przeciwpowodziowa

Ponadto w 2021 roku Zarząd Powiatu Nowosądeckiego przekazał dotacje celowe dla:
• Miasta Nowego Sącza z przeznaczeniem dla KM PSP w Nowym Sączu
na realizację zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 17 000 zł,
• KMP w Nowym Sączu poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla
na dofinansowanie do zakupu pojazdów służbowych – 70 311 zł,
• KMP w Nowym Sączu poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na
dofinansowanie utrzymania i funkcjonowania komisariatów na terenie Powiatu
Nowosądeckiego – 9 689 zł,
• Funduszu Wsparcia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu
z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego w grupie wydatków bieżących,
wykorzystywanego do realizacji zadań przez funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału SG –
15 000 zł,
• KM PSP w Nowym Sączu poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży
Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu typu „bus” – 30 000 zł,
• KM PSP w Nowym Sączu poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży
Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu
ratowniczego oraz wyposażenia strażaków, wykorzystywanych podczas działań ratowniczych
prowadzonych między innymi na obszarze Powiatu Nowosądeckiego– 20 000 zł,
• Gminy Gródek nad Dunajcem na zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym
i kąpiącym się na terenie Jeziora Rożnowskiego w okresie wakacji 2020 – 8 000 zł (realizacja
zadania przez Sądeckie WOPR),
• w ramach wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego
i ochrony przeciwpożarowej przeznaczono kwotę w wysokości 42 500 zł na:
− organizację powiatowych eliminacji zawodów, turniejów i konkursów z zakresu
bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zawodów strzeleckich,
− 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 z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na
obszarach wodnych (art. 30 ust. 4),
− dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację „Programu Współpracy
Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019”, które brały
udział w ramach konkursu w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego (łącznie
14 dotacji na kwotę 37 500 zł).

ZAWODY I MISTRZOSTWA
Zarząd Powiatu Nowosądeckiego wydatkował środki z przeznaczeniem na współorganizację
poniższych zawodów:
• XXIX Zimowe Zawody Strzeleckie organizowane przez Klub Ligi Obrony Kraju „Snajper”.
W ramach przyznanej kwoty zakupiono puchary dla zwycięzców – 500 zł.
• XXXIV Sylwestrowe Zawody Strzeleckie organizowanych przez Klub Ligi Obrony Kraju „Snajper”.
W ramach przyznanej kwoty zakupiono puchary ora medale dla zwycięzców – 500 zł.
• Ponadto na stronie 303 Raportu opisano formy współpracy w ramach dotacji celowej na
realizację zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa publicznego „Bezpieczne Sądeckie”.
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WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI GMINNYMI
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.

DZIAŁANIA W ZWIĄZKU Z COVID-19
Na podstawie Wojewódzkiego planu działania na wypadek
wystąpienia epidemii zorganizowano w ciągu roku łącznie 1 miejsce kwarantanny zbiorowej dla
mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego:
− obiekt zorganizowany w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej-Zdroju,
− od czerwca obowiązuje porozumienie z Powiatem Limanowskim w sprawie przyjmowania
osób z terenu Powiatu Nowosądeckiego na kwarantannę zbiorową.
Zapewniono funkcjonowanie obiektu poprzez nawiązanie umów na usługi takie jak: catering,
transport, dezynfekcja, nocleg oraz zapewniano dostęp do środków ochrony osobistej dla personelu,
jak również osób odbywających kwarantannę (maseczki, płyny do dezynfekcji, kombinezony,
rękawiczki). W 2021 roku do obiektów kwarantanny zbiorowej dla Powiatu Nowosądeckiego
skierowano łącznie 7 osób.
W 2020 roku:
− 52 osoby.

Poniesiony koszt całkowity w 2021 roku związany ze zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2 wyniósł
5 707 zł i obejmował w całości utrzymanie osób w miejscu kwarantanny.
W 2020 roku:
− 129 811,98 zł

Ponadto Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego na bieżąco udzielało mieszkańcom
informacji na temat obowiązujących obostrzeń, zasad przekraczania granicy kraju, odbywania
kwarantanny oraz koordynowało proces przyjmowania osób do miejsca kwarantanny zbiorowej.
W ramach przeciwdziałania pandemii COVID-19 Urząd Wojewódzki w Krakowie kilkukrotnie
przekazał środki ochrony osobistej dla Powiatu Nowosądeckiego:
• 25 kwietnia 2021 roku – maseczki w ilości 216 000 sztuk dla mieszkańców powiatu,
• 8 maja 2021 roku – maseczki w ilości 425 000 sztuk dla mieszkańców powiatu,
• 30 czerwca 2021 roku – rękawiczki w ilości 280 000 sztuk, płyn do dezynfekcji rąk w ilości
4 000 litrów dla obiektów Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie powiatu,
• 14 lipca 2021 roku – fartuchy medyczne w ilości 19 800 sztuk, gogle ochronne w ilości
2 830 sztuk, maseczki w ilości 33 900 sztuk dla obiektów Podstawowej Opieki Zdrowotnej na
terenie powiatu.
Środki te wydawane były przez pracowników PCZK Kryzysowego przy współpracy Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.
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16. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku
pracy
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16.1. Wprowadzenie
Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki*:
*Wykaz skrótów na stronie 337 Raportu.

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
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.

16.2. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
STAN I ANALIZA POZIOMU BEZROBOCIA
Na koniec grudnia 2021 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
zarejestrowanych było 6 043 osoby bezrobotne, w tym 4 082 kobiet (67,5 %) i 1 961 mężczyzn
(32,5 %). Stopa bezrobocia w Powiecie Nowosądeckim na koniec grudnia 2021 roku ukształtowała
się na poziomie 7,7%.
Tabela 104. Podstawowe dane na temat bezrobocia w Powiecie Nowosądeckiem w 2020 i 2021 roku

Wyszczególnienie
Stan bezrobotnych na koniec grudnia
Ogółem, w tym:
kobiety
mężczyźni
Stopa bezrobocia

2020 rok

2021 rok

7 147
4 725
2 422
9,2 %

6 043
4 082
1 961
7,7%

8 810
4 669
4 141

7 697
4 165
3 532

7 644
3 974
3 670

8 801
4 808
3 993

Zarejestrowało się
Ogółem, w tym:
kobiety
mężczyźni
Wyrejestrowało się
Ogółem, w tym:
kobiety
mężczyźni

Źródło: Opracowano przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
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Wykres 14. Bezrobotni w Powiecie Nowosądeckim na koniec 2020 i 2021 roku
2021 rok

2020 rok
7 697

Napływ bezrobotnych

Odpływ bezrobotnych

8 810
-8 801
-7 644
6 043

Bezrobotni na koniec roku

7 147

-10 000

-8 000

-6 000

-4 000

-2 000

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

Źródło: Opracowano na podstawie danych przekazanych przez
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

Wykres 15. Bezrobotni w Powiecie Nowosądeckim w 2021 roku

5 000

liczba osób bezrobotnych

napływ

odpływ

Źródło: Opracowano na podstawie danych przekazanych przez
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
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Rysunek 20. Stopa bezrobocia na koniec 2021 roku
w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego

Źródło: Opracowano przez Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych na podstawie danych przekazanych
przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
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Tabela 105. Bezrobotni wg gmin w latach 2020-2021

Ogółem bezrobotnych
Gmina

stan na koniec
2020 roku

stan na koniec
20201roku

Chełmiec

971

860

Gródek n. Dunajcem

286

221

Grybów miasto

191

163

Grybów gmina

788

682

Kamionka Wielka

396

328

Korzenna

420

372

Krynica-Zdrój

542

422

Łabowa

212

154

Łącko

576

446

Łososina Dolna

284

261

Muszyna

373

315

Nawojowa

349

299

Piwniczna-Zdrój

404

316

Podegrodzie

419

374

Rytro

116

131

Stary Sącz

820

699

7 147

6 043

Powiat Nowosądecki

Źródło: Opracowano przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
Tabela 106. Struktura osób bezrobotnych wg wielkich grup zawodowych – stan na 31 grudnia 2021 roku

w tym

Bezrobotni
ogółem

kobiety

absolwenci
ogółem

absolwenci
kobiety

Bez zawodu

402

281

59

34

Przedst. władz pub., wyżsi urzędnicy i kierownicy

33

18

2

1

Specjaliści

751

592

67

44

Technicy i inny średni personel

824

589

101

40

Pracownicy biurowi

365

299

13

10

1 838

1 616

47

44

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy

85

49

0

0

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

969

262

41

7

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

212

48

1

0

Pracownicy przy pracach prostych

563

328

4

3

1

0

0

0

6 043

4 082

335

183

Nazwa grupy

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy

Siły zbrojne
Razem

Źródło: Opracowano przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
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Tabela 107. Podstawowe struktury osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
dla Powiatu Nowosądeckiego w 2021 roku

Stan na koniec
2021 roku

Wyszczególnienie

Struktura w %

Bezrobotni ogółem, w tym:

6 043

100

kobiety
z prawem do zasiłku
zarejestrowani po raz pierwszy
zarejestrowani po raz kolejny (od 1990 r.)
zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy
poprzednio pracujący
dotychczas nie pracujący
zamieszkali na wsi
osoby w okresie do 12- stu miesięcy od dnia ukończenia
nauki
− cudzoziemcy
− bez kwalifikacji zawodowych
− bez doświadczenia zawodowego
− kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu
dziecka
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy

4 082
705
1 134
4 909
200
5 393
650
5 032

67,5
11,7
18,8
81,2
3,3
89,2
10,8
83,3

335

5,5

10
1 193
1 005

0,2
19,7
16,6

1 468

24,3

5 427

89,8

1 771

29,3

877

14,5

3 555
1 329
74
1 862

58,8
22,0
1,2
30,8

7

0,1

276

4,6

−
−
−
−
−
−
−
−
−

−

osoby do 30 roku życia
w tym osoby do 25 roku życia

−
−
−
−
−
−

długotrwale bezrobotne
powyżej 50 roku życia
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia
posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne
do 18 roku życia
niepełnosprawni

Poszukujący pracy

100

w tym osoby niepełnosprawne

30

Źródło: Opracowano przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

REALIZACJA ZADAŃ W 2021 ROKU
DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
OSÓB BEZROBOTNYCH
1) Pośrednictwo Pracy:
W 2021 roku doradcy klienta indywidualnego objęli swoimi usługami 14 884 osób bezrobotnych
(stan na 31 grudnia 2020 rok – 7 147 osób + napływ w 2021 roku – 7 697 osób), oraz 291 osób
poszukujących pracy.
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2) Profilowanie pomocy:
Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 czerwca 2018 roku z dniem
15 czerwca 2019 roku stracił obowiązującą moc art. 34a ust. 3c ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, a co za tym idzie przestało obowiązywać rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego.
3) Indywidualne Plany Działania:
Po ustaleniu właściwego profilu pomocy, doradcy klienta indywidualnego przygotowali
i opracowali wspólnie z osobami bezrobotnymi 9 716 Indywidualnych Planów Działania. Doradcy
klienta indywidualnego udzielili też 1 027 indywidualnych porad zawodowych, które miały na celu
dokładniejsze zdiagnozowanie problemów zawodowych klientów oraz ustalenie możliwości ich
przezwyciężenia przy wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy i zaangażowaniu własnym bezrobotnego.
4) Pośrednictwo pracy:
W 2021 roku do urzędu wpłynęło 4 314 ofert pracy, w tym: 2 658 ofert pracy niesubsydiowanej
(62%), 1 659 ofert pracy subsydiowanej ze środków FP (38%). Oferty pracy w liczbie 4 314 otrzymano
z 1 257 zakładów, w tym z „sektora prywatnego” wpłynęło 3 739 ofert, co stanowiło 86,7% ogółu
ofert pracy.
Tabela 108. Oferty pracy w poszczególnych zawodowcach w 2021 roku

L.p.

Zawody i specjalności

Ogółem Subsydiowane Staż Niesubsydiowane

1.

Technik prac biurowych

358

252

208

106

2.

Sprzedawca

252

169

67

83

3.

Pomocniczy robotnik konserwacji terenów zieleni

226

0

0

226

4.

Pomocniczy robotnik budowlany

199

36

4

163

5.

Robotnik gospodarczy

142

122

2

20

6.

Technik administracji

158

0

0

158

7.

Pozostali pracownicy wykonujący prace proste
gdzie indziej niesklasyfikowani

120

50

28

70

8.

Pomoc kuchenna

118

0

0

118

9.

