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Rada Powiatu Nowosądeckiego 

PROTOKÓŁ Nr 7/VII/2019 

z obrad VII Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 14 czerwca 2019  r. 

Ad 1. 

Otwarcie posiedzenia 

Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego rozpoczęła się o godzinie 9:30 w budynku Starostwa 

Powiatowego w Nowym Sączu, ul Jagiellońska 33, sala obrad (pokój 208), trwała do godz. 12:30. 

Następnie Przewodniczący Rady Roman POTONIEC ogłosił przerwę do godz. 14:00. Po przerwie 

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

godz. 15:00. 

W sesji uczestniczyło 28 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować 

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

Powiatowego (listy obecności stanowią załącznik do protokołu). 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC, dokonał otwarcia posiedzenia VII Sesji 

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

a następnie poprosił Radnych o zalogowanie swoich kart w terminalu do głosowań. 

Ad 2. 
Przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC zwrócił się do radnych 
z zapytaniem, czy są uwagi lub wnioski dotyczące zmian w przesłanym wcześniej projekcie 
porządku obrad. 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC poddał pod głosowanie 
porządek obrad. 

Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 28 

W wyniku głosowania otrzymano: 

28 głosów – za 
0 głosów – przeciw 
0 głosów – wstrzymujących się 
0 głosów – nieoddanych 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC stwierdził, że porządek obrad został 
przyjęty. 
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Realizowany porządek obrad: 

Część I 
1. Otwarcie posiedzenia.     
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego. 
4. Informacja o złożonych interpelacjach w okresie międzysesyjnym. 
5. Interpelacje radnych. 
6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.  
7. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok. 
8. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok. 
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu 

Nowosądeckiego wotum zaufania. 
8.1. Przedstawienie: 

a) sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok;  
b) sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok;  
c) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 

Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok;  
d) uchwały Nr SO.XII/423/41/19 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie: opinii 
o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok; 

e) informacji o stanie mienia Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok;  
f) stanowiska – opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego z wykonania 

budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok wraz z wnioskiem o udzielenie Zarządowi 
Powiatu Nowosądeckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok; 

g) uchwały Nr SO.XII/424/20/19 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Krakowie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie: opinii o wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu  
z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. 

8.2. Dyskusja. 
8.3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Powiatu Nowosądeckiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 
Powiatu Nowosądeckiego za 2018 r.  

8.4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie udzielenia Zarządowi 
Powiatu Nowosądeckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. 

9. Przedstawienie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju. 

10. Przedstawienie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu. 

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany uchwały 
nr 240/XXIV/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie 
określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, 
odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty 
za pobyt dziecka w pieczy zastępczej od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. 

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie powołania Komisji 
Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego 
Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe 
w Nowym Sączu. 

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok. 

14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Nowosądeckiego. 

15. Oświadczenia, wolne wnioski. 
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P r z e r w a  
 
Część II 
 

16. Uroczyste wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”: 
a) uroczyste wprowadzenie sztandaru Powiatu Nowosądeckiego, 
b) odśpiewanie hymnu państwowego, 
c) przemówienie okolicznościowe Przewodniczącego Rady Powiatu Nowosądeckiego 

Romana Potońca, 
d) wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”, 
e) wystąpienia zaproszonych Gości, 
f) wyprowadzenie sztandaru Powiatu Nowosądeckiego, 
g) występ artystyczny. 

17. Zamknięcie sesji.  
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Ad 3. 

Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego. 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC poinformował, iż zgodnie z § 81 ust. 2 Statutu 
Powiatu Nowosądeckiego protokół z ostatniej Sesji Rady Powiatu został wyłożony do wiadomości 
na 7 dni przed terminem dzisiejszej Sesji. Do chwili obecnej nie zostały zgłoszone poprawki ani 
uzupełnienia. 
 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC zaproponował przystąpienie do głosowania 
nad przyjęciem protokołu. 
 

Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 28 

 

W wyniku głosowania otrzymano: 
28 głosy – za 
0 głos – przeciw 
0 głosów – wstrzymujących się 
0 głosów – nieoddanych  
 

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

Ad 4. 

Informacja o złożonych interpelacjach w okresie międzysesyjnym. 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC poinformował, że w dniach 30 i 31 maja 
wpłynęły dwie interpelacje międzysesyjne Radnych: Pana Marcina Bulandy w sprawie 
wykorzystywania destruktu asfaltowego które składowany jest obecnie w Lipnicy Wielkiej; oraz 
Pana Michała Nowaka w sprawie odbudowy chodnika i likwidacji osuwiska na drodze powiatowej 
1577K Kamionka Wielka – Kamionka Wielka, wymiany niedrożnego przepustu pod tą drogą oraz 
oskarpowania stromego zbocza. Pan Starosta udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje. Zostały 
one umieszczone na Portalu Radnego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 

Ad 5. 

Interpelacje radnych. 

 

Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego Antoni PORĘBA zgłosił interpelacje dot.: 

 uregulowania koryta rzeki Biała Tarnowska w Grybowie.  
  

Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego Wiktor DURLAK zgłosił interpelacje dot.: 

 zamontowania bariery ochronnej w miejscowości Grybów przy drodze powiatowej 
w kierunku Ptaszkowej; 

 remontu drogi powiatowej w Krużlowej od skrzyżowania w stronę Grybowa. 
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Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego Stanisław DĄBROWSKI zgłosił interpelacje dot.: 

 kontynuowania budowy: chodnika miejscowości Łazy Biegonickie wzdłuż drogi 
powiatowej 1582K Nawojowa – Nowy Sącz – Łazy Biegonickie – Nowy Sącz od 
Wiejskiego Domu Kultury w kierunku Poręby Małej;   

 budowy chodnika w miejscowości Gaboń wzdłuż drogi powiatowej 1537K Gołkowice Łazy 
Brzyńskie. 
 

Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego Wiktor OBRZUT zgłosił interpelacje dot.: 

 podjęcia działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze 1504K Ropa –
Wawrzka-Florynka. 
 

Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego Franciszek KANTOR zgłosił interpelacje dot.: 

 wystąpienia do Zarządu Wody Polskie w celu oczyszczenia potoku płynącego od Bukowca 
Lipnicy Wielkiej w kierunku Wojnarowej potoku Jasienianki.  

 
Ad 6. 

Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym. 

