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 `               PROTOKÓŁ Nr  1/2021 

posiedzenie Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Nowosądeckiego 

w dniu 15 lutego 2021 r. 

 

 

Realizowany porządek posiedzenia:   

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Nowosądeckiego. 

3. Przygotowanie do kontroli zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej w  Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym 

Sączu. 

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

5. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad 1.  

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał NOWAK otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich 

przybyłych.   

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji oraz zaproszeni goście: 

Edward CIĄGŁO – Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego 

 

Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał. 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał NOWAK przedstawił porządek posiedzenia 

i poddał go pod głosowanie.  

 

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

Ad 2. 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Nowosądeckiego. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał NOWAK poddał pod głosowanie  protokół Nr 4/2020 

z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 15 grudnia 2020 r.  

 

Po zapoznaniu się z jego treścią przez członków komisji protokół został przyjęty jednogłośnie 

i podpisany. 
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Ad 3. 

Przygotowanie do kontroli zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej 

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie 

Ratunkowe w Nowym Sączu. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał NOWAK przypomniał, że został ustalony przez 

Komisję standardowy zakres kontroli obejmujący: 

− strukturę organizacyjną, statut jednostki, strukturę zatrudnienia oraz 

zakresy czynności pracowników realizujących zadania; 

− plan budżetu jednostki oraz wydatki bieżące; 

− wydatki remontowe i inwestycyjne; 

− realizację zadań jednostki. 

 

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał NOWAK zadał pytanie, 

czy Członkowie Komisji mają propozycję poszerzenia przedstawionego zakresu kontroli. 

 

Członek Komisji Rewizyjnej Tadeusz ZAREMBA poruszył kwestię dotyczącą sprawy 

sądowej prowadzonej z poprzednim Dyrektorem SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe 

w Nowym Sączu, zadając pytanie czy wpłynął dokument świadczący o zakończeniu tej sprawy. 

Zaznaczył, że w mediach społecznościowych pojawiła się informacja, że Dyrektor wygrał 

sprawę ze Starostwem. 

 

Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Edward CIĄGŁO powiedział, że w kwestii 

zwolnienia Dyrektora stanowisko Zarządu się nie zmieniło. Powiedział, że poprzedni Zarząd nie 

wyciągnął odpowiednich konsekwencji mimo wiedzy na temat uchybień. Decyzja została 

podjęta dla dobra mieszkańców Sądecczyzny. Powiedział, że nie ma wiedzy na temat treści 

wyroku.  

 

Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Franciszek KANTOR powiedział, że sytuacja 

była złożona, wiązała się ze strajkami i odmową pracy przez związki zawodowe, które naciskały 

na podniesienie wynagrodzenia. Nie było podstaw do zwolnienia dyscyplinarnego. Odrębną 

kwestią jest sprawa dotycząca ZUS-u, która toczy się od długiego czasu.  

 

Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Andrzej GANCARZ zaproponował, aby 

w zakresie kontroli ująć informację na temat stanu prawnego prowadzonych spraw sądowych. 

Na ten moment Komisja Rewizyjna posiada zbyt małą wiedzę. 

 

Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego Emil BODZIONY poruszył kwestię podstacji 

pogotowia w zakresie uzasadnienia dla ich funkcjonowania odnosząc się do podstacji 

w Piwnicznej Zdroju oraz Rytrze.  
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W wyniku dyskusji Członkowie Komisji: 

1. poszerzyli zakres kontroli o następujące kwestie: 

1) informację na temat funkcjonowania jednostki, w tym podstacji terenowych 

(koszty utrzymania, koszty pracowników, liczba wyjazdów),  

2) informację na temat stanu prawnego toczących się spraw sądowych, 

2. ustalili, że kontrolę przeprowadzi Komisja w pełnym składzie,  

3. na Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego został wyznaczony Pan Michał Nowak,  

4. ustalili, że kontrola odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego z udziałem 

Dyrektora kontrolowanej jednostki w formie  wideokonferencji, 

5. ustalili termin kontroli na pierwszy tydzień marca 2021 roku, godz. 15.30. 

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał NOWAK poddał pod głosowanie powyższe 

kwestie. W wyniku głosowania otrzymano: 

 

5 głosów – za, 0 głosów – przeciw, 0 głosów – wstrzymujących się 

 

Ad 4-5. 

Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Zamknięcie posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał NOWAK podziękował wszystkim za przybycie                           

i zamknął posiedzenie. 

             

 

                            Przewodniczący 

                     Komisji Rewizyjnej RPN 

       

                            Michał NOWAK 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Monika Dyczek  