Asystent do spraw księgowości

116

79

73

37

10. Fryzjer

103

38

14

65

11. Kucharz

87

27

14

60

12. Murarz

83

18

9

65

13. Asystent nauczyciela przedszkola

77

42

33

35

14. Kelner

68

41

27

27

15. Magazynier

63

43

38

20

16. Nauczyciel przedszkola

61

6

0

55

Źródło: Opracowano przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
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Tabela 109. Zgłoszone oferty pracy w okresie roku w latach 2020-2021

Wyszczególnienie

2020 rok

2021 rok

3 169

4 314

− oferty niesubsydiowane

1 951

2 658

− oferty subsydiowane

1 218

1 656

Ogółem
w tym:

Źródło: Opracowano 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. Jednakże głębsza analiza procentowego udziału ofert pracy subsydiowanej prowadzi do
wniosku, że oferty pracy dla pracowników biurowych i administracyjnych, czyli na stanowiskach
najbardziej poszukiwanych przez bezrobotne panie, były głównie przeznaczone dla stażystów.
Z 474 ofert zgłoszonych w tych zawodach, aż 281 to były staże, a tylko 143 oferty pracy
niesubsydiowanej.
Najwyższy odsetek ofert pracy subsydiowanej (85,9%) wystąpił
w zawodzie „robotnik
gospodarczy” – na 142 oferty aż 122 oferty były współfinansowane z Funduszu Pracy. Dotyczyły one
w większości prac wykonywanych na terenie gmin w ramach robót publicznych oraz prac społecznie
użytecznych.
Wykres 16. Liczba ofert pracy ogółem w stosunku do liczby ofert pracy
pod zatrudnienie cudzoziemców w latach 2020-2021

Liczba ofert pod zatrudnienie cudzoziemców

liczba ofert ogółem
4 314

3 169

633

436

2020 rok

2021 rok

Źródło: Opracowano przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
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W 2021 roku aktywnym pośrednictwem pracy objęto łącznie 7 437 osób bezrobotnych
i poszukujących pracy, którzy deklarowali gotowość do podjęcia pracy. Doradcy klienta 17 137 razy
przedstawili im odpowiednią ofertę pracy – średnio 2,3 oferty na kandydata.
W 3 169 przypadkach doradcy klienta indywidualnego po przedstawieniu oferty wydali
kandydatom skierowanie do pracy lub innego zatrudnienia subsydiowanego, z tego:
• 1 972 osoby podjęły pracę, staż lub prace społecznie użyteczne,
• 258 osób odmówiło z różnych względów przyjęcia propozycji pracy lub stażu,
• 121 osób nie zgłosiło się do pracodawcy lub do Urzędu z odpowiedzią na skierowanie,
• 812 osób nie przyjęto do pracy, odbywania stażu z innych powodów m.in. niespełniania
oczekiwań pracodawców,
• 2 osoby nie przyjęto do pracy i 4 osoby na staż z powodu wycofania się pracodawców
i tym samym anulowania ofert.
Tabela 110. Podjęcia pracy w latach 2020-2021

Wyszczególnienie
Ogółem, w tym:

2020 rok

2021 rok

4 935

5 418



Kobiety

2 512

2 954



Mężczyźni

2 423

2 464

3 962

4 174

Praca subsydiowana, z tego:

973

1 244

−

Prace interwencyjne

274

474

−

Roboty publiczne

103

92

−

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej,
z tego:

454

(w tym 4 spółdzielnie
socjalne)

Praca niesubsydiowana

529



Produkcja

39

34



Handel

20

43



Usługi

395

448

−

Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy

52

52

−

Podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu
na zasiedlenie

64

86

−

Zatrudnienie socjalne

22

7

−

Podjęcie pracy PFRON

4

4

Źródło: Opracowano przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
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Wykres 17. Efekty pośrednictwa pracy w 2021 roku

26%

Podjęcie pracy
Rezygnacja kandydata
Skierowanie nierozliczone

4%
62%

8%

Odmowa pracodawcy

Źródło: Opracowano przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

5) Giełdy pracy i spotkania informacyjne:
W 2021 roku ze względu na brak pomieszczenia, w którym można by zgodnie z obowiązującymi
rygorami sanitarnymi organizować bezpieczne spotkania dla kilkunastoosobowych grup
bezrobotnych, PUP nie organizował giełd pracy ani spotkań informacyjnych dla nowo
zarejestrowanych.
6) Usługi EURES:
Rok 2021 nie był dobrym rokiem na poszukiwanie pracy za granicą. Więcej osób zdecydowało
się w warunkach epidemii na powrót do kraju niż na wyjazd. Dlatego też wśród osób bezrobotnych
zaobserwowano zdecydowany spadek zainteresowania samodzielnym poszukiwaniem pracy za
granicą przy wykorzystaniu ofert pracy z sieci EURES. W Dziale Usług Rynku Pracy 412 osób
bezrobotnych objęto usługą EURES, jednakże aż 404 osoby ograniczyło się jedynie do ogólnych
informacji na temat sieci EURES, a tylko 8 osób było zainteresowanych ofertami EURES. Dla grupy tej
wyszukano i przedstawiono interesujące zagraniczne oferty pracy oraz poinformowano o sposobie
aplikacji.
7) Współpraca przy realizacji projektów zewnętrznych:
Informacje o 37 projektach skierowanych do osób bezrobotnych, a realizowanych przez
instytucje zewnętrzne, które wpłynęły w 2021 roku do Urzędu, upowszechniano za pośrednictwem
strony internetowej PUP oraz w trakcie kontaktów osobistych i telefonicznych doradców z klientami.
8) Rejestracja ofert pracy w sieci EURES:
W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku PUP w ramach sieci EURES otrzymał 266 ofert pracy
za granicą (łącznie na 1 609 miejsca pracy), najwięcej z Norwegii – 616 miejsc pracy, Estonii – 268
miejsc pracy, Holandii – 213 miejsc pracy i Niemiec – 211 miejsc pracy.
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9) Szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy:
W 2021 roku na szkolenia skierowano ogółem 280 uprawnionych osób (279 osób bezrobotnych
i 1 osoba poszukująca pracy). Szkolenia ukończyło 276 osób (w tym 1 osoba, poszukująca pracy)
a 4 osoby będą kontynuować szkolenie w 2022 roku.
10) Instrumenty rynku pracy:
W 2021 roku na terenie Powiatu Nowosądeckiego istniało 20 026 podmiotów gospodarczych.
Ogółem w 2021 roku udzielono 529 dotacji na otwarcie działalności gospodarczej, w następującej
ilości z podziałem na branże:
− handel – 43,
− produkcja – 34,
− usługi – 448.
Tabele 111. Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej udzielone osobom bezrobotnym
według gmin w latach 2020-2021

Udzielone dotacje osobom bezrobotnym
na otwarcie działalności gospodarczej

Gminy

2020 rok

2021 rok

Chełmiec

79 os.

84 os.

Gródek n. Dunajcem

20 os.

19 os.

Grybów miasto

14 os.

11 os.

Grybów gmina

54 os.

59 os.

Kamionka Wielka

23 os.

38 os.

Korzenna

28 os.

31 os.

Krynica-Zdrój

39 os.

28 os.

Łabowa

13 os.

16 os.

Łącko

27 os.

45 os.

Łososina Dolna

17 os.

22 os.

Muszyna

24 os.

24 os.

Nawojowa

25 os.

30 os.

Piwniczna-Zdrój

15 os.

15 os.

Podegrodzie

26 os.

42 os.

Rytro

8 os.

6 os.

Stary Sącz

42 os.

59 os.

454 os.

529 os.

Powiat Nowosądecki

Źródło: Opracowano przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
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W poniższej tabeli zawarto formy wykorzystane w ramach inicjowania, organizowania
i finansowania instrumentów rynku pracy.
Tabela 112. Instrumenty rynku pracy w 2021 roku

L.p.

Ilość osób korzystających
z danego instrumentu

Instrumenty rynku pracy

2020 rok

2021 rok

1.

Staże

592

769

2.

Prace interwencyjne

274

474

52

52

454

529

3.
5.

Refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy
Dotacje dla osób bezrobotnych na rozpoczęcie
działalności gospodarczej

6.

Roboty publiczne

103

92

7.

Prace społecznie użyteczne

17

18

8.

Bon na zasiedlenie

64

86

Źródło: Opracowano przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

12) Poradnictwo zawodowe
W roku 2021 w ramach poradnictwa zawodowego prowadzono usługi doradcze dla osób
bezrobotnych i poszukujących pracy. Z różnych form poradnictwa zawodowego skorzystało łącznie
2 020 osób.
13) Zatrudnianie cudzoziemców
Powiat Nowosądecki w 2021 roku realizował zadania związane z podejmowaniem pracy za
granicą u pracodawców zagranicznych oraz wykonywanie pracy przez cudzoziemców
w Rzeczypospolitej Polskiej.
W 2021 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego złożono
2 201 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Pozytywnie rozpatrzono
i wpisano do ewidencji 2 065 oświadczeń, z czego 1 906 zarejestrowanych oświadczeń dotyczyło
obywateli Ukrainy, 32 przeznaczone były dla obywateli Białorusi, 76 dla obywateli Gruzji, 16 dla
obywateli Mołdawii oraz 18 dla obywateli Rosji.
W związku z ubieganiem się o zatrudnienie cudzoziemca pracownicy PUP przyjęli w 2021 roku
102 wnioski o wydanie informacji Starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych,
z czego wydano dla 633 na wnioskowane stanowiska pracy.
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Wykres 18. Zatrudnienie cudzoziemców na terenie Powiatu Nowosądeckiego w latach 2020-2021

2021 rok

2020 rok

0
Zezwolenie na pracę sezonową

500
2020 rok
6

1000

1500

2000
2021 rok
24

Informacja Starosty*

436

633

Oświadczenia

1703

2065

2500

*Dane dotyczą liczby miejsc. Liczba wniosków w 2021 roku wynosiła – 102, natomiast w 2020 roku – 87.
Źródło: Opracowano na podstawie danych przekazanych przez
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
Kompetencje i zakres działania oraz skład Powiatowej Rady Rynku Pracy określa art. 22 i art. 23
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Powiatowa
Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty Nowosądeckiego w sprawach
polityki rynku pracy, a jej kadencja trwa cztery lata.
W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego, wchodzi obecnie 10 osób
będących przedstawicielami terenowych struktur organizacji związkowych i organizacji pracodawców,
społeczno-zawodowych organizacji rolników, organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo
problematyką rynku pracy oraz przedstawiciele organów jednostek samorządu terytorialnego i nauki.
W 2021 roku przygotowano 6 posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy – 1 posiedzenie
stacjonarne (czerwiec) i 5 przeprowadzonych w trybie obiegowym z powodu stanu epidemii.
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PROJEKTY REALIZOWANE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Nazwa projektu

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

Okres realizacji

01.01.2020 r. – 30.06.2021 r.

Wartość:
Cel

9 464 655,39 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 Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
(PO WER 2014-2020). W ramach projektu do 30 grudnia 2021 roku zrekrutowano ogółem 768 osób,
w tym:
− długotrwale bezrobotnych – 225 osób (1 osoba w 2021 roku),
− niepełnosprawnych – 4 osoby (w 2021 nie rekrutowano osób),
− poniżej 25 roku życia – 470 osób (1 osoba w 2021 roku),
− o niskich kwalifikacjach – 470 osób (3 osoby w 2021 roku).
Osoby, które rozpoczęły udział w poszczególnych formach wsparcia:
− Indywidualny Plan Działania – 768 osób (4 osoby w 2021 roku),
− poradnictwo zawodowe – 218 osób (1 osoba w 2021 roku),
− pośrednictwo pracy – 560 osób 93 osoby w 2021 roku),
− staże – 359 osób (0 w 2021 roku osób),
− szkolenia – 179 osób (0 w 2021 roku osób),
− prace interwencyjne – 123 osoby (1 osoba w 2021 roku),
− jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 185 osoby
(1 osoba w 2021 roku),
− bon na zasiedlenie – 63 osoby (2 osoby w 2021 roku),
− przedsiębiorcy samozatrudnieni objęci wsparciem w ramach tzw. „Tarczy COVID-19” –
60 osób (2 w 2021 roku),
− pracownicy przedsiębiorstw objęci wsparciem w ramach tzw. „Tarczy COVID-19” – 343 osoby.
Budżet przeznaczony na realizację projektu w 2021 roku – 1 55 900 zł.
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Nazwa projektu

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

Okres realizacji

01.01.2020 r. – 30.06.2021 r.