Starosta Nowosądecki Marek KWIATKOWSKI przedstawił sprawozdanie z okresu 
międzysesyjnego. Odniósł się krótko do złożonej interpelacji odnośnie chodników w Starym Sączu. 
Oznajmił, że były przeprowadzane rozmowy z Panem Wojewodą i Panem Przewodniczącym Rady 
na temat budowy chodnika w Łazach Brzyńskich. Poinformował, że jest to bardzo długi odcinek 
chodnika ok. 3 km i Powiat nie jest w stanie sam sfinansować lub dofinansować budowy tej 
inwestycji, ponieważ są to ogromne koszty. Zaznaczył, że Burmistrz Starego Sącza zwrócił się do 
Marszałka, który wstępnie zaoferował pomoc w sfinansowaniu budowy tej inwestycji. Nadmienił, 
że przy uzyskaniu środków z Urzędu Marszałkowskiego i połączonych środkach Miasta, Gminy 
i Starostwa być może uda się zrealizować tę inwestycję. Odnośnie sprawozdania międzysesyjnego 
Pan Starosta Marek Kwiatkowski poinformował, że odbyło się spotkanie z Panem Ministrem   
z Panią Dyrektor Generalną Departamentu i udało się przyspieszyć procedurę reprywatyzacyjną 
związaną z gruntami w Marcinkowicach. Oznajmił także, że 9 maja po 8 latach zawieszenia 
otrzymano wyrok, który jest korzystny, ponieważ z drobnymi zmianami Powiatowi pozostają 
grunty i obiekty Zespołu Szkół w Marcinkowicach, które w pierwszej wersji decyzją Wojewody 
zostały przyznane. Zaznaczył jednak, że osobie która była uprawniona do tego majątku przysługuje 
prawo złożenia skargi, jeżeli skarga ta nie zostanie złożona, Powiat ma prawo do dyspozycji tym 
majątkiem. Pan Starosta nadmienił również, że planowana jest budowa hali sportowej przy ZS 
w Marcinkowicach, ponieważ szkoła sportowa bez hali nie ma przyszłości. Poinformował także, że 
zostały przydzielone z drugiej instancji działki budowlane, których jest na chwilę obecną ponad 60 
do sprzedania, a fundusze ze sprzedaży nieruchomości zostałyby przeznaczone jako dodatkowy 
zastrzyk finansowy na budowę hali sportowej. Poinformował również że 31 maja otrzymano pismo 
z Ministerstwa Finansów o przyznaniu z Rezerwy Subwencji Ogólnej dotacji w wysokości 
427 916 zł na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej Stary Sącz – Przysietnica. Koszty tej 
inwestycji są pokrywane w połowie i wynoszą 857 000 zł. Poinformował również, że Ministerstwo 
Sportu i Turystyki przyznało dofinansowanie ze środków z Funduszu Kultury Fizycznej 
w wysokości 25 000 zł, która pozwoli na poprawę zagospodarowania budynku wokół internatu 
w Starym Sączu, łączna kwota inwestycji wyniesie 59 460 zł. W dniu 6 czerwca br. otrzymano 
potwierdzenie, że projekt Rozwój Kształcenia Leśnego na poziomie szkoły średniej na terenie 
pogranicza Polsko – Słowackiego otrzymało dofinansowanie w ramach programu InterReg 
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w kwocie ponad 48 000 euro. Projekt dotyczy podniesienia kwalifikacji i kompetencji zawodowych 
uczniów Szkół Leśnych zarówno szkoły Polskiej jak i szkoły Słowackiej. Poinformował także, że 
zgodnie z harmonogramem kontynuowane są roboty budowlane na inwestycji pod nazwą "Budowa 
nowego obiektu kolejowego wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej w miejscowości 
Ptaszkowa". Pan Starosta skierował pochwałę w stronę Przewodniczącego Klubu PiS 
Pana Antoniego Poręby, który włączył się w pozyskanie funduszy na tę inwestycję. Koszt 
przebudowy 6 958 000 zł, dofinansowanie ze strony Starostwa 360 000 zł, planowane zakończenie 
robót to koniec września. Kolejna inwestycja, która została rozpoczęta to wykonanie nowego 
pokrycia dachowego o powierzchni ponad 1200 m2 w szkole w Nawojowej, planowane zakończenie 
inwestycji koniec lipca. Poinformował, że zakończono pierwszy etap robót budowlanych w Zespole 
Szkół w Marcinkowicach, prace obejmowały zadaszenie i ocieplenie na kwotę prawie 1 000 100 zł. 
Oznajmił również, że na drugi etap prac zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe, które 
na dany moment wygrała firma "Urbud" na kwotę 1 818 530 zł. Inwestycja dotyczy docieplenia 
ścian zewnętrznych, wykonanie odwodnienia budynku oraz modernizację wewnętrznej instalacji 
centralnego ogrzewania. Poinformował także, że w ramach ogłoszonego naboru do Funduszu 
Samorządowego Dróg przygotowano dwa wnioski dotyczące drogi powiatowej Limanowa – 
Chełmiec na kwotę 13 797 763 zł oraz drogi powiatowej Ropa – Gródek – Biała Niżna o długości 
2 km 74 m na kwotę 3 069 077 zł. Poinformował również, że były prowadzone rozmowy z Panem 
Wojewodą Piotrem Ćwikiem, aby środki te były jak najszybciej uruchomione, ponieważ przetargi 
realizowane w lutym i marcu spowodowały, że koszty wyszły niższe niż wynikało z kosztorysu. 
Poinformował także, że Pan Wojewoda wstępnie zaoferował 50% dofinansowania kosztów całej 
inwestycji. Pan Starosta zaznaczył, że negocjował większe dofinansowanie w wysokości 
przynajmniej 60%, ponieważ te środki w dużym stopniu pomogłyby w realizacji  inwestycji 
o łącznej wartości ponad siedemnastu milionów złotych. Pan Starosta Marek Kwiatkowski 
poinformował również, że Zarząd brał udział w różnych spotkaniach m.in. 8 maja br. odbyły się 
Sądeckie obchody 74. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej, a także obchody święta 
bibliotekarza. Poinformował również, że 9 maja br. Starostwo Powiatowe gościło młodzież klasy 
mundurowej z Zespołu Szkół Świątniki Górne. Spotkanie to dotyczyło informacji na temat 
funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Pan Starosta nadmienił, że dnia 
11 maja br. odbyła się Konferencja Sadownicza w ramach Święta Kwitnących Jabłoni, na której 
Pan Starosta przeprowadził wykład, który poruszał temat nie tylko technologicznej produkcji 
sadowniczej, ale także zostały wskazane mocne i słabe strony obszarów wiejskich. 12 maja br. 
Starosta brał udział w Święcie Kwitnących sadów w Łącku, a także udział w "Drużbacce" w 
Podegrodziu zorganizowanej przez Pana Radnego Krzysztofa Bodzionego. 16 maja br. Zarząd 
Powiatu brał udział w posiedzeniu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, którego 
wiodącym tematem było przygotowanie służb do zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 
wypoczywającej na wakacjach na Sądecczyźnie. Kolejne obchody, o których wspomniał Pan 
Starosta to odbywający się 18 maja br. Powiatowy Dzień Strażaka. Pan Starosta pogratulował 
Pani Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Marcie Adamczyk odznaczenie Honorową Odznaką 
IV stopnia PCK z okazji obchodzonego w tym roku stulecia istnienia Polskiego Czerwonego 
Krzyża. 19 maja br. odbył się VII Zjazd Sądeczan na Błoniach w Diecezjalnym Centrum 
Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu. Pan Starosta poinformował, że 20 maja br. 
odbył się drugi Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu. Przyznał, że Konwent cieszy się dużym 
zainteresowaniem, ponieważ udział w nim bierze 100 % zaproszonych wójtów i burmistrzów, ale 
także chęć udziału wyrażają wiceburmistrzowie i wicewójtowie. Zapewnił również, że spotkania te 
organizowane są zawsze na bardzo wysokim poziomie, ponieważ w ostatnim Konwencie 
uczestniczyli Pan Wojewoda, Pan Marszałek, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Dyrektor 
Wojewódzkiego Zarządu Dróg, a także Generalnych Dyrekcji Dróg i Autostrad. Pan Starosta 
zapewnił że warto robić tego typu spotkania 3-4 razy w roku, aby utrzymać wysoki poziom 
przygotowania, 100% frekwencji oraz przekazać istotne i ważne informacje. Poinformował 
również, że na Konwencie  została podpisana wspólna deklaracja odnośnie wykorzystania środków 
z Urzędu Pracy na ciekawe projekty, a także została złożona deklaracja wsparcia budowy 
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"Sądeczanki", która będzie bezpośrednim połączeniem autostrady A4 ze Słowacją i pomoże 
rozwiązać problemy komunikacyjne. Kolejna uroczystość to 28. rocznica powstania Straży 
Granicznej, która odbyła się przy ruinach Zamku Królewskiego w Nowym Sączu. Następnie dnia 
24 maja br. Wicestarosta Pan Antoni Koszyk uczestniczył w dniach godności osób 
niepełnosprawnych pod nazwą "Kolory Naszego Życia", tego samego dnia odbyła się uroczystość 
związana z otwarciem remizy Straży Pożarnej w Nawojowej. 28 maja br. Członek Zarządu 
Pan Edward Ciągło reprezentował Zarząd na obchodach Dnia Strażaka w Starym Sączu, tego 
samego dnia Pan Wicestarosta spotkał się z Holendrami, którzy za niejednokrotną pomoc strażakom 
z Rytra zostali odznaczeni odznaką Srebrnych Jabłek Sądeckich. Kolejną uroczystością w której 
brał udział Pan Wicestarosta było przekazanie odtworzonego sztandaru I Pułku Strzelców 
Podhalańskich I Batalionu Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa. Pan Starosta skierował swoje 
podziękowania w stronę Pana Radnego Stanisława Sułkowskiego za organizację dwudniowego 
turnieju Piłki Nożnej Poprad – Muszyna. Pan Starosta poinformował również o spotkaniu 
z Generałem Jarosławem Gromadzińskim dowódcą 18. Dywizji Zmechanizowanej, który poszukuje 
terenów na budowę jednostki wojskowej. Oznajmił także, że w Powiecie Nowosądeckim znajduje 
się teren spełniający wymóg 30 hektarów w jednym kawałku gruntu na terenie gminy Korzenna. 
Poinformował że zostały już prowadzone rozmowy z Panem Wójtem Leszkiem Skowronem, 
a zlokalizowanie takiej jednostki w powiecie nowosądeckim jest zarówno dużym wyzwaniem, jak 
i dużą szansą z punktu widzenia gospodarczego i ekonomicznego, ponieważ jednostka będzie liczyć 
ok. od 800 do 1000 żołnierzy, natomiast zatrudnienie może tam uzyskać od 300 do 500 osób. Pan 
Starosta  zaznaczył, że z rozmowy z Panem Generałem jasno wynika, że fundusze na budowę 
jednostki są dostępne, pozostaje jedynie kwestia gruntu i podjęcia ostatecznej decyzji. Kolejną 
uroczystością w której brał udział Zarząd Powiatu było nadanie sztandaru OSP w Paszynie oraz 
wręczenie odznaczeń i promes dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Kolejnym ważnym spotkaniem 
o którym wspomniał Pan Starosta było spotkanie ze Związkami Zawodowymi DPS-u odnośnie 
żądań płacowych. Poinformował, że jak wszystkim dobrze wiadomo środki finansowe są 
ograniczone, jednakże zostały przeprowadzone rozmowy z Panem Wicewojewodą i Panem 
Dyrektorem Urzędu Wojewódzkiego o przyspieszeniu dotacji w wysokości 175 000 zł, wynikającej 
z podniesienia stawki na jednego mieszkańca do 2662 zł. Pan Starosta zaznaczył, że nie jest 
zdziwiony tymi żądaniami, ponieważ praca z osobami niepełnosprawnymi, a także z osobami 
chorymi psychicznie jest trudna i jest ogromnym wyzwaniem. Pan Starosta zapewnił, że podwyżki 
dla pracowników będą na pewno. 
 
 
Ad 7. 
Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok. 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC poinformował, że zgodnie 
z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zarząd powiatu co roku do 
dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Przedmiotowy dokument 
obejmuje podsumowanie działalności zarządu w roku poprzednim,  w  szczególności realizację 
polityk, programów, strategii i uchwał rady powiatu. Zgodnie z powołanym przepisem Rada 
rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub 
nieudzielenia zarządowi absolutorium, przy czym Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. 
Zarząd Powiatu Nowosądeckiego przyjął Raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok 
Uchwałą Zarządu Nr 209/2019 z dnia 29 maja 2019 roku i w ustawowym terminie przedłożył go 
Radzie Powiatu Nowosądeckiego. Raport został Państwu przekazany w dniu 31 maja br. 
 

Wicestarosta Nowosądecki Antoni KOSZYK przedstawił Raport o stanie Powiatu 
Nowosądeckiego za 2018 rok. 
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Na początku swojej prezentacji Pan Wicestarosta Antoni Koszyk poformował, że został 
sporządzony obszerny raport zawierający 250 stron o stanie Powiatu Nowosądeckiego za rok 2018. 
Dokument ukazuje pracę Samorządu Powiatowego i podległych mu instytucji, przedstawiając 
konkretne działania i efekty w zakresie działań Powiatu w ciągu jednego roku. Poinformował, że na 
samym początku raportu znajdują się informacje ogólne odnośnie danych statystycznych 
dotyczących liczby mieszkańców na dzień 31 grudnia 2017 r. to 214 999 osób, powierzchni 
Powiatu 1550 km2 . Następnie z informacji ogólnych Pan Starosta oznajmił, że Powiat 
Nowosądecki posiada 16 gmin, w tym jedna gmina miejska, cztery gminy miejsko-wiejskie 
i jedenaście gmin wiejskich. Przypomniał także, że Powiat Nowosądecki posiada 28 jednostek 
organizacyjnych między innymi: 11 szkół, 3 Domy Pomocy Społecznej, 2 Ośrodki Wsparcia 
Dziennego. Następnie Pan Wicestarosta oznajmił, że raport zawiera także podstawowe dane 
finansowe, które są zawarte także w decyzji Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz sprawozdaniu 
Komisji Rewizyjnej i będą omawiane później. Pan Antoni Koszyk zaznaczył, że raport zawiera 
programy strategiczne i strategie, na podstawie których funkcjonuje Powiat Nowosądecki. 
Zaznaczył również, że programy te są w różnych dziedzinach m.in. społecznych, kulturalnych oraz 
promocji. W pierwszej kolejności Pan Wicestarosta zwrócił uwagę na "Powiatowy Program 
Działania na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim w latach 2014-2020". 
Zaznaczył, że podstawowym priorytetem tego programu jest integracja działań na rzecz 
wyrównywania szans osób niepełnosprawnych. Program ten zawiera dane związane z utrzymaniem 
DPS-ów, Ośrodków Wsparcia Dziennego, Domów Dziecka oraz pomoc osobom 
niepełnosprawnym. Kolejny program, który został przedstawiony przez Pana Wicestarostę to 
"Powiatowy Program Przeciwdziałaniu Przemocy w rodzinie oraz ochrony osób doświadczonych 
przemocą". Zaznaczył, że w 2018 roku zostało wydanych 307 kart przy współpracy z Gminnymi 
Ośrodkami Pomocy Społecznej i Policją. Priorytetowym zadnieniem programu jest ograniczenie 
skali problemów i skutków przemocy w rodzinie oraz nadużywania alkoholu. Następnie 
Pan Wicestarosta odniósł się do programu "Aktywny Samorząd", który był realizowany w dwóch 
modułach i zakończył się 15 kwietnia 2019 r., najistotniejszym zadaniem programu było 
pozyskanie kwoty 83 164 zł na pomoc w uzyskaniu wyższego wykształcenia przez osoby 
niepełnosprawne. Kolejny program to "Wyrównywanie różnic między regionami", który ma na celu 
zniwelowanie barier w urzędach oraz ich jednostkach. Program ten opisuje zasady jakimi należy się 
kierować, aby osoby niepełnosprawne mogły bez problemów rozwiązać sprawę w urzędach, 
jednostkach i innych instytucjach. Następnie Pan Wicestarosta odniósł się do programu "Rozwój 
Pieczy Zastępczej dla Powiatu Nowosądeckiego", w którym zawarte są informacje, jakie powinny 
spełniać osoby przyjmujące obowiązek opieki nad dziećmi w pieczy zastępczej. Zaznaczył że w 
ramach tego programu organizowane są Pikniki Rodzinne, szkolenia i inne spotkania, aby dzieci 
miały zapewnione wystarczające warunki dla funkcjonowania. Pan Wicestarosta Antoni Koszyk 
zaznaczył, że dane na temat "Programu Promocji Zatrudnienia, Aktywizacji Lokalnego Rynku 
Pracy dla powiatu nowosądeckiego" były omawiane w pierwszym kwartale, dlatego też Pan 
Wicestarosta poinformował tylko, że na aktywizację zostało przeznaczone ponad 22 miliony 
złotych z Funduszu Pracy. Kolejny program, który został wspomniany to "Program Ochrony 
Środowiska dla powiatu nowosądeckiego" czyli szeroko rozumiana ochrona środowiska związana 
ze stanem środowiska naturalnego, określenie celów i kierunków zadań wynikających z zagrożenia 
i problemów. Następnie "Program Usuwanie Odpadów Zawierających Azbest", na którego w roku 
2018 wpłynęło 390 wniosków, a kwota jaką przekazano na jego realizację to 76 764 zł. Cel projektu 
to pomoc w usunięciu odpadów zawierających azbest. Pan Wicestarosta wspomniał o programie 
"Restrukturyzacji i poprawy wykorzystania infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej", który został opracowany w celu dostosowania Szpitala w Krynicy do 
wymogów Ministerstwa Zdrowia. Pan Antoni Koszyk zwrócił uwagę na "Powiatowy Program 
Wspierania Edukacji i Wyrównywania Szans", który obejmuje dopłaty do biletów na dojazd do 
internatu w Starym Sączu, a taże stypendia dla zdolnej młodzieży z średnią powyżej 5.0, stypendia 
dla uczniów w bardzo trudnej sytuacji finansowej, dopłaty obejmują także uczniów z Ukrainy 
których na chwilę obecną uczęszcza 8 osób. Następnie Pan Wicestarosta przeszedł do programu 



PROTOKÓŁ Nr 7/VII/2019  14 czerwca  2019 r.                                        9 

"Współpraca Powiatu z Organizacjami Pozarządowymi" przypomniał, że organizacji w Powiecie 
Nowosądeckim jest zarejestrowanych 715, natomiast program określa zasady występowania 
i sporządzania wniosków organizacją pożytku publicznego, stowarzyszeniom, fundacją, 
Ochotniczym Strażą Pożarnym czy Klubą Sportowym oraz jak należy rozliczać uzyskane środki. 
Przypomniał także, że organizacje pożytku publicznego są systematycznie kontrolowane przy 
rozliczaniu środków publicznych. Pan Wicestarosta Antoni Koszyk poinformował, że Powiat 
Nowosądecki nie posiada strategii rozwoju tylko program Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego do 
roku 2020. Zaznaczył że program ten opiera się na trzech głównych celach: pierwszy z nich to 
infrastruktura drogowa, drugi cel to rozwój strefy społecznej Powiatu oraz trzeci cel to promocja 
i współpraca Powiatu. Nadmienił również, że w tym programie opisane są zasady związane 
z rozwojem Powiatu do roku 2020, program ten jest systematycznie monitorowany przez Wydział 
Rozwoju Starostwa Powiatowego. Pan Wicestarosta wspomniał także o programie "Zapobiegania 
Przestępczości Ochrony i Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Miasta Nowego 
Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego", zaznaczył że organizowana jest Wspólna Komisja 
Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta i Powiatu, która na ostatnim spotkaniu omawiała tematy 
związane z bezpiecznymi wakacjami dla dzieci i młodzieży wypoczywającej na terenie Powiatu. 
Następnie Pan Wicestarosta poinformował, że jedyną strategią opracowaną w zakresie pomocy 
społecznej jest Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów, która posiada pięć celów 
strategicznych. Pierwszym z celów jest rozwój lokalnego systemu wsparcia dzieci i rodziny, drugi 
cel to Powiat bez przemocy, trzeci cel przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia, czwarty cel 
strategiczny to rehabilitacja zawodowa i społeczna, piąty cel to bezpieczeństwo i zdrowie 
mieszkańców. Poinformował, że wymienione wcześniej programy były częścią Strategii, która 
obowiązuje od 2016 do 2020 roku. Pan Wicestarosta poinformował także, że raport zawiera 
uchwały realizowane przez Radę Powiatu, które zostały podjęte przed 2018 rokiem ale 
zrealizowane w roku 2018, było ich 31, natomiast podjętych i zrealizowanych w roku 2018 było 
54 uchwały. Następnie Pan Wicestarosta Antoni Koszyk przeszedł do kolejnej części raportu, 
w której zawarto informacje o działaniach zrealizowanych w poszczególnych obszarach między 
innymi Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital, Sądeckie Pogotowie Ratunkowe, Zespół do 
Spraw Osobowych, który zajmuje sie m.in. takimi sprawami jak dyżury aptek. Zaznaczył, że 
z ogólnych informacji zawartych w raporcie na temat Szpitala w Krynicy to liczba pacjentów 
przebywających w 2018 roku bez noworodków wyniosła 8 508 osób, natomiast z noworodkami 
9 088 osób. Następnie Wicestarosta Antoni Koszyk przedstawił na wykresie, jak kształtuje się 
liczba osób korzystająca z leczenia szpitalnego w poszczególnych latach od 2014, gdzie liczba ta 
wynosiła 9 821 do roku 2018 w którym wyniosła 9 088. Poinformował również, że Szpital zajmuje 
sie profilaktyką i terapią uzależnień organizując dwa rodzaje psychoterapii indywidualną i grupową. 
Liczba osób uczęszczająca na terapię w 2018 roku to ponad 9 686. Kolejno Pan Wicestarosta 
przypomniał, że główna stacja Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego mieści się w Nowym Sączu, 
natomiast dziewięć podstacji Pogotowia mieści się w Krynicy Zdroju, Łącku, Łososinie Dolnej, 
Grybowie, Starym Sączu, Nawojowej, Rytrze, Jasiennej i Piwnicznej Zdroju. Z informacji ogólnych 
dotyczących Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego, które przekazał Pan Wicestarosta to zasób: 
25 ambulansów, 14 zespołów Ratownictwa Medycznego, 3 zespoły specjalistyczne typu "S", ilość 
ta spowodowana jest wysokimi żądaniami płacowymi lekarzy, którzy muszą pełnić całodobowo 
dyżur w karetkach, 11 zespołów podstawowych typu P oraz dwa zespoły transportu sanitarnego. 
Poinformował również, że Powiat posiada nadzór nad godzinami prac aptek, oraz że każdy 
mieszkaniec poszczególnych obszarów może się zwrócić do władz o zmianę godzin lub 
o wprowadzenie dyżurów całodobowych. Jako przykład Pan Wicestarosta przytoczył apteki 
umiejscowione w Krynicy Zdroju, Mieście i Gminie Grybów oraz w Starym Sączu. Pan 
Wicestarosta zapewnił, że w tych miejscowościach dyżury są pełnione całodobowo, oraz 
poinformował, że jeżeli zaistnieje odwrotna sytuacja można to zgłosić do Naczelnej Izby 
Aptekarskiej. Następnie Pan Wicestarosta Antoni Koszyk przeszedł do informacji z zakresu 
pomocy społecznej, przypomniał że w Powiecie Nowosądeckim 28 jednostek zajmuje się tą 
dziedziną. Są to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które sprawuje nadzór nad wszystkimi 



PROTOKÓŁ Nr 7/VII/2019  14 czerwca  2019 r.                                        10 

jednostkami, 3 Powiatowe Domy Pomocy Społecznej, 2 Ośrodki Wsparcia, Powiatowy Urząd 
Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego, Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej oraz Dom 
Dziecka w Klęczanach. Poinformował również, że obecnie jest 120 rodzin zastępczych, natomiast 
wychowanków w tych rodzinach jest 190. Następnie Pan Wicestarosta omówił wykres, który 
przedstawia procentowo przyczyny odejścia dzieci od rodzin zastępczych są to: usamodzielnienie 
45%, powrót do rodzin biologicznych 24%, zmiana miejsca zamieszkania 3%, adopcja w trakcie 
7%, umieszczenie w innej rodzinie 4%. Kwota jaką wydatkowano na dofinansowanie do 
wypoczynku, utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz jednorazowe świadczenia pieniężne 
to 1 982 000 zł. Kolejna sprawa, którą poruszył Pan Wicestarosta dotyczyła Zespołu do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności, wniosków o wydanie orzeczeń wpłynęło 2576, natomiast wydano 
2295 orzeczeń o niepełnosprawności. Poinformował także o sześciu Warsztatach Terapii 
Zajęciowej, umiejscowionych w całym Powiecie Nowosądeckim. Oznajmił również, że warsztaty 
nie są całodobowe jak Domy Pomocy Społecznej, funkcjonują tylko dziennie. Kolejna poruszona 
kwestia to środki na rehabilitację zawodową, które są przyznawane osobom niepełnosprawnym na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej, zwroty kosztów doposażenia i wyposażenia 
stanowiska pracy, całkowita kwota kosztów w 2018 roku to 516 877 zł. Następnie rehabilitacja 
społeczna, która obejmuje dofinansowania na udział osób niepełnosprawnych w turnusach 
rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych, tworzenie warsztatów terapii zajęciowej, 
zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny. Oznajmił, że potrzeby są bardzo duże 
natomiast środków jest niewystarczająca liczba, ponieważ kwota przeznaczana na rehabilitację 
społeczną to 4 622 847, natomiast suma rehabilitacji zawodowej i społecznej to 5 139 725. Kolejna 
kwestia to Powiatowe Ośrodki Wsparcia, których w Powiecie Nowosądeckim jest dwa. Osoby 
przebywają tam przez okres 7 godzin, gdzie mają zapewnioną pełną opiekę, rodzinne wyjazdy 
integracyjne oraz spotkania. Ośrodki te mieszczą się w Zbyszycach, gdzie podopiecznych jest 
32 osoby i w Muszynie 42 osoby. Następnie poinformował, że Powiatowy Zakład Aktywności 
Zawodowej nie jest jednostką budżetową, natomiast działa w formie zakładu budżetowego, 
w którym osoby niepełnosprawne mogą zarabiać pieniądze, pracować i jeżeli jest możliwość 
dostosowywać się do rynku pracy. Poinformował także o znajdujących się trzech działający 
pracowniach: poligraficzno-fotograficznej, hodowlanej, ogrodniczej. Czas pracy jest tam skrócony, 
osoby niepełnosprawne mają zapewnioną opiekę psychologa oraz rehabilitanta. Na dzień dzisiejszy 
w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej zatrudnionych jest 29 osób niepełnosprawnych. 
Następnie Pan Wicestarosta przeszedł do podstawowych informacji dotyczących dróg publicznych, 
których wykonano w 2018 roku 505 km w tym 27,9 km ulic, 169 mostów i 1094 przepustów. 
Wydatkowania związane z transportem i łącznością 36 649 454 zł, z tego pozyskano ze środków 
zewnętrznych kwotę 13 803 127 zł. Powołując się na dane zamieszczone na wykresach Pan Starosta 
poinformował, że najwięcej środków pozyskano z rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych związane z drogami i obiektami mostowymi. Kolejne środki pozyskane z rezerwy 
celowej na usuwanie osuwisk, następnie 20% z pomocy finansowej gmin oraz z Funduszu Leśnego. 
Następnie Pan Wicestarosta omówił informacje ogólne związane z edukacją. Przypomniał, że 
Powiat posiada 11 szkół, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu, Powiatową 
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Sączu. Procentowy udział uczniów w liceum 
29%, w technikum 52%, szkoły branżowe 11%, szkoły zawodowe 7% oraz likwidowane gimnazja 
1%. W szkołach prowadzonych przez Powiat w roku 2018 było 114 oddziałów oraz 341,21 pełnych 
etatów nauczycielskich. Pan Wicestarosta przedstawił porównanie zdawalności egzaminów 
w Powiecie Nowosądeckim w stosunku do Województwa oraz kraju. Egzamin maturalny 
w Powiecie Nowosądeckim 83% zdawalności, wypadł najgorzej, ponieważ poniżej średniej 
województwa 89% i kraju 86%. Egzaminy kwalifikacyjne-zawodowe w Powiecie Nowosądeckim 
na poziomie 86% w województwie 84% natomiast w Polsce 75%. Zakres finansowania zadań 
oświatowych na wydatki bieżące, utrzymanie szkół i placówek oświatowych oraz Powiatowego 
Centrum Usług Wspólnych to 41 413 756 zł, z tego z budżetu zostało dołożone 4 266 750 zł. 
Wspomniał także o projektach z Funduszy Europejskich, które są w trakcie realizacji w bieżącym 
roku lub zostały realizowane i zakończone w roku 2018. Poinformował również, że Poradnia 
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Psychologiczno-Pedagogiczna w okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 208 r przyjęła 
indywidualnie 3461 dzieci i młodzieży, natomiast udzielono 3515 diagnoz, wydano 1405 opinii, 
oraz 275 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego dla dzieci 
i młodzieży. Środki jakie zostały wydane na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu to 203 443 
zł. Pan Starosta odniósł się do procentowego wykresu, na którym zamieszczono wydatki, w których 
najwięcej przeznaczano na organizację szkolnego współzawodnictwa sportowego 46%, zakup 
nagród rzeczowych i pucharów 16%, dotacje na organizację imprez sportowych 22% i nagrody 
Starosty 16%. Kolejny wykres, który został przedstawiony przez Pana Wicestarostę dotyczył 
środków na kulturę i ochronę zabytków, które ukształtowały się w dany sposób Powiatowy 
Młodzieżowy Dom Kultury 26%, Biblioteka 42%, zadania w zakresie kultury 22% oraz ochrona 
zabytków 10%. Następna informacja, która została przekazana to środki przekazane na kulturę 
fizyczną i sport 331 394 zł na zadania w zakresie promocji Powiatu Nowosądeckiego oraz 
upowszechnianie kultury. Następnie Pan Wicestarosta wspomniał o nieruchomościach, 
powierzchnie zajęte przez nieruchomości to 61 ha 44 ar, natomiast drogi o uregulowanym stanie to 
obszar 63 ha, nieruchomości stanowiące powiatowy zasób nieruchomości, którymi można 
dysponować - podejmować decyzje o sprzedaży to 5 ha 52 ar. Następnie Pan Wicestarosta odniósł 
się do Wydziału Geodezji i cyfryzacji zasobów geodezyjnych. Modernizacja została 
przeprowadzona w poprzednich latach i zmodernizowano 4,11% powierzchni Powiatu przez 
podmioty i środki zewnętrzne, natomiast aktualizacja systemu identyfikacji działek rolnych we 
własnym zakresie w latach 2017-2018 to 35,55%. Poinformował również, że cyfryzacja zasobów 
geodezyjnych realizowana jest w ramach projektu którego zakończenie planowane jest na 2022 rok, 
a kwota programu to 16 175 866 zł, która w większym zakresie pomoże scyfryzować geodezję niż 
dotychczas. Kolejna kwestia to Wydział Budownictwa, wydane pozwolenia na budowę to 2384, 
zgłoszenia robót budowlanych 1629, wydane dzienniki budowlane 2465. Następnie 
Pan Wicestarosta oznajmił, że z porad Rzecznika Praw Konsumenta w 2018 roku skorzystało 
1393 osób, które są udzielane osobiście i telefonicznie. Kolejna kwestia to promocja zatrudnienie, 
najwięcej ofert pracy odnotowano na robotników budowlanych i sprzedawców. Poinformował 
również o środkach przeznaczonych na poszczególne obszary konkursowe w Programie 
Współpracy Powiatu z Organizacjami, oraz o nieodpłatnej pomocy prawnej, która zwiększyła sie 
i obecnie każdy może z niej skorzystać nie tylko emeryci i studenci. Na nieodpłatną pomoc prawną 
przeznaczono 50% wkładu środków, pozostała część na poszczególne Organizację czyli Sądeckie 
Kulturalne, Sportowe, Zdrowe Sądeckie, Bezpieczne Sądeckie, Ekologiczne Sądeckie. Na koniec 
Pan Wicestarosta podał ogólne informacje dotyczące Wydziały Komunikacji i Transportu. Ogółem 
zarejestrowanych pojazdów odnotowano 165 257 w tym w 2018 roku 23 304, dziennie średnio 
w wydziale komunikacji w 2018 r wydano 460 bloczków, natomiast dokumentów stwierdzających 
uprawnienie do kierowania pojazdami 11 000. 
 