Wartość
Cel

6 160 812,22 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 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 do
31 grudnia 2021 roku zrekrutowano 392 osoby bezrobotne (211 kobiet, 181 mężczyzn), w tym:
− osoby niepełnosprawne – 15 osób,
− osoby powyżej 50 roku życia – 49 osób,
− osoby długotrwale bezrobotne – 122 osoby (1 osoba w 2021 roku),
− osoby o niskich kwalifikacjach – 261 osoby (3 osoby w 2021 roku).
Liczba osób objętych poszczególnymi formami wsparcia:
− poradnictwo zawodowe – 392 osoby,
− pośrednictwo pracy – 193 osoby,
− staże – 87 osób,
− szkolenia – 144 osoby,
− prace interwencyjne – 90 osób,
− wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy – 9 osób,
− jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 161 osób.
Ponadto osoby aktywne zawodowo w ramach tzw. „Tarczy COVID-19”:
− przedsiębiorcy samozatrudnieni objęci wsparciem w ramach tzw. „Tarczy COVID-19” –
88 osób,
− pracownicy przedsiębiorstw objęci wsparciem w ramach tzw. „Tarczy COVID-19” - 302 osoby,
− pracownicy organizacji pozarządowych objęci wsparciem w ramach tzw. „Tarczy COVID-19” –
2 osoby.
Budżet przeznaczony na realizację projektu w 2020 roku – 331 459,47 zł.
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Nazwa projektu

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

Okres realizacji

01.01.2021 – 31.12.2022

Wartość
Cel

9 528 140,07 zł
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku 30 lat
i więcej pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim

Stan realizacji

W trakcie realizacji

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 do
31 grudnia 2021 roku zrekrutowano 412 osób bezrobotnych (260 kobiet, 152 mężczyzn), w tym:
− osoby długotrwale bezrobotne – 187 osób,
− osoby o niskich kwalifikacjach – 289 osób,
− osoby powyżej 50 roku życia – 67 osób,
− osoby z niepełnosprawne – 8 osób,
Liczba osób objętych poszczególnymi formami wsparcia formami wsparcia:
− poradnictwo zawodowe – 412 osób,
− pośrednictwo pracy – 279 osób,
− staże – 144 osoby,
− prace interwencyjne –115 osób,
− szkolenia – 77 osób,
− doposażenie stanowiska pracy – 7 osób,
− jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 121 osób.
Budżet przeznaczony na realizację projektu w 2021roku – 3 764 721,50 zł.
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Nazwa projektu

Aktywizacja osób 30+

Okres realizacji

01.06.2021 r. – 30.06.2023 r.

Wartość
Cel

1 037 374 zł
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku 30 lat
i więcej pozostających bez pracy w Powiecie Nowosądeckim

Stan realizacji

W trakcie realizacji

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 grudnia 2021 roku zrekrutowano ogółem 42 osoby, w tym:
− długotrwale bezrobotnych – 15 osób,
− niepełnosprawnych – 2 osoby,
− powyżej 50 roku życia – 6 osób,
− o niskich kwalifikacjach – 38 osób.
Uczestników projektu objęto następującymi formami wsparcia:
− indywidualne poradnictwo zawodowe – 42 osoby,
− pośrednictwo pracy – 42 osoby,
− prace interwencyjne – 42 osoby
Budżet przeznaczony na realizację projektu w 2021 roku – 222 672,89 zł.
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Instrumenty przewidziane w celu zapobiegania skutkom epidemii COVID-19
W celu złagodzenia negatywnego wpływu epidemii COVID-19 na gospodarkę, Powiatowy Urząd
Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego od miesiąca kwietnia 2020 roku realizował instrumenty
przewidziane ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa).
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy
będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów
gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15 zzc ustawy)
W ramach działania wpłynęły 474 wnioski o zawarcie
W 2020 roku:
przedmiotowych umów, w tym:
− 92 022 wnioski,
− 1 768 zawartych umów,
− zawarto 376 umów,
− 98 wniosków rozpatrzono negatywnie (m.in. z powodu: − 254 negatywnie rozpatrzonych
wniosków.
nieposiadania statusu osoby samozatrudnionej, złożenia
wniosku do niewłaściwego miejscowo urzędu pracy,
posiadania zaległości w opłacaniu składek ZUS, zawieszenia lub nieprowadzenia działalności
gospodarczej w okresach, w których badano spadek obrotów gospodarczych bądź w miesiącu
złożenia wniosku).
Dofinansowania kosztów wynagrodzeń zostało przekazane dla:

−
−
−

255 pracodawców w 3 transzach,
68 pracodawców w 2 transzach,
53 pracodawców w 1 transzy.

Wśród wnioskodawców przeważali przedsiębiorcy z:
− Krynicy-Zdrój (18,1%),
− Chełmca (14,4%),
− Grybowa (12,2%).
Wśród beneficjentów pomocy:
− 15% otrzymało najniższe dofinansowanie (tj. 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za
pracę miesięcznie), w związku z zanotowaniem spadku obrotów gospodarczych w przedziale
od 30 do 50%,
− 29% odnotowało spadek obrotów gospodarczych mieszczący się w przedziale 50-80%
(i otrzymał wsparcie 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie),
− 56% odnotowało spadek obrotów co najmniej 80%
(i otrzymało dofinansowanie 90% kwoty minimalnego
W 2020 roku (limit środków):
− Rezerwa Ministra – 9 150 000 zł
wynagrodzenia).
Limit środków przyznanych na finansowanie programu:
− Fundusz Pracy – 3 000 000 zł, z tego wydatkowano 69,2%,
− PO WER V – 15 900 zł, z tego wydatkowano 95,1%,

(wydatkowano 99,41%,

− PO WER V – 330 900 zł

(wydatkowano 99,79%),

− RPO VI – 481 839,85 zł

(wydatkowano 99,99%).

W 2021 roku zrealizowano 954 wypłat. Wnioski o przyznanie wsparcia mogły być składane do dnia
10 czerwca 2021 roku, a wsparcie było udzielane do dnia 30 czerwca 2021 roku.
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Udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej/statutowej (art. 15 zzd oraz art. 15zzda ustawy)
Łącznie wpłynęło 214 wniosków o zawarcie przedmiotowych umów
W 2020 roku:
(wśród wnioskodawców
207 firm
posiadało
status
− 10 135 wniosków,
mikroprzedsiębiorcy, pozostałe 7 to organizacje pozarządowe), z tego: − 10 002 mikroprzedsiębiorców,
− 133 organizacje pozarządowe,
− zawarto 84 umowy, w ramach których udzielono 75 pożyczek
− 9 237 zawartych umów,
mikroprzedsiębiorcom oraz 17 pożyczek organizacjom
− 9 118 udzielonych pożyczek
pozarządowym;
mikroprzedsiębiorcom,
− 119 pożyczek udzielonych
− zawarto 11 umów, w ramach których udzielono 8 pożyczek
organizacjom pozarządowym,
mikroprzedsiębiorcom
oraz
3 pożyczki
organizacjom
− 898 negatywnie rozpatrzonych
pozarządowym, które złożyły wnioski w grudniu 2020 roku;
wniosków.
− 130
wniosków
rozpatrzono
negatywnie/rezygnacja
(m.in. z powodu: złożenia wniosku do niewłaściwego miejscowo urzędu pracy, zawieszenia
lub nieprowadzenia działalności gospodarczej we wskazanych w ustawie okresach, tj. przed
1 kwietnia 2020 roku oraz na dzień złożenia wniosku, brak wpisu do CEIDG, brak statusu
mikroprzedsiębiorcy, niespełnienie warunków dotyczących otrzymania pomocy publicznej).
Limit środków przyznanych na finansowanie programu:
−

−

Rezerwa Ministra – 500 000 zł (w 20220 roku 46 000 138 zł,
wydatkowano 99,9%), z tego wydatkowano 446 421,28 zł.
tj. 89,3 %,
organizacjom pozarządowym udzielono łącznie pożyczek
w kwocie 21 421,28 zł.

W 2020 roku:
− 46 000 138 zł – limit środków,
− 99,9% wydatkowano,
− 399 329,58 zł pożyczek dla
organizacji pozarządowych.

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu z urzędu, pod warunkiem prowadzenia przez
pożyczkobiorcę działalności gospodarczej/statutowej przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia.
Fakt ten weryfikowany był na podstawie wpisu w CEIDG lub w KRS. Umorzono łącznie
186 udzielonych pożyczek.
Dofinansowanie z tytułu spadku obrotów gospodarczych, z przeznaczeniem na pokrycie
kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na
ubezpieczenia społeczne (art. 15 zzb ustawy)
Do PUP wpłynęły 130 wnioski o zawarcie przedmiotowych umów,
W 2020 roku:
w tym:
− 964 wnioski,
− zawarto 98 umów, w ramach których dofinansowano
− 826 zawartych umów,
− 5 772 dofinansowanych miejsc
587 miejsca pracy,
pracy.
− 32 wnioski rozpatrzono negatywnie (m.in. z powodu: złożenia
− 138 negatywnie rozpatrzonych
wniosku do niewłaściwego miejscowo urzędu pracy,
wniosków.
posiadania zaległości w opłacaniu składek ZUS, zawieszenia
lub nieprowadzenia działalności gospodarczej w okresach, w których badano spadek obrotów
gospodarczych bądź w miesiącu złożenia wniosku).
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Wśród wnioskodawców:
− 75 firm posiadało status mikroprzedsiębiorcy,
− 19 firm posiadało status małego przedsiębiorstwa,
− 4 firmy status średniego przedsiębiorstwa.
Wśród wnioskodawców:
− 82 pracodawców zawnioskowało o dofinansowanie kosztów wynagrodzeń 10 lub mniejszej
liczby pracowników,
− 13 pracodawców zawnioskowało o dofinansowanie 11-25 pracowników,
− 3 pracodawców zawnioskowało o dofinansowanie więcej niż 25 pracowników.
Dofinansowania kosztów wynagrodzeń zostało przekazane dla:
− 61 pracodawców w 3 transzach,
− 18 pracodawców w 2 transzach,
− 19 pracodawców w 1 transzy.
Wśród wnioskodawców przeważali przedsiębiorcy z:
− Krynicy-Zdrój (20,4%),
− Grybowa (14,3%),
− Chełmca (13,3%),
− Muszyny (11,2%).
Wśród beneficjentów pomocy:
− 31% otrzymało najniższe dofinansowanie (tj. 50% wynagrodzeń poszczególnych
pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia
społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – dalej: ustawa o minimalnym wynagrodzeniu),
w związku z zanotowaniem spadku obrotów gospodarczych w przedziale od 30 do 50%;
− 32% odnotowało spadek obrotów gospodarczych mieszczący się w przedziale 50-80%
(i otrzymało wsparcie 70% kosztów wynagrodzeń poszczególnych pracowników, jednak nie
więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia),
− 37% odnotowało spadek obrotów co najmniej 80% (i otrzymało dofinansowanie 90% kosztów
wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem, jednak nie więcej niż 90%
kwoty minimalnego wynagrodzenia).
Limit środków przyznanych na finansowanie programu:
− Fundusz Pracy – 4 160 000 zł, z tego wydatkowano 63,1%,
W 2021 roku zrealizowano 255 wypłat. Wnioski o przyznanie
wsparcia mogły być składane do dnia 10 czerwca 2021 roku,
a wsparcie było udzielane do dnia 30 czerwca 2021 roku.

292

W 2020 roku (limit środków):
− Rezerwa Ministra – 22 465 000 zł
(wydatkowano 990,26%,
− PO WER V – 1 178 968 zł
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− RPO VI – 1 334579,37 zł
(wydatkowano 98,81%).

IV

Raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego za rok 2021
Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych
w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19
oraz kościelnych osób prawnych (art. 15 zze i art. 15 zze2 ustawy)
W ramach działania wpłynęły 2 wnioski o zawarcie przedmiotowych
umów, Na ich podstawie:
− zawarto 2 umowy, w ramach których dofinansowano 8 miejsc
pracy,

W 2020 roku:
− 28 wniosków,
− 13 zawartych umów,
− 50 dofinansowanych miejsc
pracy.
− 15 negatywnie rozpatrzonych
wniosków.