Ad 7.1. 

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok. 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC poinformował, że zgodnie 
z przywołanym art. 30a ustawy o samorządzie powiatowym nad przedstawionym raportem o stanie 
powiatu przeprowadza się debatę, w której mogą zabierać głos mieszkańcy powiatu. Mieszkaniec, 
który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie  – 
w przypadku Powiatu Nowosądeckiego poparte podpisami co najmniej 300  mieszkańców powiatu. 
Raport został przekazany do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej. Poinformował, że w wyznaczonym terminie żaden z mieszkańców 
Powiatu Nowosądeckiego nie zgłosił udziału w debacie nad Raportem. 
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 Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC otworzył 
debatę nad Raportem o stanie Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok. 
 
Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego Antoni PORĘBA zwrócił uwagę, że została 
przedstawiona bardzo szczegółowa analiza, a przedstawienie tej analizy w tak krótkim czasie jest 
bardzo trudne, za co pogratulował Panu Wicestaroście Nowosądeckiemu. Jako przewodniczący 
Klubu Prawa i Sprawiedliwość wyraził opinię dotyczącą przedłożonego materiału, która jest 
wyrazem jednogłośnego poparcia  dla wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Nowosądeckiego za 
działalność w roku 2018. Następnie zwrócił uwagę, że był to rok wyborczy, dlatego też spora część 
dokonań należy do poprzedniej Rady oraz Zarządu. Powiedział, że zmiana władz Powiatu nastąpiła 
w sposób przejrzysty, czytelny i dla dobra dalszej pracy Powiatu. W dalszej kolejności złożył 
podziękowania radnym Prawa i Sprawiedliwości za wspólne działanie dla dobra mieszkańców, 
dzięki czemu Powiat się rozwija. Podkreślił też dobrą współpracę z klubem opozycyjnym. Na 
zakończenie złożył podziękowania wszystkim tym, którzy się przysłużyli do opracowania Raportu. 
Szczególne podziękowania złożył Sekretarzowi Powiatu Nowosądeckiego Pani Monice Dziedzinie. 
Na zakończenie poinformował, że Klub Prawa i Sprawiedliwość udziela wotum zaufania Zarządowi 
Powiatu Nowosądeckiego za pracę w 2018 roku. 
 
Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego Andrzej Gancarz jako przewodniczący Klubu Radnych 
Wspólna Małopolska, Wspólna Sądecczyzna poinformował, że Klub będzie rekomendował 
głosowanie za udzieleniem wotum zaufania Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego z tytułu 
przygotowanego Raportu o stanie Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok. Powiedział, że Raport 
został dokładnie przeanalizowany w kontekście działalności dwóch Zarządów – pod 
przewodnictwem Pana Marka Kwiatkowskiego oraz Pana Marka Pławiaka. Zostały 
przeanalizowane także programy, polityki, strategie i uchwały realizowane przez Powiat 
w 2018 roku. Ocena Klubu jest pozytywna w związku z powyższym Klub rekomenduje udzielenie 
wotum zaufania Zarządowi. 
 
Wobec braku kolejnych głosów Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego 
Roman POTONIEC zamknął debatę nad Raportem o stanie Powiatu Nowosądeckiego za 
2018 rok. 
 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC poinformował, 
że Rada powiatu może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. 
W związku z powyższym forma raportu w następnych latach może zostać określona przez Radnych. 
 
 
Ad 7.2. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu 
Nowosądeckiego wotum zaufania. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC poinformował, że art. 30a 
ust. 9 ustawy o samorządzie powiatowym stanowi, że po zakończeniu debaty nad raportem o stanie 
powiatu rada przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi wotum zaufania. Uchwałę tę 
rada powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu 
(tj. min. 15 głosów za). Niepodjęcie uchwały o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania jest 
równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania. 
W związku z tym nastąpiła potrzeba przygotowania uchwały w tym zakresie. 
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Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC 
poddał projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego wotum zaufania 
pod głosowanie. 
 
W wyniku głosowania otrzymano: 

28 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

0 głosów – nieoddanych  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC stwierdził, że w wyniku 
głosowania:  
 
Uchwała Nr 69/VII/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie  
udzielenia Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego wotum zaufania została podjęta. 
 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
Ad 8.1a 
Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok  
 
Starosta Nowosądecki Marek KWIATKOWSKI przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu 
Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok 