Wśród beneficjentów pomocy:
− 1 odnotował spadek obrotów gospodarczych mieszczący się
w przedziale 50-80% (i otrzymało wsparcie 70% kosztów wynagrodzeń poszczególnych
pracowników, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia),
− 1 odnotował spadek obrotów co najmniej 80% (i otrzymało dofinansowanie 90% kosztów
wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem, jednak nie więcej niż 90%
kwoty minimalnego wynagrodzenia).
Limit środków przyznanych na finansowanie programu:
− Fundusz Pracy – 340 000 zł, wydatkowano 14,5%.
W 2021 roku zrealizowano 6 wypłat. Wnioski o przyznanie
wsparcia mogły być składane do dnia 10 czerwca 2021 roku, a
wsparcie było udzielane do dnia 30 czerwca 2021 roku.

W 2020 roku (limit środków):
− Rezerwa Ministra – 385 000 zł
(wydatkowano 58,91%,
− RPO VI – 8 574,78 zł
(wydatkowano 100%).

Jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy prowadzących działalność w określonych branżach
(art. 15 zze4)
Do PUP łącznie wpłynęło 3 602 wniosków o zawarcie przedmiotowych umów, w tym:
− zawarto 3 372 umowy, w ramach których udzielono 3 372 dotacje w kwocie do 5 000 zł
(40 wniosków zostało złożonych w 2020 roku a wypłacone dotacje w 2021 roku.
− 270 wniosków rozpatrzono negatywnie.
Limit środków przyznanych na finansowanie programu:
− 18 000 000 zł, wydatkowano 93,7%, tj. 16 857 990 zł.
Wnioski o przyznanie wsparcia mogły być składane do dnia 31 sierpnia 2021 roku, a wsparcie było
udzielane do dnia 31 grudnia 2021 roku.
Jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy prowadzących działalność w określonych branżach
(art. 15 zze4a)
Do PUP łącznie wpłynęły 4 wniosków o zawarcie przedmiotowych umów, w tym:
− zawarto 2 umowy, w ramach których udzielono 2 dotacje w kwocie do 5 000 zł,
− 2 wnioski rozpatrzono negatywnie.
Limit środków przyznanych na finansowanie programu:
− 200 000 zł, wydatkowano 5%, tj. 10 000 zł.
Wnioski o przyznanie wsparcia mogły być składane do dnia 30 września 2021 roku, a wsparcie było
udzielane do dnia 31 grudnia 2021 roku.
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17. Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych
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Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki*:
*Wykaz skrótów na stronie 337 Raportu.

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu:
• Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych
• Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
• Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
• Wydział Administracyjny
• Zespół Zdrowia i Spraw Obywatelskich
• Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
ul. J. 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 2021 został przyjęty Uchwałą Nr 185/XVI/20 Rady Powiatu
Nowosądeckiego z dnia 27 listopada 2020 roku.

REALIZACJA ZADAŃ W 2021 ROKU
W 2021 roku w Powiecie Nowosądeckim funkcjonowało łącznie 903 różnych organizacji
pozarządowych (NGO). Poniższy wykres przedstawia liczbę i rodzaj wszystkich organizacji
pozarządowych, jakie działały w 2021 roku na terenie Powiatu Nowosądeckiego.
W 2020 roku:
− 828 organizacji pozarządowych.
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Wykres 19. Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2021 roku
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organizacje pożytku publicznego

Ochotnicze Straże Pożarne

102

Kluby sportowe wpisane do KRS

64

Stowarzyszenia zwykłe

33

pozostałe Stowarzyszenia

333

Fundacje

104

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

177

Zarejestrowane Koła Gospodyń
Wiejskich

90

Źródło: Opracowano 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
W 2021 roku w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na dotacje dla organizacji pozarządowych
przeznaczono 603 120 zł. Wysokość środków finansowych, jakie zostały zaplanowane na realizację
Programu w 2021 roku w części dotyczącej wykonania priorytetowych zadań publicznych
planowanych do realizacji w ramach współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi (w tym
konkursy ofert), wyniosła 603 120 zł, z czego 318 120 zł przeznaczono na nieodpłatną pomoc
prawną.
W 2020 roku:
− 603 120 zł – zaplanowane środki,
− 318 120 zł– nieodpłatna pomoc prawna.

W 2021 roku przeprowadzono następujące konkursy dotacyjne dla organizacji pozarządowych:
− w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – konkurs KULTURALNE Sądeckie,
− w dziedzinie kultury fizycznej – konkurs SPORTOWE Sądeckie,
− w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia – konkurs ZDROWE Sądeckie,
− w dziedzinie edukacji ekologicznej – konkurs EKO Sądeckie,
− w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego – konkurs BEZPIECZNE Sądeckie,
− w dziedzinie promocji i turystyki – konkurs KOCHAM Sądeckie,
− w dziedzinie polityki senioralnej – konkurs SREBRNE Sądeckie,
− w dziedzinie NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ oraz edukacji prawnej (SZERZEJ NA TEN
TEMAT NA STRONIE 330 RAPORTU).
Poniższa tabela przedstawia konkursy, jakie zostały ogłoszone w 2021 roku zgodnie z zadaniami
priorytetowymi zawartymi w Programie Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami
Pozarządowymi na rok 2021 oraz przeznaczone na ich realizację kwoty.
Tabela 113. Wysokość środków przeznaczone na poszczególne obszary konkursowe zawarte
w Programie Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021

Obszar konkursowy

Kwota

Otwarte konkursy ofert realizowane w ciągu
całego roku:
KULTURALNE Sądeckie
SPORTOWE Sądeckie
ZDROWE Sądeckie
EKO Sądeckie
BEZPIECZNE Sądeckie
KOCHAM Sądeckie
SREBRNE Sądeckie

285 000 zł
100 000 zł
50 000 zł
40 000 zł
6 000 zł
40 000 zł
40 000 zł
9 000 zł
318 120 zł
(zadanie w całości finansowane
z dotacji z budżetu państwa)

Nieodpłatna pomoc prawna
Razem:

603 120 zł

Źródło: Opracowano 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 2021 roku przedstawia poniższy wykres:
Wykres 20. Środki przeznaczone na poszczególne obszary konkursowe zawarte w Programie Współpracy
Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021 w układzie procentowym

KULTURALNE Sądeckie
16%

SPORTOWE Sądeckie
KOCHAM Sądeckie
8%

ZDROWE Sądeckie

53%

SREBRNE Sądeckie

7%

EKO Sądeckie

7%
7%

1%
1%

BEZPIECZNE Sądeckie
Nieodpłatna pomoc
prawna

Źródło: Opracowano przez Wydział Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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W 2021 roku organizacje pozarządowe złożyły łącznie 139 ofert, z czego 99 zadań zostały
dofinansowane. Zamieszczona poniżej tabela przedstawia szczegółowy podział ilości złożonych ofert
w poszczególnych obszarach konkursowych, natomiast wykres przedstawia stosunek procentowy
przyznanych oraz nieprzyznanych dotacji.
W 2020 roku:
− 118 ofert,
− 83 dofinansowanych zadań.
Tabela 114. Zestawienie złożonych ofert na realizację zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe w 2021 roku

L.p.

Konkurs

Ogółem ilość
złożonych ofert

Liczba zadań,
które otrzymały dofinansowanie

1.

KULTURALNE Sądeckie

36

27

2.

SPORTOWE Sądeckie

28

20

3.

ZDROWE Sądeckie

23

17

4.

EKO Sądeckie

3

3

5.

BEZPIECZNE Sądeckie

18

14

6.

KOCHAM Sądeckie

15

10

7.

SREBRNE Sądeckie

3

3

9.

Nieodpłatna pomoc prawna

13

5

139

99

Ogółem

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

Wykres 21. Wyniki otwartych konkursów ofert ogłoszonych i rozstrzygniętych
przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego w 2021 roku

29%

Dotacje nieprzyznane
Dotacje przyznane
71%

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

299

IV

Raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego za rok 2021
Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych

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 godnie z Uchwałą Nr 187/XVI/20 Rady Powiatu
Nowosądeckiego z dnia 27 listopada 2020 roku 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 2021 roku wyniosła 120 000 zł z przeznaczeniem dla 11 obiektów – programy realizowało 10 organizacji.
W 2020 roku:
− 80 000 zł,
− 10 obiektów,
− 9 organizacji.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM SĄCZU
PCPR 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 formach zawartych w poniższej tabeli.
Tabela 115. Współpraca Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku

Forma współpracy

Opis

Funkcjonowanie
wspólnych zespołów
o charakterze
doradczokonsultacyjnym

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych (inspirowanie
przedsięwzięć 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).
Powołana Zarządzeniem Nr 30/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia
2 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do
Spraw Osób Niepełnosprawnych. Rada składa się z 5 członków, w tym
3 przedstawicieli organizacji pozarządowych: Stowarzyszenie „Dolina
Dunajca” w Czarnym Potoku, Stowarzyszenie „Karpatia” w Grybowie,
Stowarzyszenie „Nawojowska Grupa Wsparcia” w Nawojowej.
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).
Powołany zarządzeniem Nr 13/04 z dnia 31 maja 2004 r., zmieniony
zarządzeniem Nr 1/06 z dnia 2 stycznia 2006 r. oraz zarządzeniem Nr 5/06
Starosty Nowosądeckiego z dnia 15 marca 2006 r. Zespół składa się
z 5 członków a wśród nich przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz
przedstawiciel Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży
Niewidomej i Niedowidzącej „Patrzeć Sercem”.
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Dofinansowanie zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki
osób niepełnosprawnych:
− w 2021 r. wpłynęło 36 wniosków (w tym 24 od podmiotów
niepublicznych), zawarto 22 umowy, w wydarzeniach
uczestniczyło 591 osób.

77 559,36 zł

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii
zajęciowej (4 WTZ-ty prowadzone są przez organizacje pozarządowe
(stowarzyszenia i fundacje) na 6 istniejących w Powiecie
Inne formy wsparcia
Nowosądeckim). Są to:
organizacji, w tym
 Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym im. Ojca Pio
finansowe
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.
Łączna wysokość środków przeznaczonych na realizację form
pomocy oferowanej przez PCPR

3 302 659 zł

3 380 218,36 zł

Źródło: Opracowano przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie W Nowym Sączu

Współpraca PCPR z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku przejawiała się również w:
1.
2.
3.
4.

przedstawianiu organizacjom ofert pomocy świadczonej przez Powiat,
informowaniu o zasadach dofinansowania powyższych zadań,
rekomendacji wystawianych stowarzyszeniom,
przekazywaniu informacji o działaniach ogólnokrajowych organizowanych na rzecz osób
niepełnosprawnych, o programach ogłaszanych przez PFRON na rzecz osób
niepełnosprawnych.

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu współpracuje z organizacjami
pozarządowymi w związku z realizacją Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej – zlecanie zadań z zakresu pieczy zastępczej.
W 2021 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu współpracowało z Katolicką
Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą „Nasz Dom” w Mochnaczce Niżej – realizującą 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. Jest to placówka opiekuńczo-wychowawcza prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr
Św. Michała Archanioła. „Nasz Dom” 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 i w 2021 roku w placówce przebywało 14 dziewcząt. Jej katolicki charakter
sprawia, iż przebywające w niej podopieczne wychowywane są w oparciu o zasady chrześcijańskie.
Dotacja Powiatu w 2021 roku wyniosła 504 000 zł. Kwota przypadająca na jedno miejsce
wyniosła 3 000 zł. Placówka miała pełne obłożenie przez cały 2021 rok.
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POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
W roku 2021 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 roku o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
współpracował z organizacjami pozarządowymi w formach określonych w poniższej tabeli.
Tabela 116. Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku

Nazwa zadania

Organizacja pozarządowa

Zakres

Trwała współpraca w zakresie
refundacji świadczeń
integracyjnych oraz składek na
ubezpieczenie społeczne dla
uczestników

Stowarzyszenie na rzecz
Wspierania
Przedsiębiorczości
i Inicjatyw Lokalnych
STOPIL

refundacja dla 5 osób, które
rozpoczęły uczestnictwo w CIS;
kontynuacja refundacji dla 9 osób,
które rozpoczęły zajęcia w roku
poprzednim –refundacja świadczenia
integracyjnego w wysokości
138 769,42 zł

Refundacja świadczenia
integracyjnego oraz składki na
ubezpieczenie w ramach
Porozumienia zawartego przez
Powiatowy Urząd Pracy dla
Powiatu Nowosądeckiego

Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania
BRAMA BESKIDU,
posiadające status
Centrum Integracji
Społecznej

refundacja dla 33 osób
wartość udzielonej pomocy –
243 004,48 zł

Źródło: Opracowano przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

WSPARCIE POZAKONKURSOWE
W ramach wsparcia pozakonkursowego (poza otwartym konkursem i grantami) Powiat
Nowosądecki wspiera organizacje poprzez udzielenie dofinansowania w ramach statutowych zadań
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 117. Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi w poszczególnych obszarach w 2021 roku

Obszar

Realizacja

Formy współpracy


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



Rozwój organizacji
pozarządowych

Biuro Promocji
i Wspierania
Organizacji
Pozarządowych

60

177 000 zł

1

528,60 zł

Liga Ochrony Przyrody konkurs „Mój Las”.




wsparcie „III Gali Krwiodawstwa”
obejmowanie patronatem przez władze Powiatu projektów
i inicjatyw m.in. o charakterze społecznym, realizowanych przez
organizacje pozarządowe

1

–



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.

11

14 300 zł

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.

1

3 000 zł

kontynuacja poradnictwa na rzecz organizacji pozarządowych,
wspieranie organizacji pozarządowych w ich bieżącej działalności,
nagrody dla laureatów konkursu Wolontariusz Roku (nagrody
finansowe i statuetki).

78

4 240 zł


Wydział Edukacji,
Kultury i Sportu

Łączna
wysokość
środków



Wydział Edukacji,
Kultury i Sportu

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

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.

Łączna liczba
organizacji
korzystających
z form pomocy
oferowanej
przez Urząd
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Turystyka, promocja,
budowanie marki sądeckiej

Biuro Promocji
i Wspierania
Organizacji
Pozarządowych

 funkcjonowanie wspólnych zespołów o charakterze doradczokonsultacyjnym,
 informowanie
organizacji
pozarządowych
o planowanych
kierunkach działalności (korespondencja e-mailowa),
 pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych,
 udostępnianie nieruchomości lub lokalu na preferencyjnych
warunkach (pomieszczenia SUTW),
 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.

Źródło: Opracowano przez Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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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:
− 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
(głównie w formie online),
− prowadzenie serwisu informacyjnego dla organizacji pozarządowych na stronie internetowej
Powiatu Nowosądeckiego w zakładce Organizacje Pozarządowe,
− nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń i sprzętu znajdującego się w zasobach Starostwa
Powiatowego,
− 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,
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 dotyczących 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
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 DLA NGO
W oparciu o Porozumienie z Sądeckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku członkowie organizacji
pozarządowych mogli skorzystać z bezpłatnych porad prawno-organizacyjnych. Przez cały 2021 rok
systematycznie prowadzono bezpłatne porady dla organizacji pozarządowych z terenu Powiatu
Nowosądeckiego. Eksperci współpracujący ze Stowarzyszeniem pełnili dyżury w każdy piątek
w godzinach od 9.00 do 11.00 w lokalu przy ul. Jagiellońskiej 18, przy czym wsparcie doradcze było
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udzielane również w innych dniach i godzinach stosownie do potrzeb i możliwości czasowych osób,
które z porady chciały skorzystać. W związku ze stanem epidemicznym i koniecznością ograniczenia
spotkań bezpośrednich znaczna część tego wsparcia udzielana była w formie zdalnej (e-mail, telefon).
Łącznie w okresie w 2021 roku zrealizowanych zostało 130 godzin efektywnego wsparcia
doradczego dla organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Nowosądeckiego. W dziedzinie rozwoju
organizacji pozarządowych wspierane były w szczególności zadania w zakresie:
− organizacji i współorganizacji szkoleń w zakresie regulacji prawnych dotyczących działalności
organizacji pozarządowych,
− doradztwa i udzielania pomocy merytorycznej organizacjom w tym również w zakresie
przygotowania projektów i pisania wniosków.

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 były to 532 stowarzyszenia, w tym 33 stowarzyszenia zwykłe
(w 2021 roku dokonano wpisu 4 stowarzyszeń zwykłych do ewidencji prowadzonej przez Starostę
Nowosądeckiego) oraz 104 fundacje.

EWIDENCJA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I STOWARZYSZEŃ KULTURY
FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Na terenie Powiatu Nowosądeckiego działa 177 uczniowskich klubów sportowych i innych
klubów sportowych wpisanych 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.
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.
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W roku 2021 laureatami Konkursu w następujących kategoriach zostali:
− Wolontariusz Roku: Jan Mrówka – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącku – zgłoszony
przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nowym
Sączu.
− Młody Wolontariusz Roku: Oliwia Tokarczyk – zgłoszona przez Szkolny Klub Wolontariatu
w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu.
− Najlepsza Inicjatywa Roku: Budowa Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych w Kosarzyskach
prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci
Niepełnoprawnych „Nasz Dom” w Piwnicznej-Zdroju – zgłoszona przez Dyrekcję Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Piwnicznej-Zdroju.
− Nagroda Specjalna Starosty Nowosądeckiego: Maria Kulig – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz
Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnoprawnych „Nasz Dom” w Piwnicznej-Zdroju –
zgłoszona przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piwnicznej-Zdroju.
Wręczenie nagród miało miejsce 3 grudnia 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.

POWIATOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W NOWYM SĄCZU
Rada jest organem o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym, złożonym z przedstawicieli Rady
Powiatu, Zarządu i organizacji. W bieżącej kadencji została powołana Uchwałą Nr 111/2019 Zarządu
Powiatu Nowosądeckiego z dnia 6 marca 2019 roku w składzie:
− przedstawiciele Rady Powiatu:
1) Marta Adamczyk,
2) Antoni Poręba,
przedstawiciele Zarządu Powiatu:
1) Antoni Koszyk,
2) Edward Ciągło.
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) Anna Pych – przedstawicielka Fundacji „Będzie Dobrze”,
2) Urszula Potoniec-Mędoń – przedstawicielka Stowarzyszenia Rodziców Przyjaciół Dzieci
i Osób Niepełnosprawnych „PROMYK”,
3) Elżbieta Bobak – przedstawicielka Koła Gospodyń Wiejskich w Marcinkowicach,
4) Adam Waśko – przedstawiciel Stowarzyszenia Brydża Sportowego „ALF”.
−

W 2021 roku Rada zebrała się na posiedzeniu 25 maja i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie
z realizacji programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku.
Przedstawiciele Rady zapoznali się z bieżącą informacją na temat realizowanych przez powiat
otwartych konkursów ofert "...SĄDECKIE" oraz konkursie ukazującym Sądeckie Oblicza Wolontariatu.
Kolejne spotkanie z powodu obostrzeń wynikających z pandemii odbyło się w formie
wideokonferencji. Miało miejsce 8 listopada 2021 roku. Członkowie Rady zaopiniowali Program
Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 rok.
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ORGANIZACJA FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych jako najważniejsza i najszersza płaszczyzna
spotkań samorządu powiatowego i III sektora organizowane było regularnie co roku. W 2021 roku
odbyło się w trybie hybrydowym z powodu obostrzeń wynikających z panującej pandemii. Partnerem
Powiatu Nowosądeckiego w realizacji wydarzenia było Stowarzyszenie Sursum Corda. Tematem
wiodącym Forum był wolontariat – ekonomia współdzielenia. Ważnym punktem spotkania było
rozstrzygnięcie dwóch konkursów związanych z wolontariatem: Starosty Nowosądeckiego (Sądeckie
Oblicza Wolontariatu 2021) oraz Korpusu Solidarności (obszar Małopolski).

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) organizowania badań profilaktycznych,
b) podniesienia świadomości zdrowotnej oraz upowszechniania wiedzy z zakresu zdrowego
stylu życia i możliwości oddziaływania na własne zdrowie przez mieszkańców Powiatu
Nowosądeckiego,
c) organizowania różnych form wypoczynku dla mieszkańców Powiatu, szczególnie dla dzieci,
młodzieży i osób niepełnosprawnych,
d) promocji i propagowania idei honorowego krwiodawstwa,
e) realizacji programów edukacyjno-zdrowotnych ukierunkowanych na promocję zdrowia,
poprawę jakości życia i aktywizację osób starszych,
f) organizacji warsztatów, szkoleń oraz imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych
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,
h) organizowania szkoleń w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
i) promocji marki terytorialnej SĄDECKIE, budującej jej pozytywny wizerunek wśród
mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego oraz przebywających na Sądecczyźnie turystów
poprzez wspieranie wydarzeń promujących zdrowy styl życia i profilaktykę zdrowotną.
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. organizacji przedsięwzięć związanych
z upowszechnianiem sportu poprzez organizację imprez sportowych na terenie Powiatu
Nowosądeckiego.
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.
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Powiat Nowosądecki wspiera organizacyjnie Sądecki Uniwersytet III Wieku (SUTW) w organizacji
Forum III Wieku organizowanym w ramach Forum Ekonomicznego, 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. W 2021 roku w następstwie okoliczności związanych
z obowiązywaniem stanu pandemii SUTW nie był w stanie zrealizować tego
zadania.
Powiat Nowosądecki współpracuje i wspiera SUTW na mocy m.in. zawartego porozumienia na
2021 rok, 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
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 2021 roku prawnicy współpracujący ze Stowarzyszeniem Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku
udzielali bezpłatnych porad prawnych, konsultacji oraz informacji dotyczących formalno-prawnych
aspektów działalności NGO z terenu Sądecczyzny, budżetu obywatelskiego, pozyskiwania środków
finansowych na działalność statutową organizacji oraz dostosowania procedur do wymagań RODO.

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
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18.1. Komunikacja i transport
Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki*:
*Wykaz skrótów na stronie 337 Raportu.

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

Do najważniejszych zadań z zakresu komunikacji i transportu należą sprawy dotyczące:
• rejestracji pojazdów,
• wydawania uprawnień do kierowania pojazdami,
• 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 2021 ROKU
Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2021 roku w Powiecie Nowosądeckim było łącznie
zarejestrowanych 189 613 pojazdów. W 2021 roku zostało zarejestrowanych 26 679 pojazdów,
co daje miesięczną średnią – 2 223 pojazdy. Spośród wszystkich zarejestrowanych w 2021 roku
pojazdów 1 083 stanowią pojazdy nowe, natomiast 26 679 to pojazdy przerejestrowane z terenu kraju
lub zza granicy. W 2021 roku zarejestrowano także 51 pojazdów zabytkowych (łączna liczba
pojazdów zabytkowych – 166. Dane te wskazują, że w 2021 roku każdego dnia średnio
rejestrowanych było 105 pojazdów.
Tabela 118. Ilość zarejestrowanych pojazdów w Powiecie Nowosądeckim w latach 2020-20201

Sprawa

2020 rok

2021 rok

Dynamika

Ogółem zarejestrowanych pojazdów (stan na 31 grudnia)