Poinformował, że w dochodach w porównaniu z planem budżet został wykonany w prawie 103%, 
a więc 156 882 906 zł. Wydatki wyniosły 154 769 958 zł. Nadwyżka za rok 2018 wyniosła  
2 112 337 zł. Można powiedzieć, że sytuacja jest bardzo dobra. Starosta powiedział, że był to rok 
szczególny. W odniesieniu do dochodów Powiatu  wzrosły one prawie 2 000 000 zł z podatku PIT, 
co świadczy o tym, że gospodarka ruszyła. Zrefinansowana została także kwota 1 600 000 zł 
z tytułu inwestycji Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie. wykonanie budżetu było bardzo 
dobre, ponieważ przewyższyło planowane o 3%. W kwestii wydatkowania Zarząd był oszczędny 
i panował nad wydatkami w pełni. W kontekście przychodów  Starosta powiedział, że została  
zmniejszona kwotę zaciągnięcia kredytu w stosunku do planowanych wysokości   z 13 621 000 zł 
do 12 600 000 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (17 776 503 zł)  
pozwoliła  na realizację  inwestycji. Starosta zaznaczył, że pod względem inwestycji rok 2018 rok 
mocny. Szczególnie zostało zrealizowanych bardzo dużo zadań drogowych i budowy chodników.   
Następnie Starosta przedstawił strukturę wykonanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego 
według pochodzenia. Zwrócił uwagę, że dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania z zakresu 
administracji i dotacje na zadania własne razem stanowią 14,6%. Natomiast  udział Powiatu we 
wpływach z podatku dochodowego jest bardzo wysoki bo wynosi  ponad 34 000 000 zł. Był zatem 
komfort, że wzrost odpisu z podatku dochodowego spowodował, że pojawiły się pewne nadwyżki 
finansowe, dzięki temu można było zrealizować nie tylko te inwestycje, które były zaplanowane, 
ale także możliwe było ich zwiększenie w ciągu roku. W kontekście dochodów następnie Starosta 
zwrócił  na część subwencji oświatowej w wysokości 34 000 000 zł i pozostałą subwencje 
23 000 000 zł. Jest to łącznie 37%. Jest to ogromny udział w dochodach budżetu Powiatu 
Nowosądeckiego. W dalszej części Starosta przeszedł do wydatków. Zwrócił uwagę, że Powiat 
ponosi ogromne koszty w zakresie pomocy społecznej - tj. ponad 26 000 000 zł,  transport 
i łączność - 36 000 000 zł. Następnie zwrócił uwagę, że zmniejsza się udział w wydatkach  koszt 
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obsługi długu. Powiedział, że w tej chwili, jeżeli są środki zewnętrzne, to warto zaciągać kredyty, 
ponieważ koszty obsługi kredytu są w tej chwili niskie. Jest to niecały 1% w skali roku. Jeżeli 
chodzi o strukturę wykonania wydatków Powiatu Nowosądeckiego według grup wydatków, to 
Starosta zwrócił uwagę, że największą kwotę stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane, tj.  64 979 217 zł, wydatki majątkowe 36 000 000 zł oraz wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych. Następnie Starosta poruszył sytuację zadłużenia. Powiedział, że sytuacja jest 
bardzo pozytywna, ponieważ zadłużenie lekko spadło w porównaniu z rokiem 2015. Zwrócił 
uwagę, że rok 2015 był dlatego tak wysoki, jeżeli chodzi o zobowiązania kredytowe, ponieważ 
w tym czasie była realizowana obwodnica zachodnia.  Trzeba było ponieść duże koszty realizacji 
tej inwestycji, a refinansowanie nastąpiło w roku następnym. Generalnie to zadłużenie utrzymuje 
się na poziomie 60 000 000 zł.  Zadłużenie to powinno był utrzymywane na tym poziomie, 
ponieważ gdyby została zwiększona spłata zobowiązań kredytowych to Powiat miałby ograniczone 
możliwości korzystania ze źródeł zewnętrznych, a to spowodowałoby stagnację lub zmniejszenie 
środków na inwestycje. Starosta zwrócił uwagę, że w kwestii zadłużenia sytuacja się w sposób 
bardzo istotny poprawia. Kolejnym tutaj takim wskaźnikiem zadłużenia powiatu jeżeli państwo 
popatrzeć m od 16 roku do 18 i 19 ale chciałbym tutaj szczególnie od niż do 18 roku to ta sytuacja 
się sposób. Powiedział, że w roku 20116 w zasadzie nie było możliwości spłaty większych 
zobowiązań niż ten wskaźnik dopuszczający - 6,48. Natomiast w roku 2018 sytuacja była znacznie 
lepsza. Dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 10,36, a Powiat realizuje go w wysokości 6,78. 
Widoczne jest, że sytuacja finansowa diametralnie się poprawiła i będzie stabilizowała w dalszym 
ciągu. Następnie Starosta przeszedł do kwestii działalności inwestycyjnej Powiatu. Zaznaczył, że w 
roku ubiegłym widać ogromną progresję inwestycyjną. Wśród najważniejszych zrealizowanych 
Inwestycji wymienił  rozbudowę Szpitala w Krynicy. Zaznaczył, że  była to priorytetowa 
inwestycja już od dawna. W zasadzie została ukończona w 2017 roku, natomiast 
22 stycznia 2018 roku nowe skrzydło szpitala zostało uroczyście oddane do użytkowania. Łączny 
koszt inwestycji wyniósł 14 553 484 zł, w tym z budżetu Powiatu Nowosądeckiego ponad 
11 000 000 zł, a w  2018 roku 4 260 000 zł. Była to jedna z największych inwestycji i wyzwań. 
Budynek zwiększył się prawie o  2500 km2. Budżet Powiatu te 11  061 388 zł, w tym dotacja 
z gmin: Krynica-zdrój wysokości 200 000 zł, Muszyna 100 000 zł, Grybów 100 000 zł,  Stary Sącz 
60 000 zł, Korzenna 73 000 zł, Łabowa 30 000 zł, Nawojowa 30 000, Kamionka Wielka 10 000 zł. 
Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 108 000 zł, pożyczka z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 2 729 000 zł i środki własne szpitala 580 000 zł. Drugą inwestycją 
bardzo istotną była budowa Liceum Ogólnokształcące w Grybowie. Liceum rozpoczęło pracę już 
w roku szkolnym 2018/2019. Został oddany budynek  o powierzchni 2732 m, zapewniający 
uczniom komfort liceum ogólnokształcącego. Koszt inwestycji wyniósł ponad 9 00 000 zł, tym hala 
sportowa ponad 3 000 000 zł. Kolejną inwestycją jest budowa hali sportowej w Starym Sączu. 
Inwestycja ta jest w trakcie budowy, a jej koszt wynosi 5 280 000 zł. W 2018 roku wydatkowano na 
ten cel prawie 1 0000 00 zł. Następnie Starosta Powiedział o inwestycji przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju, która dotyczyła przebudowy boiska o wartości 287 347 zł. 
Na jej realizację Powiat otrzymał dotację w wysokości 50%. Kolejna inwestycja to modernizacja 
podwórka szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu przy ul. Daszyńskiego  
na kwotę 227 350 zł. W Internacie Międzyszkolny w Starym Sączu zrealizowano  inwestycję 
w wysokości 134 000 zł, obejmującą  modernizację wjazdu, montaż bramy automatycznej, zakup 
drobnych urządzeń do funkcjonowania kuchni i zaplecza. Następnie Starosta przeszedł do 
zagadnienia bieżących remontów i inwestycji w placówkach oświatowych. Powiedział, że  tych 
remontów bieżących było sporo.  W każdym zespole szkolnym jakieś inwestycje były zrealizowane 
zgodnie z zapotrzebowaniem i uznaniem. Przechodząc do kolejnego tematu Starosta powiedział, że 
w zakresie poprawa efektywności energetycznej w budynkach została zrealizowana bardzo 
poważna na kwotę ponad 8 484 785 zł, która dotyczyła Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie, 
Zespołu Szkół w Marcinkowicach,  DPS-u w Zbyszycach,  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Starym Sączu i Nawojowej. Przebudowano budynek Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie - 
prace wyniosły 670 000 zł. Głównie dotyczy kwestii modernizacyjnych systemu centralnego 
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ogrzewania, wymiany  stolarki, docieplenia ścian. Prace te dotyczyły również Zespołu Szkół 
w Marcinkowicach. Są one w trakcie, pierwszy etap został zrealizowany, drugi zostanie zakończony 
do końca września. Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach dotyczyła 
kotłowni, instalacji gazowej, wymiany stolarki, docieplenie ścian na kwotę 1 256 000 zł. Koszt 
przebudowy budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu 1 240 000 zł, Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu przy  ul. Batorego (docieplenie stropu, ściany, 
wymiany stolarki) 776 000 zł. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej 698 000 zł. 
Kolejne inwestycje przeprowadzone zostały w DPS Zbyszyce, DPS Klęczany, DPS Muszyna, 
w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Zbyszycach, Powiatowy Zakładzie Aktywności Zawodowej 
w Nawojowej, Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego. Inwestycje te były 
realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem. Następnie Starosta przeszedł do tematu prac na drogach 
powiatowych. Jest to temat bardzo poważny ze względu na duże kwoty, które zostały wydatkowane 
w tym zakresie wynoszące łącznie 36 649 454 zł. Spoza budżetu Powiatu pozyskano ponad 
13 000 000 zł, na usuwanie skutków klęsk ponad 7 000 000 zł, pomoc finansowa z gmin wyniosła 
2700 000 zł. Zrealizowano nowe nawierzchnie bitumiczne o odległości 17,68 km, budowa i remont 
chodników 5,87 km, montaż barier energochłonnych 1,41 km, stabilizacja i zabezpieczenie 
3 osuwisk. Następnie Starosta wymienił niektóre z inwestycji, w tym  Ropa - Gródek - Biała Niżna, 
Piwniczna ul. Szczawnicka, Nowy Sącz – Florynka, Obidza - Brzyna (w tym Funduszu Leśnego 
600 000 zł), Witowice - Rożnów 589 m chodnika z odwodnieniem,  Nowy Sącz - Wojnarowa - 
Wilczyska - Korzenna, Jasienna - Przydonica  ponad 500 m chodnika, Witowice - Rożnów, 
Tęgoborze - Tabaszowa, Nowy Sącz - Wojnarowa - Krużlowa Wyżna, chodnik z odwodnieniem 
Złockie,  Rożnów chodnik z odwodnieniem, Nowy Sącz - Wojnarowa, Wola Kosnowa - Mokra 
Wieś, Stary Sącz - Przysietnica -  Barcice, Wielogłowy - Ubiad, Wronowice - Michalczowa,  
Trzetrzewina - Podrzecze,  Muszyna - Złockie,  Witowice - rożnów, Stadła – Długołęka, remont 
drogi Korzenna - Janczowa - Miłkowa, remont Korzenna - Jasienna - Przydonica, remont drogi 
Nowy Sącz - Florynka, remont drogi Nowy Sącz - Myślec,  odbudowa drogi Rytro - Sucha Struga. 
Inwestycji drogowych, budowy chodnikowych, usuwania osuwisk w roku ubiegłym było 
wyjątkowo dużo, co jest bardzo zadowalające. 

Ad 8.1b 
Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok. 
 
Starosta Nowosądecki Marek KWIATKOWSKI przedstawił sprawozdanie finansowe Powiatu 
Nowosądeckiego za 2018 rok. 
 
Starosta poinformował, że bilans z wykonania budżetu z sumą bilansową 12 176 475 zł,  bilans 
łączny  27 jednostek budżetowych (nie dotyczy Szpitala i Pogotowia)  że to są jednostki które 
posiadają osobowość prawną i rozliczają się oddzielnie suma bilansowa 1 267 707 667 zł, wysokość 
tej kwoty wynika z faktu, że przez lata drogi funkcjonujące na terenie Powiatu nie były 
przeszacowane. Przeszacowanie i dostosowanie do cen obecnie obowiązujących sprawiła, że suma 
bilansowa wzrosła w taki sposób. Oznajmił także, że sprawozdanie dotyczy również rachunków 
zysków i strat, który wynosi 27 000 000 zł. Zauważył również, że zestawienie zmian funduszu 
jednostek wykazuje zwiększenie o kwotę miliona złotych, jest to wynik przeszacowania majątku 
dróg. Poinformował również, że wynik wykonania budżetu jest dodatni z nadwyżką i wynosi 
2 214 331 zł, zobowiązanie finansowe z tytułu kredytów wynoszą 60 942 333 zł, łączny 
skumulowany wynik budżetu w kwocie -54 000 000 zł, który utrzymuje się przez ostatnie lata. 
Następnie Pan Starosta odniósł się do sumy bilansu łącznego jednostek budżetowych i zakładu 
budżetowego, która wyniosła 1 267 707 677 zł, natomiast w grupie aktywów kwota aktywów 
trwałych 1 259 466 630 zł, co daje 99%, oraz kwota 8 241 047 aktywów obrotowych. Pan Starosta 
zauważył, że większy udział aktywów obrotowych był by bardzo pozytywny, ponieważ stanowią 
one środki finansowe, które można przeznaczyć między innymi na inwestycje. Zauważył również, 
że udział ten procentowy jest niski ze względu na przeszacowanie majątku dróg. Następnie 
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oznajmił, że inwestycje dotyczące dróg powiatowych, chodników i mostów wyniosły ponad miliard 
złotych, na budynki i pozostałe środki trwałe przeznaczono 48 000 000 zł, grunty to 11 000 000 zł, 
urządzenie techniczne i środki transportu ponad 2 000 000 zł złotych natomiast środki trwałe w 
budowie to ponad 1 600 000 zł. Pasywa funduszu jednostki to 1 222 404 774, zobowiązania 
krótkoterminowe i rezerwy na zobowiązania ponad 15 000 000 zł, dotyczą Starostwa oraz jednostek 
podlegających. Oznajmił również, że łączne przychody jednostek w 2018 roku wyniosły 158 891 
361 zł w tym z tytułu dochodów budżetowych oraz dotacji na działalność 147 579 786 zł. 
Zaznaczył również, że sprzedaż usług stanowiła ponad 8 milionów złotych natomiast pozostałe 
przychody operacyjne oraz finansowe to 2,7 mln złotych. Na zakończenie sprawozdania Pan 
Starosta poinformował, że łączny koszt działalności jednostek w 2018 roku wyniósł 131 429 961 zł, 
w tym koszty działalności operacyjnej, wynagrodzenia, składki, usługi obce, amortyzacje na kwotę 
125 639 248 zł, oraz pozostałe koszty operacyjne i finansowe 5 790 712 zł.  
 
 
Ad 8.1c 
Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 
Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok. 
 
Skarbnik Powiatu Małgorzata BOCHENEK przedstawiła opinię i raport biegłego rewidenta                    
z badania sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok. 
 
Który zawiera bilans z wykonania budżetu, łączny bilans jednostek budżetowych sporządzony na 
dzień 31 grudnia 2018 roku, łączny rachunek zysków i strat, zestawienie zmian funduszu jednostki 
oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Badanie przeprowadzono zgodnie z międzynarodowymi 
standardami badania w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową Radę 
Biegłych Rewidentów oraz stosownie do ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich 
i nadzorze publicznym. Biegli pozostali niezależni od jednostki zgodnie z kodeksem etyki 
zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych oraz z wymogami niezależności 
określonymi w ustawie o biegłych rewidentach. Zdaniem biegłego rewidenta załączone 
sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej 
Jednostki na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężanach 
za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami 
o rachunkowości i przyjętymi zasadami rachunkowości. Sprawozdanie to jest zgodne co do formy 
i treści z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa oraz statutem Jednostki. Sprawozdanie to 
zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie 
z przepisami ustawy o rachunkowości.  
 
Ad 8.1d 
Przedstawienie uchwały Nr SO.XII/423/41/19 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie: opinii 
o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok. 
 
Skarbnik Powiatu Małgorzata BOCHENEK odczytała uchwałę Nr SO.XII/423/41/19 Składu 
Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 
16 kwietnia 2019 roku w sprawie: opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu 
Nowosądeckiego za 2018 rok. 
 
Materiał stanowi załącznik do protokołu.  
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Ad 8.1e 
Przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok.  
 
Pani Alicja LICHOŃ Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomości przedstawiła 
informację o stanie mienia Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok. 