181 647
22 791

189 613
26 679

↑4,4%
↑17,1%

Ogółem zarejestrowanych w danym roku:
w tym:
Pojazdy nowe

700

1 083

↑54,7%

Pojazdy uprzednio zarejestrowane na terenie kraju

16 484

19 854

↑20,4%

Pojazdy uprzednio zarejestrowane za granicą

6 307

6 825

↑8,2%

19

51

↑168,4%

90

105

↑16,7%

Pojazdy zabytkowe
Średnia ilość dziennie zarejestrowanych pojazdów

Źródło: Opracowano na podstawie danych przekazanych przez Wydział Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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Ponadto w 2021 roku:
• wydano 27 962 pozwoleń czasowych;
• wydano 19 999 znaków legalizacyjnych;
• wydano 28 194 dowodów rejestracyjnych;
• wydano 10 772 kart pojazdów,
• wyrejestrowano 3 975 pojazdów,
• przyjęto 10 459 dokumentów w sprawie sprzedaży pojazdów,
• przyjęto 4 216 zaświadczeń o demontażu,
• skreślono z ewidencji 8 268 pojazdów,
• wydano 35 414 tablic rejestracyjnych,
• złożono 3 451 zawiadomień o nabyciu pojazdu,
• wszczęto 480 postępowań w sprawie nałożenia kary w związku z przekroczeniem
ustawowego terminu na zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu krajowego, oraz rejestracji
pojazdu sprowadzonego z UE,
• wszczęto 99 postępowań w sprawie egzekucji należności pieniężnych z tytułu
nałożonych kar administracyjnych.
Wydział Komunikacji zajmuje się również sprawami dotyczącymi wydawania uprawnień do kierowania
pojazdami. W 2021 roku wydano 7 484 dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania
pojazdami, w tym:
• prawo jazdy – 7 284,
• międzynarodowe prawo jazdy – 25,
• prawo jazdy wydane po raz pierwszy – 3 015,
• zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości
pieniężne – 174,
• pozwolenie na kierowanie tramwajem – 1.
Ponadto załatwiane były również następujące sprawy:
• przekazanie akt kierowcy do innego urzędu – 439,
• żądanie akt kierowcy z innego urzędu – 183,
• udzielanie informacji na wnioski o udostępnienie danych – 477,
• przyjmowanie i obsługa zgłoszeń przesyłanych przez Departament Zarządzania Systemami
Projekt CEPiK2.0, dotyczących rozbieżności danych w Centralnej Ewidencji Kierowców – 28.
Statystycznie średnia ilość wydanych dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
w skali miesiąca wynosi 808,8.
Ponadto dokonano 7 047 wpisów w prawie jazdy, a także wydano 2 397 decyzji
administracyjnych dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami (m.in. cofnięcie – 293,
zatrzymanie – 1 230, przywrócenie – 118). Pracownicy Wydziału dokonali również wymiany
116 dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami wydanych poza terytorium
naszego kraju. Dotyczyło to m.in.: Białorusi, Grecji, Holandii, Hiszpanii, Irlandii, Kazachstanu, Litwy,
Mołdawii, Niemiec, Rumunii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej
Brytanii, Włoch czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Poniższy wykres przedstawia ilość wydanych praw jazdy w 2020 i 2021 roku w rozbiciu na
poszczególne miesiące.
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Wykres 22. Ilość wydanych praw jazdy po raz pierwszy w poszczególnych miesiącach
w latach 2020-2021 z uwzględnieniem żądań akt z innych urzędów
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*Z powodu obostrzeń wynikających z COVID-19 ograniczona na pewien czas została działalność ośrodków szkolenia
kierowców oraz dwukrotnie zamknięto Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, a co za tym idzie zostały
wstrzymane egzaminy na prawo jazdy. W związku z powyższym w miesiącu kwietniu 2020 roku Wydział Komunikacji
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu obsługiwał kierowców zawodowych oraz osoby, którym ukończył się termin
ważności prawa jazdy, wniosły o zmianę danych osobowych lub zgłosiły utratę dokumentu (łącznie 44 sprawy).
Źródło: Opracowano na podstawie danych przekazanych przez Wydział Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Z DANYCH STATYSTYCZNYCH
W 2021 roku:
−

Jeden pracownik obsługiwał dziennie średnio 20 spraw.

W 2020 roku:
− 20 średnio obsługiwanych spraw dziennie.

−

Średnio dziennie wydawanych było 480 bloczków przez system kolejkowy.

W 2020 roku:
− Bloczki wydawane były od marca 2020 roku tylko w ograniczonej ilości (bloczki umówione), ze
względu na ograniczenia Covid-19.

Dla klientów:
−

−
−

Uruchomiono okienko podawcze dla składania wniosków do Wydziału Komunikacji w celu
ułatwienia obsługi klienta w związku z ograniczeniami wynikającymi z COVID-19.
Uruchomiono drugą linię telefoniczną w celu rezerwacji wizyty Wydziale Komunikacji:
(18) 41 41 634, (18) 41 41 777.
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 2020
roku system wysłał 22 673 SMS-ów i 2 826 e-maile. To znacznie usprawniło pracę Wydziału
i wpłynęło na większą satysfakcję klientów.
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−

−

Udogodnieniem dla dużych firm transportowych mających swoje siedziby na terenie Powiatu
Nowosądeckiego (27 firm) jest oddelegowanie pracownika do ich obsługi. Dzięki temu osoba
rejestrująca np. 10 TIR-ów nie blokuje kolejki oczekujących na kilka godzin.
Możliwość płatności kartą w kasie Starostwa Powiatowego.

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 2021 roku przedstawia się następująco:
1) liczba wniosków o wydanie licencji/zmianę licencji/wydanie wypisów z licencji na
wykonywanie zarobkowego krajowego przewozu drogowego – 55,
W 2020 roku:
− 52 wnioski.

2) liczba wniosków o wydanie/zmianę zaświadczenia/wydanie wypisów z zaświadczenia
potwierdzającego wykonanie niezarobkowego krajowego przewozu drogowego – 150,
W 2020roku:
− 199 wniosków.

3) liczba wniosków o wydanie/zmianę zezwolenia/wydanie wypisów z zezwolenia na
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – 116,
W 2020 roku:
− 106 wniosków.

4) liczba wniosków o wydanie licencji/zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego
w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy – 3,
W 2020 roku:
− 6 wniosków.

5) liczba wniosków o wydanie licencji/zmianę licencji/wydanie wypisów z licencji na
wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem
osobowym – 8,
W 2020 roku:
− 10 wniosków.

6) liczba wniosków dotyczących uzgodnienia z innymi organami zmiany rozkładów
jazdy – 55,
W 2020 roku:
− 73 wnioski.

7) liczba zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych – 4,
W 2020 roku:
− 3 zezwolenia.

8) liczba wydanych zaświadczeń potwierdzających udokumentowanie wymogu zdolności
finansowej w ramach transportu drogowego – 47.
W 2020 roku:
9) 45 zaświadczeń.

•

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
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•

•

•

dokumentów. 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 27 takich przedsiębiorców.
W 2020 roku:
− 27 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 dokonywane są kontrole wszystkich stacji
kontroli pojazdów. Wprowadzenie obostrzeń związanych z wirusem COVID-19 spowodowało
przesunięcie niektórych kontroli na 2022 roku.
Na podstawie zapisów zawartych w ww. ustawie Starosta Nowosądecki
wydaje uprawnienia diagnostom do wykonywania badań technicznych pojazdów. Obecnie takie
uprawnienia posiada 145 osób.

W 2020 roku:
− 143 osoby.

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 27 przedsiębiorców.
W 2020 roku:
− 25 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 ten posiada 94 osoby.

W 2020 roku:
− 97 osób.

Na podstawie ustawy o kierujących pojazdami Starosta – w ramach nadzoru nad szkoleniem
kierowców – posiada obowiązek prawny corocznej kontroli każdego z ośrodków szkolenia
kierowców. Co roku dokonywane są kontrole wszystkich przedsiębiorców wpisanych do rejestru
przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. Z uwagi na wprowadzenie
obostrzeń związanych z wirusem COVID-19 część kontroli została przesunięta na 2022roku.
Przeprowadzane są wspólnie z funkcjonariuszami Policji kontrole stanu technicznego pojazdów
w ruchu drogowym.
Dodatkowo w oparciu o ww. ustawę oraz wnioski starostw ościennych, przeprowadzane są
kontrole ośrodków, które są wpisane do rejestru przez te starostwa, jednocześnie posiadające
infrastrukturę na terenie naszego powiatu.
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18.2. Sprawność administracyjna
Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki*:
*Wykaz skrótów na stronie 337 Raportu.

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Wydział Administracyjny
ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

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 2021 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 2021 roku do Starostwa Powiatowego wpłynęło 130 945 różnego rodzaju pism i dokumentów
(dziennik główny, emaile, fax, oferty przetargowe, ePUAP, faktury oraz pisma odebrane i rejestrowane
w Wydziale Geodezji).
Wśród korespondencji wpływającej do Starostwa wzrasta liczba spraw kierowanych drogą
elektroniczną. W roku 2021 wpłynęło 11 905 pism złożonych w ten sposób. W porównaniu do
2020 roku (9 804) jest to wzrost o 21,43%, a w do 2019 roku wzrost wyniósł aż 307,15%. W dużym
stopniu wynika to z sytuacji związanej z pandemią koronawirusa COVID-19, ale także ze zmianą
kultury i trybu funkcjonowania ogółu społeczeństwa. Wzrosła także ilość korespondencji
wypływającej ze Starostwa. W 2021 roku wysłano 79 349 pism, w tym drogą
elektroniczną 5 511 pism.
Dzięki funkcjonowaniu w Kancelarii Administracyjnej 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 2021 roku potwierdzono profil zaufany dla
478 osób – mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego oraz Miasta Nowego Sącza. Dla porównania
w 2020 roku potwierdzono 557 profili zaufanych.
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Wykres 23. Liczba korespondencji zarejestrowanej w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu
w latach 2020-2021

140 000
120 000

130 945

123 916

100 000
79 349

76 992

80 000
60 000
40 000
20 000

2020 rok

2021 rok

Liczba przyjętych i zarejestrowanych pism

Liczba pism korespondencji wychodzącej

Źródło: Opracowano przez Wydział Administracyjny Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Wykres 24. Korespondencja złożona drogą elektroniczną do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
w latach 2019-2021
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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 i uprawnieniami do kierowania pojazdami, jak również sprawdzić
swoją działkę przez dostęp do geoportal.gov.pl oraz Małopolskiej Infrastruktury Informacji
Przestrzennej. Internetowa usługa umożliwia ponadto dostęp do Elektronicznej Skrzynki Podawczej
oraz do wynajmu sali obrad Starostwa.
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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Ponadto mieszkańcy mają możliwość uczestnictwa w pracach organów Powiatu poprzez
transmisję na żywo posiedzeń przebiegu Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego 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.
Istotnym czynnikiem w rozwoju administracji jest dążenie do poszerzania zakresu dostępności
usług publicznych realizowanych drogą elektroniczną. Obecnie trwają prace nad uruchomieniem
kolejnych e-usług między innymi w zakresie geodezji w związku z realizacją projektu „e-usługi
w informacji przestrzennej”. W ramach e-usług wewnątrzadministracyjnych w 2021 roku z portalu
geodety korzystało – 281 użytkowników (w tym utworzono 100 nowych kont), komornika –
13 użytkowników (w tym utworzono 2 nowe konta), a rzeczoznawcy – 26 użytkowników (w tym
utworzono 25 nowych kont).
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18.3. Współpraca z mediami
Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki*:
*Wykaz skrótów na stronie 337 Raportu.

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu:
• Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych
ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

REALIZACJA ZADAŃ W 2021 ROKU
Mieszkańcy Powiatu Nowosądeckiego są na bieżąco informowani o wszystkich sprawach
dotyczących funkcjonowania Starostwa Powiatowego, działaniach podejmowanych przez Radę
i Zarząd Powiatu Nowosądeckiego oraz jednostki organizacyjne Powiatu.
W serwisie AKTUALNOŚCI na stronie Powiatu Nowosądeckiego zamieszczono 767 notatek
zilustrowanych 1 700 zdjęciami, na temat wydarzeń w powiecie oraz działalności Starostwa
Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych.
W 2020 roku:
− 710 notatek,
− 1 500 zdjęć.

W serwisie MEDIA O NAS na stronie Powiatu Nowosądeckiego zamieszczono ponad 4 200
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 2021 roku.
W 2020 roku:
− 3 200 artykułów.

Prowadzona jest także strona Powiatu Nowosądeckiego na portalu społecznościowym Facebook.
Zamieszczono na niej 950 informacji dotyczących aktualnych wydarzeń w Starostwie Powiatowym i
na terenie Powiatu Nowosądeckiego wraz ze zdjęciami i odesłaniem na stronę www.nowosadecki.pl
oraz innych informacji ważnych dla mieszkańców Powiatu i turystów. Prowadzone są również konta
facebookowe starosty i wicestarosty.
W 2020 roku:
− 850 informacji.

Wszystkie informacje, które znajdują się w zakładce AKTUALNOŚCI, są wysyłane do lokalnych
mediów. Otrzymują one również nagrania z wypowiedziami starosty, wicestarosty oraz dyrektorów
wydziałów i jednostek Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
Dodatkowo, na stronie znalazły się też wywiady Starosty Nowosądeckiego udzielane m.in. radiu
RDN Nowy Sącz, a także zlinkowane artykuły, które ukazywały się w lokalnych mediach.
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Na koniec 2021 roku strona Starostwa na Facebooku miała 9 700 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 35-44 lata.
W 2020 roku:
− 8 475 fanów.
Wykres 25. Podział użytkowników Facebooka obserwujących (mających aktywowane polubienie)
konto społecznościowe „Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu” ze względu na wiek i płeć

Opracowano przez Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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Codziennie przybywa osób obserwujących działania władz Powiatu na Facebooku klikających
odnośnik „Lubię to!” lub komentujących bieżące wydarzenia. Posty na stronie docierają do
kilkudziesięciu tysięcy odbiorców w Polsce i za granicą. Wśród obserwujących są osoby z sądeckich
gmin (najwięcej z Łącka, gminy Grybów, Chełmca, Gródka nad Dunajcem, Podegrodzia, KrynicyZdroju czy Łososiny Dolnej). Nie brakuje też osób z Nowego Sącza i Krakowa, które chętnie czytają
informacje o tym, co dzieje się w Powiecie Nowosądeckim. Fanami fanpagu Starostwa są również
mieszkańcy różnych stron świata (Wielkiej Brytanii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Irlandii
czy Austrii). Liczba osób, które lubią fanpage Starostwa Powiatowego wciąż rośnie. W porównaniu do
roku 2020, wzrosła liczba osób obserwujących o ponad 1 200.
Wykres 26. Zasięg konta Powiatu Nowosądeckiego na Facebooku w 2021 roku

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

321

IV

Raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego za rok 2021
Sprawy administracyjne
Informacja publiczna i petycje

18.4. Informacja publiczna i petycje
Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki*:
*Wykaz skrótów na stronie 337 Raportu.