Według stanu na koniec 2018 roku Powiat Nowosądeckie był właścicielem nieruchomości o łącznej 
powierzchni 130 he i 12 ar. Majątek w powyższy to nieruchomości przeznaczone do wykonywania 
zadań statutowych naszych 26 jednostek organizacyjnych jest powierzchnia 61 ha 44 ar. Grunty 
zajęte pod drogi Powiatowe o uregulowanym stanie prawnym jest to ponad 63 hektarów gruntów 
oraz stanowiące powiatowy zasób nieruchomości jest o 5 he 53 ar. Z powyższych  trzech 
nieruchomości zostały oddane w dzierżawę lub najem grunty o powierzchni 4,5 he oraz 
powierzchnie użytkowe o powierzchni 919 m2. Na koniec grudnia 2018 roku powiat nowosądecki 
posiadał 400 udziałów w Małopolskim Funduszu Poręczeń Kredytowych. Należności 
długoterminowe na koniec okresu sprawozdawczego SP ZOZ Szpital w Krynicy z tytułu 
spłaconego przez jednostkę kredytu wynosiły 801 921 zł. Powiat Nowosądecki ponadto jest 
współwłaścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 1 he 60 ar. Są to udziały w budynku przy 
ulicy Strzeleckiej 1 (ten budynek Powiat posiada we współwłasności z miastem Nowy Sącz) oraz 
udziały w drogach wewnętrznych działek które znajdują się w zasobie i które są sukcesywnie 
sprzedawane.  Ponadto Powiat posiada nieodpłatne prawo użytkowania pomieszczeń o powierzchni 
598 m2 wraz z powierzchniami wspólnymi. Są to powierzchnie zlokalizowane w obiektach zespołu 
szkolno-przedszkolnego w Muszynie na cele dydaktyczno-oświatowe przez Powiatowy Zespół 
Szkół w Muszynie. Powiat Nowosądecki  nie tworzy spółek prawa, spółek komunalnych ani też nie 
jest akcjonariuszem spółek prawa handlowego.  W okresie sprawozdawczym zostały sprzedane 
dwie działki budowlane w Krynicy,  bezprzetargowo sprzedano na rzecz Gminy Stary Sącz były 
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu. Prowadzona była i jeszcze nie zakończyła 
się procedura sprzedaży działki o powierzchni 30 m2 pod trasa eurovelo w Muszynie. Finalizowana 
jest procedura sprzedaży działek w Świniarsku w gminie Chełmiec. Do sprzedaży  przeznaczone są  
również takie obiekty jak Liceum Ogólnokształcące w Grybowie oraz planowana będzie sprzedaż 
budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Podegrodziu, przy czym wyjaśniane są jeszcze 
sprawy ewentualnych uprawnień Towarzystwa Błogosławionej Kunegundy to tej nieruchomości. 
W  ubiegłym roku  nieruchomości były także nabywane. Były to głównie resztówki należne do 
nabycia przy budowie obwodnicy zachodniej do Nowego Sącza oraz akty notarialne za drogi zajęte 
pod drogi powiatowe. Powiat również nabył  decyzjami wojewody grunty zajęte pod drogi 
powiatowe z mocy prawa.  Są te decyzje Urzędu Wojewódzkiego. W trwały zarząd został oddany 
nowy obiekt Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie oraz działkę przy Zespole Szkół i Placówek 
w Piwnicznej Zdroju.  Rozwiązano umowę użyczenia na byłą siedzibę Liceum Ogólnokształcącego 
w Grybowie oraz aneksami zmieniono umowy użyczenia dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Nawojowej i dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej.  Jeżeli chodzi 
o dochody z mienia to w ubiegłym roku wyniosły one 1 120 547 zł.  Dodatkowo jako prowizję od 
dochodów wypracowanych  z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa Powiat uzyskał 
dochód w wysokości 908 120 zł. Do budżetu państwa został wypracowany dochód  w wysokości  
4 596 900 zł. W odniesieniu do zgłoszonych roszczeń do nieruchomości Powiatu 
w  Marcinkowicach jeszcze nie upłynął termin na złożenie skargi do Sądu Administracyjnego, do 
końca czerwca należy czekać na ewentualne rozstrzygnięcia w tej sprawie. W dalszym ciągu toczy 
się sprawa roszczeń parafii greckokatolickiej w Krynicy Zdroju. Są to powiatowe budynki 
warsztatów szkolnych. Powiat wynajmuje te obiekty żeby był dochód i żeby się utrzymywały. 
Z uwagi na wartość obiektu interes Skarbu Państwa jest tutaj reprezentowany przez Prokuratorię 
Generalną. Jeżeli chodzi o były budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Podegrodziu to na 
koniec ubiegłego roku i nie była jeszcze rozstrzygnięta sprawa ewentualnych roszczeń 
Towarzystwa Błogosławionej Kunegundy. 
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Ad 8.1f 
Przedstawianie stanowiska – opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego 
z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok wraz z wnioskiem o udzielenie 
Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 
2018 rok. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał NOWAK przedstawił stanowisko – opinię Komisji 
Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 
2018 rok wraz z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok 

Komisja rewizyjna rady powiatu nowosądeckiego dokonała rozpatrzenia sprawozdania z wykonania 
budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu,  informacje o stanie 
mienia Powiatowego,  sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdania 
finansowego za rok obrotowy 2018 sporządzony przez niezależnego biegłego rewidenta kancelaria 
biegłego rewidenta magister Janina Przytuła-Wrońska z Krakowa.   Komisja stwierdziła, że plan 
dochodów, na którą gdzie ostateczna kwota prognozowanych dochodów na 2018 rok po 
wprowadzonych zmianach ustalona została w wysokości 152  522 121 zł, zrealizowany w kwocie 
156 882 296,49 zł, co  stanowi 102,9% wykonania planu.  Wydatki budżetowe w roku 2018 zostały 
wykonane w wysokości 154 769 958,54 zł, co w stosunku do planowanej kwoty w wysokości 
159 094 898 zł stanowi 97,3% wykonania planu.  Komisja Rewizyjna Rady Powiatu 
Nowosądeckiego dokonała także analizy wyników budżetu i stwierdziła, że w 2018 roku wystąpiła 
nadwyżka, to jest dodatnia różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami oraz z realizowanymi 
wydatkami, w kwocie 2 112 337,95 zł oraz kwota wolnych środków jako nadwyżka środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w wysokości 8 352 870,47 zł. Analizę 
przeprowadzono pod kątem rzetelności sporządzonej sprawozdawczości finansowej z wykonania 
budżetu za 2018 rok oraz prawidłowości sporządzenia sprawozdania opisowego z wykonania 
budżetu i zadań Powiatu w 2018 roku. Komisja rewizyjna rady powiatu nowosądeckiego kontrolą 
objęła również dowody źródłowe dotyczące dochodów i  wydatków budżetowych oraz dane 
zawarte w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu i sprawozdaniach statystycznych. Analizę 
przeprowadzono pod kątem celowości ponoszenia wydatków, rzetelności i gospodarności. Ponadto 
na podstawie sprawozdań i związanej z nimi dokumentacji źródłowej Komisja Rewizyjna 
stwierdziła, że wykazane w nich dane dotyczące planowanej i wykonanej wielkości budżetu 
Powiatu Nowosądeckiego w zakresie dochodów i wydatków w sumach ogólnych są zgodne 
z postanowieniami Rady Powiatu Nowosądeckiego oraz Zarządu Powiatu wyrażonymi 
w podjętych  w 2018 roku uchwałach. W sprawie zmian budżetu.  Było 8 uchwał Rady Powiatu  
Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego oraz zmian w uchwale 
budżetowej, a także 46 uchwał Zarządu Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie 
Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok. Na podstawie art.16 ust. 3 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  oraz artykułu 270 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Nowosądeckiego 
po pozytywnym zaopiniowaniu wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok  
występuje do Rady Powiatu Nowosądeckiego z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu 
Nowosądeckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok.  
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Ad 8.1g 
Przedstawianie uchwały Nr SO.XII/424/20/19 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie: opinii o wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu  
z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał NOWAK odczytał uchwałę SO.XII/424/20/19 
Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 
20 maja 2019 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego 
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. 
Materiał stanowi załącznik do protokołu.  
 
Ad 8.2. 
Dyskusja. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC otworzył dyskusję. 
 
Przewodniczący Klubu Radnych  Prawa i Sprawiedliwość Antoni Poręba zabierając głos 
zaznaczył, że należy się  podziękowanie, dla tych którzy realizowali budżet. W imieniu Klubu 
złożył podziękowania Pani Skarbnik Małgorzacie Bochenek.  W imieniu mieszkańców podziękował 
za inwestycje. Powiedział, że te inwestycje, które były zrobione w poprzedniej kadencji i te 
realizowane obecnie wcześniej były nie do ruszenia i nikt nie był w stanie przez lata się nimi zająć. 
Wśród nich wymienił wiadukt w Ptaszkowej  wskazując na pomoc Posła Józefa Leśniaka, Ministra 
Andrzeja Adamczyka, Dyrektora  PLK  w Nowym Sączu Włodzimierza Zemboli,  władz PLK 
Warszawa i najwyższych władz Prawa i Sprawiedliwości.  Zaznaczył, że jest to bardzo trudna 
inwestycja, której nie chciano się podjąć. Aktualnie jest realizowana przez  PLK Warszawa. Drugim 
przykładem jest Liceum Ogólnokształcące w Grybowie.  Zmiany, które nastąpiły w Powiecie 
Nowosądeckim w poprzedniej oraz obecnej kadencji pozwoliły realizować te inwestycje w sposób 
dynamiczny poprzez podejmowanie uchwał Rady. Zaznaczył, że z tego powodu zarówno dla 
obecnej, jak i poprzedniej kadencji należy się duży szacunek.  Powiedział, że potrzeba dużo pokory, 
ponieważ bardzo dużo trzeba jeszcze zrobić, jednakże w tym momencie te inwestycje są powodem 
do zadowolenia. Klub Prawa i Sprawiedliwości wysoko ocenia pracę obydwu Zarządów  roku 2018 
i zdecydowanie jednogłośnie udziela absolutorium za rok 2018 obecnemu Zarządowi oraz  
jednoznacznego poparcia dla tego Zarządu za działanie w 2018 roku. 
 
Przewodniczący Klubu Wspólna Małopolska Wspólna Sądecczyzna Andrzej GANCARZ 
poinformował, że Klub przeanalizował dokładnie sprawozdanie z wykonania budżetu, zapoznał się 
też dokładnie ze sprawozdaniem biegłego rewidenta, z uchwałami Składu Orzekającego Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 
2018 rok oraz w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w wyniku czego Radni podjęli 
decyzję o głosowaniu  za udzieleniem absolutorium Zarządowi z tytułu wykonania budżetu za 
2018 rok Zwracając się do Starosty Nowosądeckie powiedział, że cieszy nadwyżka kwocie ponad 
2 000 000 zł, środki wolne, które zostały na rachunku bieżącym w kwocie 8  300 000 zł oraz 
podjęte inwestycje za poprzedni rok, co dotyczy również pana starosty Marka Pławiaka. Na 
zakończenie powiedział, że Klub liczy na dobrą współpracę i będzie głosować za udzieleniem 
absolutorium. 
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman 
POTONIEC zamknął dyskusję. 
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Ad 8. 3. 
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania 
finansowego Powiatu Nowosądeckiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 
Nowosądeckiego za 2018 r. 
Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC poinformował, iż zgodnie 
z ustawą o finansach publicznych art. 270 ust. 4 organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. W związku z tym nastąpiła potrzeba przygotowania 
uchwały w tym zakresie. Radni mieli możliwość zapoznania się z wyżej wymienionymi 
sprawozdaniami, które zostały przedstawione przez Skarbnika Powiatu Nowosądeckiego, odbyła się 
także dyskusja.  
Przewodniczący Komisji Budżetowej RPN Józef ŚWIGUT przedstawił opinię Komisji do 
projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna.  
 
Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Antoni PORĘBA przedstawił opinię Komisji  
w części dotyczącej sprawozdania z mienia. Opinia Komisji jest pozytywna. 
 
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC 
poddał projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu 
Nowosądeckiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2018 r. 
pod głosowanie. 
 
W wyniku głosowania otrzymano: 

28 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

0 głosów – nieoddanych  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC stwierdził, że w wyniku 
głosowania:  
 
Uchwała Nr 70/VII/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie  
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego oraz sprawozdania                           
z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2018 r. – została podjęta. 
 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad 8.4.  

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie udzielenia Zarządowi  Powiatu 
Nowosądeckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC poinformował, iż zgodnie 
z ustawą o finansach publicznych art. 270 pkt. 3 Komisja Rewizyjna przedstawiła organowi 
stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wniosek w sprawie absolutorium dla Zarządu. 
Wniosek ten został również pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową 
w Krakowie.  
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał NOWAK przedstawił projekt uchwały w sprawie 
udzielenia Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 
2018 rok. 
 