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Biuro Rady i Zarządu
ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

REALIZACJA ZADAŃ W 2021 ROKU
PETYCJE
Liczba złożonych petycji w 2021 roku na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach –
3 petycje, w tym:
•

2 petycje skierowane do Rady Powiatu Nowosądeckiego (jedna petycja złożona w 2021 roku
została rozpatrzona 2022 roku).
W 2020 roku:
− brak petycji.

•

1 petycja skierowana do Starosty Nowosądeckiego.
W 2020 roku:
− 4 petycje.
Tabela 119. Wykaz petycji złożonych do Starosty Nowosądeckiego w 2021 roku

L.p.

Data
złożenia
petycji

Przedmiot petycji

1.

11.03.2021 r. Petycja w sprawie generalnego
remontu drogi na powiatowej
1547K na odcinku Brzezna Litacz
– Wysokie

2.

10.05.2021 r. Petycja w sprawie określenia
przystanków (dworców)
autobusowych

3.

08.11.2021 r. Petycja w sprawie publicznego
odczytania petycji i podjęcia
uchwały o treści wskazanej przez
Stowarzyszenie "Zjednoczenie
Wszechpolskie", sprzeciwiającej
się ewentualnym działaniom
dyskryminującym oraz segregacji
mieszkańców z powodu braku
szczepień.

Sposób załatwienia sprawy

Data
zakończenia

Poinformowano o: zakresie prac oraz
warunkach formalnych niezbędnych do
spełnienia w celu realizacji wniosku;
budżecie Powiatu Nowosądeckiego na
2021 rok w kontekście opracowania
koncepcji inwestycji
Pozostawiono petycję bez rozpatrzenia
z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu
uchwały Nr 232/XX/21 Rady Powiatu
Nowosądeckiego z dnia 15 czerwca 2021 r.

30.03.2021 r.

Nie uwzględniono wniosków zawartych
w petycji z przyczyn wskazanych
w uzasadnieniu uchwały Nr 278/XXVI/22
Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia
25 lutego 2022 r.

02.03.2022 r.

Źródło: Opracowano przez Biuro Rady i Zarządu
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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INFORMACJA PUBLICZNA UDOSTĘPNIANA NA WNIOSEK
Liczba złożonych wniosków o udostępnienie informacji publicznej w 2021 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:
• 100 wniosków o udostępnienie informacji publicznej na podstawie ustawy o dostępie do
informacji publicznej,
W 2020 roku:
− 91 wniosków.

•

brak spraw sądowych w sprawie udostępnienia informacji publicznej.

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO
W NOWYM SĄCZU
Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej:
• W 2021 roku odnotowano łącznie 164 038 wizyt na internetowej stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Najwięcej wizyt zanotowano w marcu
(17 543 wizyt), najmniej w grudniu (10 010 wizyt).
W 2020 roku:
− 247 974 wizyty,
− 39 814 – najwięcej wizyt (sierpień),
− 5 560 – najmniej wizyt (luty).

Wykres 27. Statystyka odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
w latach 2020-2021
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Źródło: Opracowano na podstawie danych przekazanych przez Wydział Administracyjny
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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18.5. Sprawy obywatelskie
Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki*:
*Wykaz skrótów na stronie 337 Raportu.

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Zespół ds. Zdrowia i Spraw Obywatelskich
ul. Jagiellońśka 33
33-300 Nowy Sącz

REALIZACJA ZADAŃ W 2021 ROKU
POZWOLENIA NA SPROWADZENIE ZWŁOK
W 2021 roku wydano 26 pozwoleń na sprowadzenie zwłok lub prochów z zagranicy do Polski.
W 2020 roku:
− 39 pozwoleń.

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

W 2021 roku przyjęto 10 zgłoszeń o zagubionych rzeczach do Biura Rzeczy Znalezionych, które
zostały przekazane przez Policję. W jednym przypadku udało się odnaleźć właściciela rzeczy. Pomimo
podjętych działań nie udało się znaleźć właścicieli ww. rzeczy.
W 2020 roku:
− 2 zgłoszenia.

Dodatkowo w roku 2021, zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o rzeczach znalezionych, znalazcy nabyli
prawo własności do rzeczy znalezionej, w związku z tym wypłacono:
− kwotę 400 zł wraz z odsetkami na rachunek bankowy znalazcy,
− kwotę 460 zł wraz z odsetkami na rachunek bankowy znalazcy,
− kwotę 1000 zł wraz z odsetkami na rachunek bankowy znalazcy.

KARTA POLAKA – WYPŁATA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO
W 2021 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 47 190 zł.
W 2020 roku:
− 3 posiadaczy Karty Polaka,
− 29 700 zł – łączna wysokość świadczeń.
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ŚWIADCZENIE USŁUGI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO
Od momentu zawarcia pierwszej umowy – czyli od 2012 roku – nikt nie zgłosił potrzeby
skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. W 2021 roku Powiat Nowosądecki celem
zapewnienia usług tłumacza języka migowego osobom uprawnionym, zgodnie z ustawą z dnia
19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, podpisał umowę
z Polskim Związkiem Głuchych Oddział Małopolski w Krakowie na świadczenie ww. usług w okresie
od 4 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

POMOC DLA REPATRIANÓW – WYPŁATA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO
W 2021 roku:
1. Decyzją Starosty Nowosądeckiego Nr ZSO.8133.5.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku
została przyznana pomoc finansowa ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na
częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu
mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej – w kwocie 13 154,14 zł;
2. Decyzją Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji Nr DOiR-II-640-600/2020/2021/JK
z dnia 16 sierpnia 2021 roku została przyznana pomoc finansowa ze środków budżetu
państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu oraz zagospodarowanie i bieżące
utrzymanie – w kwocie 13 654,76 zł.
W 2020 roku:
− 1 decyzja,
− 60 293,76 zł – przyznana kwota.
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18.6. Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne
Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki*:
*Wykaz skrótów na stronie 337 Raportu.

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Zespół ds. Kontroli i Analiz
ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu kontrola
wewnętrzna prowadzona jest przez Zespół ds. Kontroli i Analiz. Zasady i tryb przeprowadzania
kontroli określił Starosta Nowosądecki Zarządzeniem nr 18/2018 z dnia 27 marca 2018 roku
wprowadzając do stosowania Regulamin przeprowadzania kontroli.
Działalność kontrolna prowadzona jest na podstawie rocznego planu kontroli, który jest
zatwierdzany przez Starostę oraz planu kontroli zatwierdzanego przez Zarząd Powiatu
Nowosądeckiego, a także uchwał Zarządu Powiatu Nowosądeckiego lub poleceń Starosty
Nowosądeckiego dotyczących przeprowadzenia kontroli doraźnych.

REALIZACJA ZADAŃ W 2021 ROKU
W ramach realizacji planu kontroli na 2021 rok, zatwierdzonego Uchwałą nr 792/2020 Zarządu
Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 grudnia 2020 roku ze zmianami, Zespół ds. Kontroli i Analiz
przeprowadził 3 kontrole kompleksowe w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowosądeckiego.
W 2020 roku:
− 1 kontrola.

W 2021 roku przeprowadzone zostały kontrole merytoryczne przez komórki organizacyjne
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu według poniższej tabeli:
Tabela 120. Zestawienie przeprowadzonych kontroli merytorycznych w 2021 roku

Wydział/Zespół

Liczba kontroli

Zespół ds. Kontroli i Analiz

41

Samodzielne Stanowisko ds. BHP

2

Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami

6

Zespół ds. Inwestycji

7

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

7

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

119

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

8

Wydział Komunikacji i Transportu

53

Źródło: Opracowano przez Zespół ds. Kontroli i Analiz Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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Ponadto w 2021 roku przeprowadzonych zostało 11 kontroli zewnętrznych, z których
sporządzono wystąpienia pokontrolne lub informacje pokontrolne. W niektórych przypadkach
wystosowano zalecenia, które kontrolowane wydziały lub jednostki wdrożyły.
Tabela 121. Zestawienie przeprowadzonych kontroli zewnętrznych w 2021 roku
L.p.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Rodzaj kontroli

Instytucja przeprowadzająca kontrolę

Kontrola związana z nadzorem nad wydawaniem dokumentów
w krajowym przewozie drogowym.
Kontrola uproszczona na dokumentach projektu nr RPMP.05.02.0212-0486/17 pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest
w Powiecie Nowosądeckim”.
Zakres przedmiotu kontroli:
‒ prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia
społeczne oraz innych składek, do których pobierania
zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń
społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
‒ ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych
i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego
tytułu;
‒ prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków
o świadczenia emerytalne i rentowe;
wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów
ubezpieczeń społecznych.
Kontrola w zakresie wykorzystania dotacji z budżetu Wojewody
Małopolskiego przeznaczonej na wynagrodzenia pracowników
realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy z dnia
13 października 1995 r. Prawo łowieckie.
Kontrola w zakresie ochrony przeciwpożarowej w pomieszczeniach
Archiwum Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu mieszczących
się w budynku przy ul. Waryńskiego 1 w Nowym Sączu.
Kontrola w zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, w tym baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a
pkt 2, 3 i 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne oraz tworzenie i udostępnianie standardowych
opracowań kartograficznych, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1
i 2 ustawy – map ewidencyjnych i map zasadniczych.
Kontrola realizacji projektu nr RPMP.10.01.04-12-0094/20-00
objętego umową o dofinansowanie.

Kontrola problemowa w zakresie przygotowania i zapewnienia
działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu
wczesnego ostrzegania o zagrożeniach.
Kontrola
z
zakresu
zamówień
publicznych
projektu
9.
nr RPMP.05.02.02-12-0110/19
pn.
„Likwidacja
odpadów
zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego”.
Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy w tym
urlopów
wypoczynkowych
pracowników
w
jednostkach
10. samorządowych, umów cywilnoprawnych, przestrzegania przepisów
sanitarnych w związku z SARS-Cov-2, korzystania z rozwiązań
prawnych wprowadzonych Tarczami Antykryzysowymi.
Kontrola w zakresie wykorzystania środków finansowych uzyskanych
11. z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
8.

Małopolski Wojewódzki Inspektor
Transportu Drogowego
Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Małopolski Urząd Wojewódzki
w Krakowie
Państwowa Straż Rybacka
Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej

Małopolski Urząd Wojewódzki

Małopolskie Centrum
Przedsiębiorczości
Małopolski Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego

Państwowa Inspekcja Pracy

Małopolski Urząd Wojewódzki

Źródło: Opracowano przez Zespół ds. Kontroli i Analiz Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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18.7. Zamówienia publiczne
Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki*:
*Wykaz skrótów na stronie 337 Raportu.

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Zespół ds. Zamówień Publicznych
ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

Strostwo Powiatowe w Nowym Sączu –
Wydział Rozowju
ul. Kościuszki 3
33-300 Nowy Sącz

Wydziały i Zespoły Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu w zakresie
realizacji zamówień poniżej progu z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych*
*Zamówienia poniżej 30 tys. euro miały wartość 242 109,32 zł

REALIZACJA ZADAŃ W 2021 ROKU
W 2021 roku przeprowadzono:
− 38 postępowań w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji,
− 2 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (w tym jedno w ramach „Grupy
Zakupowej Energii Elektrycznej NOWY SĄCZ 2021”),
− 1 postępowanie według zasady konkurencyjności.
W 2020 roku:
− 3 postępowania.

Szczegółowe informacje dotyczące postepowań przetargowych prowadzonych przez Powiat
Nowosądecki znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
oraz Platformie Zakupowej Powiatu Nowosądeckiego.
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19. Nieodpłatna pomoc prawna
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Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące jednostki*:
*Wykaz skrótów na stronie 337 Raportu.

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 na terenie całej Polski 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. 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.

REALIZACJA ZADAŃ W 2021 ROKU
W roku 2021 z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
mogła skorzystać każda osoba, która złożyła stosowne oświadczenie, mówiące o tym, że nie jest
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osoba fizyczna prowadząca
jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku.

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.

Na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2021 roku funkcjonowało łącznie 9 punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 3 punkty
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
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Rysunek 21. Mapa punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Nowosądeckim w 2021 roku

Źródło: Opracowano przez Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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W związku z ogłoszeniem od dnia 14 marca 2020 roku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
stanu zagrożenia epidemiologicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, Zarządzeniem
Starosty Nowosądeckiego Nr 12/2020 z dnia 15 marca 2022 roku, została zawieszona działalność
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w formie
stacjonarnej. Wszystkie punkty działały zdalnie poprzez udzielanie porad za pośrednictwem środków
komunikacji na odległość (telefonicznie, e-mail, komunikator społeczny, wideokonferencje).
Od 13 września 2021 roku punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego wznowiły pracę stacjonarną. Jednakże kolejny wzrost fali pandemii
spowodował konieczność ponownego zawieszenia stacjonarnej obsługi klientów. W dniach
20-31 grudnia 2021 roku porady były udzielane w sposób zdalny.
Tabela 122. Lokalizacja oraz godziny pracy nieodpłatnych punktów pomocy prawnej na terenie
Powiatu Nowosądeckiego w 2021 roku

Lp.

1.

2.

3.

4.

Lokalizacja punktów

Organizacje pozarządowe

Adwokaci

Zespół Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica
w Grybowie
ul. Armii Krajowej 19

nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie,
nieodpłatna mediacja
9.00 – 13.00

nieodpłatna
pomoc prawna,
nieodpłatna mediacja
13.00 – 17.00

Liceum Ogólnokształcące
im. M. Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu
ul. Partyzantów 15

nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie,
nieodpłatna mediacja
9.00 – 13.00

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
im. Jana Pawła II
w Krynicy-Zdroju
ul. Nadbrzeżna 3

nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie,
nieodpłatna mediacja
9.00 – 13.00

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Piwnicznej-Zdroju
ul. Chrobrego 2

nieodpłatna pomoc
prawna, nieodpłatna
mediacja
9.00 – 13.00

Powiatowa Poradnia
Psychologiczna-Pedagogiczna
5.
w Nowym Sączu
ul. Waryńskiego 1

nieodpłatna pomoc
prawna, nieodpłatna
mediacja
13.00 – 17.00

Radcy Prawni

nieodpłatna pomoc
prawna,
nieodpłatna mediacja
13.00 – 17.00
nieodpłatna pomoc
prawna,
nieodpłatna mediacja
13.00 – 17.00

nieodpłatna pomoc
prawna,
nieodpłatna mediacja
9.00 – 13.00

Źródło: Opracowano przez Wydział Administracyjny Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

W 2021 roku w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego na terenie Powiatu Nowosądeckiego udzielono łącznie 1 189 porad.
Zmiany w organizacji pracy punktów nie wpłynęły na jakość oraz ilość udzielanych porad.
Zanotowano wzrost w porównaniu z liczbą udzielonych świadczeń w 2019 roku (1125 porad)
i 2020 roku (1105 porad).
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Wykres 28. Liczba porad prawnych udzielonych w latach 2019-2021
1200

1 189

1180
1160
1140

1125

1120

1 105

1100
1080
1060

Liczba udzielonych porad prawnych
2019 rok

2020 rok

2021 rok

Źródło: Opracowano przez Wydział Administracyjny Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Prowadzone w 2021 roku analizy aktywności w poszczególnych punktach, wykazały, że
w dalszym ciągu najwięcej porad udzielanych jest w punkcie zlokalizowanym w Nowym Sączu
(445 porad), a najmniej w Piwnicznej-Zdroju (59 porad). Tylko w jednym punkcie, znajdującym się
w Starym Sączu (238 porad), zanotowano spadek liczby klientów w stosunku do roku 2020
(266 porad). W pozostałych punktach liczba udzielanych porad utrzymuje się na stałym poziomie.
Wykres 29. Liczba udzielonych porad prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej
ze względu na lokalizację w latach 2020-2021

2020

2021

1 189
1105

365

445
198 203

266 238

220 244
56

Nowy Sącz

Grybów

Krynica-Zdrój

59

Piwniczna-Zdrój

Stary Sącz

RAZEM

Źródło: Opracowano przez Wydział Administracyjny Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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Zdecydowana większość spraw załatwianych było na jednej lub dwóch wizytach. Sporadycznie
pojawiały się przypadki większej liczby spotkań w tej samej sprawie.
Najczęściej udzielane były porady z zakresu prawa cywilnego (46,7%) oraz prawa rodzinnego
(18,3%). Mniejszy zakres stanowiły porady z prawa karnego (9,8%) czy prawa administracyjnego (8%).
Najmniej spraw dotyczyło zakresu działalności gospodarczej i prawa podatkowego (po 0,6%).
Wykres 30. Liczba udzielonych porad prawnych wg dziedziny prawa w 2021 roku

5,8%

0,6%

3,4%
18,3%

8,0%

Prawo rodzinne
Prawo cywilne
Prawo pracy

9,8%

Prawo podatkowe
Prawo karne

0,6%
6,8%

Prawo administracyjne
Prawo ubezpieczeń społecznych,
prawo do opieki zdrowotnej
46,7%

Sprawy z zakresu działalności
gospodarczej
Inne

Źródło: Opracowano przez Wydział Administracyjny Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Analiza struktury wiekowej oraz wykształcenia osób korzystających z nieodpłatnego
poradnictwa wykazała, że najczęściej porad udzielano osobom w przedziale wiekowym 35-45 lat
(203 porady), najrzadziej osobom po 85 roku życia (2 porady). Osoby korzystające z pomocy prawnej
posiadały najczęściej wykształcenie średnie zawodowe (263 osoby) i zasadnicze zawodowe
(216 osób).
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Tabela 123. Struktura wiekowa osób korzystających z porad prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej
zlokalizowanych na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2021 roku

Przedział wiekowy

Liczba udzielonych porad

Do 18 lat

0

18-25 lat

49

25-35 lat

161

35-45 lat

203

45-55 lat

181

55-60 lat

105

60-65 lat

85

65-75 lat

129

75-85 lat

52

Powyżej 85 lat

2

Nie określono wieku

222

Źródło: Opracowano przez Wydział Administracyjny Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku przewiduje także prowadzenie i realizację w każdym powiecie
zadań z zakresu edukacji prawnej. Zadania edukacyjne mogą być realizowane poprzez opracowanie
informatorów i poradników, prowadzenie otwartych wykładów i warsztatów oraz prowadzenie
kampanii społecznych, kierowanych do społeczności lokalnej w odniesieniu do lokalnych potrzeb.
Tabela 124. Realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w 2021 roku

Rodzaj

Liczba

Wykłady

7

Warsztaty

2

Informatory i poradniki w wersji papierowej

10

Internetowe serwisy edukacyjne, informatory i poradniki
w wersji elektronicznej

27

Audycje w mediach

0

Publikacje w mediach

2

Kampania społeczna

35

Inne formy

8
Źródło: Opracowano przez Wydział Administracyjny Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
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Tabela 125. Tematyka zadań z zakresu edukacji prawnej w 2021 roku

Tematyka

Liczba

Lokale mieszkalne, z wyłączeniem lokali mieszkalnych
własnościowych

2

Przestępstwa i wykroczenia

13

Rodzina

8

Dziedziczenie

1

Opieka i kształcenie

1

Własność rzeczy ruchomych, lokali mieszkalnych i innych
nieruchomości z wyłączeniem dziedziczenia

5

Świadczenia i zasiłki

3

Zadłużenia

3

Roszczenia i zobowiązanie finansowe

4

Zatrudnienie

9

Zdrowie

2

Urzędy i sądy

9

Inne

24
Źródło: Opracowano przez Wydział Administracyjny Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

336

IV

Raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego za rok 2021
Wykaz skrótów

Wykaz skrótów
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1. BDOT – Baza Danych Obiektów Topograficznych.
2. BIP – Biuletyn Informacji Publicznej.
3. BRD – Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
4. BS w Starym Sączu – Bursa Szkolna w Starym Sączu.
5. CAR – Centralna Aplikacja Raportująca.
6. CKE – Centralna Komisja Edukacyjna.
7. COVID-19 – choroba wywołana koronawirusem SARS-CoV-19.
8. DPS w Klęczanach – Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach.
9. DPS w Muszynie – Dom Pomocy Społecznej w Muszynie.
10. DPS w Zbyszycach – Dom Pomocy Społecznej w Zbyszycach.
11. EGiB – Ewidencja Gruntów i Budynków.
12. FDS – Fundusz Dróg Samorządowych.
13. GESUT – Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu.
14. ePUAP – elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.
15. GKRPA – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
16. GOPR – Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
17. GUNB – Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.
18. GUS – Główny Urząd Statystyczny.
19. LPIS – System Identyfikacji Działek Rolnych.
20. KDO – karty Dokumentacyjnych Osuwisk.
21. KKZ – Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.
22. KMP – Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu.
23. KM PSP – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.
24. KP w Grybowie – Komisariat Policji w Grybowie.
25. KP w Krynicy-Zdroju – Komisariat Policji w Krynicy-Zdroju.
26. KP w Łososinie Dolnej – Komisariat Policji w Łososinie Dolnej.
27. KP w Muszynie – Komisariat Policji w Muszynie.
28. KP w Piwnicznej-Zdroju – Komisariat Policji w Piwnicznej-Zdroju.
29. KP w Starym Sączu – Komisariat Policji w Starym Sączu.
30. KRS – Krajowy Rejestr Sądowy.
31. KSRG – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy.
32. LO w Grybowie – Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie.
33. LO w Starym Sączu – Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu.
34. MEiN – Ministerstwo Edukacji i Nauki.

35. MOS – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Nowosądeckiego.
36. MPZP - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
37. MUW – Małopolski Urząd Wojewódzki.
38. NFOŚiGW – Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
39. NGO – (ang. non-government organization) organizacja pozarządowa.
40. OIK – Ośrodek Interwencji Kryzysowej.
41. OKE – Okręgowa Komisja Edukacyjna.
42. OPP – Organizacja Pożytku Publicznego.
43. OSK – Ośrodek Szkolenia Kierowców.
44. OSP – Ochotnicza Straż Pożarna.
45. PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu.
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46. PCUW – Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Starym Sączu.
47. PCZK – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.
48. PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
49. PIG-PIB – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.
50. PMDK – Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu.
51. PODGiK – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
52. POŚ – Program Ochrony Środowiska.
53. POW w Muszynie – Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Muszynie.
54. POW w Zbyszycach– Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Zbyszycach.
55. POWER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.
56. POZ – Podstawowa Opieka Zdrowotna.
57. PP w Nawojowej – Posterunek Policji w Nawojowej.
58. PPIS – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu.
59. PPPP – Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Sączu.
60. PSSE – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu.
61. PUP – Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego.
62. PZAZ – Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej.
63. PZD – Powiatowy Zarząd Dróg.
64. PZS w Muszynie – Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie.
65. RPN – Rada Powiatu Nowosądeckiego.
66. RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego.
67. RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej.
68. SFRD – Samorządowy Fundusz Rozwoju Dróg.
69. SIO – System Informacji Oświatowej.
70. SKO – Samorządowe Kolegium Odwoławcze.
71. SOPO – System Osłony Przeciwosuwiskowej.
72. SUTW – Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku.
73. SUiKZ - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania.
74. SPZOZ – SPR – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe
w Nowym Sączu.
75. SPZOZ – Szpital w Krynicy-Zdroju – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej –
Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju.
76. Starostwo – Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.
77. ŚDS – Środowiskowy Dom Samopomocy.
78. T – Technikum.
79. TOPR – Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
80. Ustawa Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843, ze zmianami).
81. UPUL – Uproszczony Plan Urządzenia Lasu.
82. UTW – Uniwersytet Trzeciego Wieku.
83. WCZK – Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie.
84. WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie.
85. WKU – Wojskowa Komenda Uzupełnieniń.
86. WTZ – Warsztaty Terapii Zajęciowej.
87. WOPR – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
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88. ZRM – Zespół Ratownictwa Medycznego.
89. ZRID - Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej.
90. ZS w Łącku – Zespół Szkół im. Św. Kingi w Łącku.
91. ZS w Marcinkowicach – Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach.
92. ZSiP w Piwnicznej-Zdroju– Zespół Szkół i Placówek w Piwnicznej-Zdroju.
93. ZSP w Krynicy-Zdroju– Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju.
94. ZSP w Nawojowej – Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej.
95. ZSP w Starym Sączu – Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym
Sączu.
96. ZSZ w Grybowie – Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie.
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