Na podstawie art. 12 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz 
art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Powiatu 
Nowosądeckiego uchwala co następuje: Paragraf 1. - Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok, sprawozdaniem finansowe Powiatu 
Nowosądeckiego za rok 2018, opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 
Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok,  opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie 
o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok, informacją o stanie mienia Powiatu 
Nowosądeckiego za 2018 rok,   stanowiskiem wynikający z wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu Nowosądeckiego udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego z tytułu 
wykonania budżetu za rok 2018.  Paragraf 2. -  uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC poinformował, iż uchwała 
w sprawie absolutorium dla Zarządu zostaje podjęta zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych. Zgodnie z art. 30 pkt. 1 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym uchwałę w sprawie 
absolutorium dla Zarządu, Rada Powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego 
składu Rady (tj. min. 15 głosów za). 
 
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC 
poddał projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok pod głosowanie. 
 
W wyniku głosowania otrzymano: 
28 głosów – za 
0 głosów – przeciw 
0 głosów – wstrzymujących się 
0 głosów – nieoddanych  
 
Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC stwierdził, że w wyniku 
głosowania:  
 
Uchwała Nr 71/VII/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie 
udzielenia Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 
2018 rok – została podjęta. 
 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC stwierdził, że wobec 
wyników głosowania Rada Powiatu Nowosądeckiego udzieliła Zarządowi Powiatu 
Nowosądeckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. 
 
Starosta Nowosądeckiego Marek KWIATKOWSKI w imieniu poprzedniego oraz obecnego 
Zarządu złożył podziękowanie Radzie Powiatu za otrzymane absolutorium oraz wotum zaufania.  
 
 
 
 



PROTOKÓŁ Nr 7/VII/2019  14 czerwca  2019 r.                                        22 

Ad 9. 
Przedstawienie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC poinformował, że 
z raportem zapoznała się Komisja Budżetowa RPN oraz Komisja Zdrowia i Uzdrowisk RPN. 

 
Przewodniczący Komisji Budżetowej RPN Józef ŚWIGUT przedstawił stanowisko Komisji w sprawie 
Raportu. Poinformował, że Komisja poddała analizie przedmiotowy raport. Powiedział, że sytuacja 
Szpitala jest trudna, ale stabilna. 
 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN Wiktor DURLAK przedstawił stanowisko 
Komisji w sprawie Raportu. Poinformował, że Komisja przyjęła przedstawiony przez Dyrektora Szpitala 
raport. Zaznaczył. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC poinformował, że na 
ewentualne pytanie odpowiedzi udzieli Pan Sławomir KMAK Dyrektor Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju. 
 
Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 
 
 
Ad 10. 
Przedstawienie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC poinformował, że 
z raportem zapoznała się Komisja Budżetowa RPN oraz Komisja Zdrowia i Uzdrowisk RPN. 
Przewodniczący Komisji Budżetowej RPN Józef ŚWIGUT przedstawił stanowisko Komisji w sprawie 
Raportu. Poinformował, że Komisja zapoznała  się i przyjęła Raport. Powiedział, że w dokumencie są 
przedstawione wskaźniki zyskowności na poziomie minusowym, jednak wdrażany program naprawczy 
ma na celu zniwelowanie tej straty.  
 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN Wiktor DURLAK przedstawił stanowisko 
Komisji w sprawie Raportu. Poinformował, że podczas Komisji Zdrowia i Uzdrowisko raport 
przedstawia pełniąca obowiązki dyrektora pani Bożena  Chudzik. Zaznaczył, że jest to raport za rok 
2018, a sytuację z roku poprzedniego jest znana radnym.  Powiedział, że cieszy poprawa finansowa 
i nowy styl zarządzania przez panią dyrektor. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC poinformował, że na 
ewentualne pytanie odpowiedzi udzieli Pani Bożena HUDZIK p.o. Dyrektor Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu 
 
Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 
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Ad 11.  
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany uchwały nr 240/XXIV/17 
Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie określenia 
szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia 
terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w 
pieczy zastępczej od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. 
 
Pani Halina HAJTEK Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu 
przedstawiła projekt uchwały. 

Przedmiotowa uchwała jest nowelizacją uchwały z roku 2017 o warunkach odpłatności na dzieci 
w pieczy zastępczej od rodziców biologicznych. Stosowana w praktyce poprzednia uchwała 
w kwestii umorzenia, odroczenia, odstąpienia lub rozłożenia na raty odpłatność spowodowała, że 
zauważono konieczność rozwinięcia katalogu przesłanek umożliwiających odstąpienie od ustalenia 
odpłatności.  Obecne uchwała dostosowuje bardziej szczegółowo przepisy do sytuacji bytowej osób 
zobowiązanych.  Szczegóły projektu uchwały zostały przedstawione na Komisji Polityki 
Społecznej.  

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej RPN Ewa ZIELIŃSKA przedstawiła opinię Komisji do 
projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC poddał projekt uchwały 
w sprawie zmiany uchwały nr 240/XXIV/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 
22 czerwca 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub 
części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od 
ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej od dnia umieszczenia dziecka w pieczy 
zastępczej pod głosowanie. 
 
W wyniku głosowania otrzymano: 

25 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

2 głosy – nieoddane 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC stwierdził, że w wyniku 
głosowania:  
 
Uchwała Nr 72/VII/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany 
uchwały nr 240/XXIV/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie 
określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, 
odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt 
dziecka w pieczy zastępczej od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej – została podjęta. 
 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 
 
 
 



PROTOKÓŁ Nr 7/VII/2019  14 czerwca  2019 r.                                        24 

 
Ad 12. 
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki 
Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC poinformował, iż Kluby 
Radnych zgłosiły następujących Radnych Rady Powiatu na przedstawicieli do składu komisji 
konkursowej: 

1. Pana Edwarda Ciągło 
2. Wiktora Durlaka 
3. Pana Przemysława Gajowskiego 
4. Pana Andrzeja Gancarza 
5. Pana Michała Nowakla 
6. Pana Pana lek. med. Tomasza Zająca. 

Przedstawicielem Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej – 
Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu jest Pani Zofia Nika. Na Przewodniczącego Komisji 
Konkursowej został wskazany Pan Edward Ciągło. 

Kierownik Zespołu Zdrowia i Spraw Obywatelskich Dorota DOBROWOLSKA przedstawiła 
projekt uchwały. 
Z uwagi na odwołanie ze stanowiska poprzedniego dyrektora sądeckiego pogotowia ratunkowego 
koniecznym stało się przeprowadzenie postępowania konkursowego na to stanowisko.  Zgodnie 
z zapisami ustawy o działalności leczniczej w podmiocie leczniczym konkurs ogłasza podmiot 
tworzący. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2012 roku konkurs na stanowisko 
kierownicze w podmiocie leczniczym przeprowadza komisja konkursowa powołana przez radę 
powiatu. W skład komisji konkursowej wchodzi od trzech do sześciu przedstawicieli podmiotu 
tworzącego, w tym przynajmniej jeden lekarz oraz przedstawiciel Rady Społecznej Sądeckiego 
Pogotowia.  
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN Wiktor DURLAK przedstawił opinię Komisji 
do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 
 
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC poddał projekt uchwały 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora 
Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe 
w Nowym Sączu pod głosowanie. 
 
W wyniku głosowania otrzymano: 

25 głosów – za 
0 głosów – przeciw 
0 głosów – wstrzymujących się 
2 głosy – nieoddane  
 
Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC stwierdził, że w wyniku 
głosowania: 
Uchwała Nr 73/VII/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie 
powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego 
Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu – została 
podjęta. 
Materiał stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad 13. 
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Nowosądeckiego na 2019 rok. 
 
Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata BOCHENEK  przedstawiła projekt uchwały. 
Zmiany w budżecie powiatu nowosądeckiego w roku 2019 spowodują zwiększenie dochodów 
i wydatków o kwotę 1 137 544 zł. Zmiany w budżecie obejmują działy: transport i łączność, 
administracja publiczna, dochody od osób prawnych, różne rozliczenia, oświata i wychowanie, 
ochrona zdrowia, pomoc społeczna, edukacyjna opieka wychowawcza oraz kultura fizyczna. 
Dotyczą one w szczególności uzyskania 50% dofinansowania w kwocie 427 916 zł ze środków 
rezerwy subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury do zadania przebudowy mostu w ciągu drogi 
powiatowej Stary sącz - Przysietnica - Barcice w miejscowości Moszczenica Niżna. Udział  własny 
powiatu w kwocie 429 855 zł zabezpieczono już w uchwale budżetowej na 2019 rok. Ponadto 
uzyskano dofinansowanie w kwocie 168 000 zł z Województwa Małopolskiego do przebudowy 
wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespołu Szkół w Nawojowej. Całkowita wartość tego 
zadania wynosi 357 168 zł. Udział własny zabezpiecza się z ponad planowych dochodów Powiatu 
uzyskanych w szczególności z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Powiat w latach 
2017-2018 na realizację projektu współpracy transgranicznej InterReg  "Budujemy -  jeździmy - 
poznajemy". Ponadto uzyskano dofinansowanie ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej w 
wysokości 25 000 zł na utworzenie powiatowej otwartej strefy aktywności przy Internecie 
międzyszkolnym w Starym Sączu. Całkowita wartość zadania wynosi 59 460 zł, a udział własny 
Powiatu zabezpiecza się z ponad planowych dochodów Powiatu uzyskanych z tytułu sprzedaży 
składników majątkowych. Kwotę 50 000 zł przeznacza się na dotacje dla sądeckiego pogotowia 
ratunkowego celem dofinansowania zakupu urządzenia do mechanicznej kompresji klatki 
piersiowej. Źródłem finansowania wydatków są zwiększone wpływy z podatku dochodowego od 
osób prawnych. W związku z uzyskaniem wyższych wpływów z odpłatności za pobyt mieszkańców 
w Domach Pomocy Społecznej w Klęczanach i Muszynie kwotę 215 000 zł przeznacza się na 
remonty, zakupy, wyposażenie oraz bieżące funkcjonowanie wspomnianych Domów Pomocy 
Społecznej. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowej RPN Józef ŚWIGUT przedstawił opinię Komisji do projektu 
uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna.  
 
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC poddał projekt uchwały 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok pod głosowanie. 
 
W wyniku głosowania otrzymano: 

25 głosów – za 
0 głosów – przeciw 
0 głosów – wstrzymujących się 
2 głosy – nieoddane 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC stwierdził, że w wyniku 
głosowania: 

Uchwała Nr 74/VII/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w 
budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok – została podjęta. 
 
Materiał stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad 14. 
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Nowosądeckiego. 
 
Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata BOCHENEK  przedstawiła projekt uchwały. 
 Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Nowosądeckiego została zaktualizowana w zakresie 
planowanych dochodów i wydatków zgodnie z dokonanymi odpowiednimi zmianami w budżecie 
Powiatu.  W zakresie przedsięwzięć zwiększono o 98 00 zł limit wydatków i zobowiązań na lata 
2019-2021 dla zadania usuwania pojazdów z dróg i prowadzenia parkingu strzeżonego. 
 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowej RPN Józef ŚWIGUT przedstawił opinię Komisji do projektu 
uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna.  
 
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC poddał projekt uchwały 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego pod głosowanie. 
 
W wyniku głosowania otrzymano: 

25 głosów – za 
0 głosów – przeciw 
0 głosów – wstrzymujących się 
2 głosy – nieoddane 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC stwierdził, że w wyniku 
głosowania: 

Uchwała Nr 75/VII/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego – została podjęta. 
 
Materiał stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad 15. 
Oświadczenia, wolne wnioski. 

Starosta Nowosądecki Marek KWIATKOWSKI odniósł się do przedstawionych raportów dotyczących 
Szpitala i Pogotowia. Zaznaczył, że Szpital poprawia swoją sytuację finansową, jednakże Pogotowie za 
2018 rok jest w katastrofalnej sytuacji – strata wynosi 1 630 000 zł, zobowiązania w wyniku 
niezapłaconych składek ZUS najprawdopodobniej wyniesie 1 690 000 zł.  Następnie powiedział, że 
gromadzone są pieniądze na zakup karetki. Przypomniał, że poprzedni dyrektor został zwolniony 
dyscyplinarnie. Poinformował, że Sąd Pracy uznał za zasadne zwolnienia dyscyplinarne. Na zakończenie 
Starosta wrócił uwagę na fakt, że informacje zostały przyjęte, ale sytuacja jest trudna.  

Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego Józef ŚWIGUT złożył, aby Radni otrzymywali sprawozdanie 
z budżetu w formie papierowej. Odnosząc się do słów Pana Starosty dotyczących sytuacji finansowej 
Pogotowia, powiedział, że dopóki nie ma ostatecznych faktów odnośnie ZUS-u to sytuacja Pogotowia jest 
w miarę dobra. Zaznaczył, że istnieje pewne zagrożenie.  

Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego Marek PŁAWIAK powiedział, że zaległości związane 
z ZUS-em to nie jest wynik ostatnich lat, tylko poprzednich, a więc nie poprzedniej kadencji. 
Zadłużenie, o którym Pan Starosta mówił, to nie jest zadłużenie za 2018 tylko takie, które na dzisiaj 
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skutkuje taką kwotą. Powiedział, że informacja ta jest istotna dla słuchaczy, ponieważ niezgodne 
z rzeczywistością jest to, że zadłużenie jest za 2018 rok. Podkreślił,  że kwestia ZUS-u dotyczy lat 
poprzednich. Powiedział, że życzy osobie, która będzie prowadziła Pogotowie, aby robiła to 
w sposób dobry. W kontekście Szpitala powiedział, że ta nadwyżka, która wynosi 200 tys. zł  to jest 
bardzo pozytywny symptom, pokazujący dobrą pracę kierownictwa szpitala na czele z Panem 
Dyrektorem i Rady Powiatu poprzedniej kadencji. Powiedział, że jesteśmy jednym z niewielu 
powiatów, który taką inwestycje wykonał, takim nakładem środków i sił, co jest bardzo cenne. 
Wyraził nadzieję, że i kontraktowanie i sytuacja personalna w Szpitalu będzie wspierana przez 
środki z Narodowego Funduszu Zdrowia, ponieważ to jest też uzależnione od tego jakie środki 
wpływają do jednostki. Powiedział, że  jego zdaniem sytuacja  nie jest stabilna trudna czy trudnie 
stabilna, ale stabilna i zmierza w kierunku optymistycznym, jeśli będą określone warunki 
spełnione.  Poprawa nastąpiła bowiem przy wydatkowaniu wielu milionów złotych. Następnie 
podziękował Panu Antoniemu Porębie oraz Andrzejowi Gancarzowi  za ocenę pracy Zarządu 
poprzedniej kadencji. 

Radna Rady Powiatu Nowosądeckiego Maria SZAROTA złożyła podziękowania w stronę Starosty za 
wykonanie chodnika na drodze Wielogłowy – Ubiad oraz Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg 
w Nowym Sączu za zaangażowanie.   

W związku z brakiem wniosków Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman 
POTONIEC ogłosił przerwę do godz. 14:00. 
 
 
Wznowienie obrad. 
 
Po przerwie – II część 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC przywitał przybyłych 
tj. osoby odznaczone, zaproszonych gości oraz radnych. 
 

Ad 16a-b 
Uroczyste wprowadzenie sztandaru Powiatu Nowosądeckiego. 
Odśpiewanie hymnu państwowego. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC poprosił wszystkich 
obecnych o powstanie i wprowadzenie sztandaru oraz odśpiewanie Hymnu Państwowego.  
 

Ad 16c 
Przemówienie okolicznościowe Przewodniczącego Rady Powiatu Nowosądeckiego Romana 
Potońca. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC wygłosił przemówienie. 
Pełna treść przemówienia stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad 16d 
Wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”. 
Osoby odznaczone przez Radę Powiatu Nowosądeckiego: 

a) Teodor Gargas za trud i ofiarność w służbie mieszkańcom Sądecczyzny oraz pracę na 
rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa. 

b) Maria Jaworecka za działalność społeczną oraz upamiętnianie, kultywowanie 
i promowanie tradycji ludowej Sądecczyzny. 

c) Andrzej Lis za propagowanie krwiodawstwa na Sądecczyźnie oraz niestrudzoną 
działalność na rzecz społeczności lokalnej. 

d) Stanisław Majchrzak za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sztuk walki oraz 
rozsławianie Ziemi Sądeckiej w Polsce i na świecie. 

e) Jacek Nowak za upowszechnianie tradycji pszczelarskiej oraz działania na rzecz 
promocji Sądecczyzny. 

f) Ks. Ludwik Ryba za serce oddane posłudze kapłańskiej oraz krzewienie wartości wiary, 
prawdy i patriotyzmu. 

g)  

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Marta ADAMCZYK odczytała kolejno nazwiska 
z dyplomów i nr uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego.  Następnie  odczytała  uzasadnienie 
nadania odznaki. W tym czasie Przewodniczący Rady Powiatu wraz ze  Starostą Nowosądeckim 
wręczyli odznaki oraz dyplomy odznaczonym osobom. 

 

Ad 16e 
Wystąpienia zaproszonych Gości.  
Po odebraniu dyplomu oraz medalu „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” każda z odznaczonych osób 
zabrała głos.  
 
Na zakończenie Starosta Nowosądecki Marek KWIATKOWSKI zwrócił się do przybyłych 
gości oraz wszystkich zgromadzonych serdecznie gratulując odznaczonym dla Ziemi Sądeckiej. 
Podziękował tym osobom za bezinteresowne poświęcanie swojego czasu i energii na rzecz Ziemi 
Sądeckiej, życząc równocześnie zdrowia, zadowolenia z życia, pomyślności, sukcesów 
zawodowych i dużo sił do dalszych działań.  
 
Ad 16f 

Wyprowadzenie sztandaru Powiatu Nowosądeckiego. 

Po uroczystości wręczania odznak, nastąpiło wyprowadzenie sztandaru. 
 
Ad 16g 
Występ artystyczny. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC poinformował, że Zespół 
zdobył Grand Prix na 18. Powiatowym Konkursie Zespołów Wokalnych i Chórów w dniu 
28 maja 2019 r. Następnie poprosił Dyrektora Powiatowego Domu Kultury w Starym Sączu 
Pana Krzysztofa Szewczyka o zapowiedź i kilka słów na temat Zespołu. 
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Dyrektor Powiatowego Domu Kultury w Starym Sączu Krzysztof SZEWCZYK zabierając głos 
krótko przedstawił działalność PMDK w Starym Sączu oraz Zespół „Nastolatki” z Muszyny. 
Starosta Nowosądecki Marek KWIATKOWSKI wraz z Przewodniczącym Rady Powaitu 
Nowosądeckiego Romanem POTOŃSCEM wręczyli Zespołowi „Nastolatki” nagrodę Grand Prix. 
Następnie Zespół wykonał przygotowany program artystyczny. 

 
Ad 17. 
Zamknięcie sesji. 
Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC wobec wyczerpania 
wszystkich punktów porządku obrad VII Uroczystej Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego, ogłosił 
zamknięcie posiedzenia i podziękował za udział w obradach Sesji. Następnie zaprosił wszystkich 
uhonorowanych do wspólnego zdjęcia.  

 
Przewodniczący Rady 

Powiatu Nowosądeckiego 
 

Roman POTONIEC 

 
Zał.   
Załącznikami do powyższego protokołu są wydruki wygenerowane z sytemu debat i głosowań 
dotyczące poszczególnych głosowań.   
 
Protokołowała: 
Monika Pasiut 
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2.  Przyjęcie porządku obrad.

VII Uroczysta Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI Kadencji

Głosowanie

1

Typ głosowania jawne Data głosowania:  14.06.2019 09:37

Liczba uprawnionych 29 Głosy za 28

Liczba obecnych 28 Głosy przeciw 0

Liczba nieobecnych 1 Głosy wstrzymujące się 0

Głosy nieoddane 0

Kworum zostało osiągnięte

Uprawnieni do głosowania

Lp Nazwisko i imię Głos Lp. Nazwisko i imię Głos

1. Adamczyk Marta ZA 16. Nowak Michał ZA

2. Bodziony Emil ZA 17. Obrzut Wiktor ZA

3. Bodziony Krzysztof ZA 18. Ogorzałek Piotr ZA

4. Bulanda Marcin ZA 19. Pławiak Marek ZA

5. Ciągło Edward ZA 20. Poradowski Ryszard NIEOBECNY

6. Dąbrowski Stanisław ZA 21. Poręba Antoni ZA

7. Dobosz Marian ZA 22. Potoniec Roman ZA

8. Durlak Wiktor ZA 23. Stawiarska Joanna ZA

9. Gajowski Przemysław ZA 24. Sułkowski Stanisław ZA

10. Gancarz Andrzej ZA 25. Szarota Maria ZA

11. Kantor Franciszek ZA 26. Szewczyk-Kubacka Joanna ZA

12. Koszyk Antoni ZA 27. Świgut Józef ZA

13. Kwiatkowski Marek ZA 28. Zaremba Tadeusz ZA

14. Łabuda Paweł ZA 29. Zielińska Ewa ZA

15. Nika Zofia ZA

Wydrukowano: 14.06.2019 09:37:54



19

3.  Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.

VII Uroczysta Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI Kadencji

Głosowanie

2

Typ głosowania jawne Data głosowania:  14.06.2019 09:38

Liczba uprawnionych 29 Głosy za 28

Liczba obecnych 28 Głosy przeciw 0

Liczba nieobecnych 1 Głosy wstrzymujące się 0

Głosy nieoddane 0

Kworum zostało osiągnięte

Uprawnieni do głosowania

Lp Nazwisko i imię Głos Lp. Nazwisko i imię Głos

1. Adamczyk Marta ZA 16. Nowak Michał ZA

2. Bodziony Emil ZA 17. Obrzut Wiktor ZA

3. Bodziony Krzysztof ZA 18. Ogorzałek Piotr ZA

4. Bulanda Marcin ZA 19. Pławiak Marek ZA

5. Ciągło Edward ZA 20. Poradowski Ryszard NIEOBECNY

6. Dąbrowski Stanisław ZA 21. Poręba Antoni ZA

7. Dobosz Marian ZA 22. Potoniec Roman ZA

8. Durlak Wiktor ZA 23. Stawiarska Joanna ZA

9. Gajowski Przemysław ZA 24. Sułkowski Stanisław ZA

10. Gancarz Andrzej ZA 25. Szarota Maria ZA

11. Kantor Franciszek ZA 26. Szewczyk-Kubacka Joanna ZA

12. Koszyk Antoni ZA 27. Świgut Józef ZA

13. Kwiatkowski Marek ZA 28. Zaremba Tadeusz ZA

14. Łabuda Paweł ZA 29. Zielińska Ewa ZA

15. Nika Zofia ZA

Wydrukowano: 14.06.2019 09:38:49
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7.2. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie udzielenia Zarządowi 
Powiatu Nowosądeckiego wotum zaufania.

VII Uroczysta Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI Kadencji

Głosowanie

3

Typ głosowania jawne Data głosowania:  14.06.2019 10:59

Liczba uprawnionych 29 Głosy za 28

Liczba obecnych 28 Głosy przeciw 0

Liczba nieobecnych 1 Głosy wstrzymujące się 0

Głosy nieoddane 0

Kworum zostało osiągnięte

Uprawnieni do głosowania

Lp Nazwisko i imię Głos Lp. Nazwisko i imię Głos

1. Adamczyk Marta ZA 16. Nowak Michał ZA

2. Bodziony Emil ZA 17. Obrzut Wiktor ZA

3. Bodziony Krzysztof ZA 18. Ogorzałek Piotr ZA

4. Bulanda Marcin ZA 19. Pławiak Marek ZA

5. Ciągło Edward ZA 20. Poradowski Ryszard NIEOBECNY

6. Dąbrowski Stanisław ZA 21. Poręba Antoni ZA

7. Dobosz Marian ZA 22. Potoniec Roman ZA

8. Durlak Wiktor ZA 23. Stawiarska Joanna ZA

9. Gajowski Przemysław ZA 24. Sułkowski Stanisław ZA

10. Gancarz Andrzej ZA 25. Szarota Maria ZA

11. Kantor Franciszek ZA 26. Szewczyk-Kubacka Joanna ZA

12. Koszyk Antoni ZA 27. Świgut Józef ZA

13. Kwiatkowski Marek ZA 28. Zaremba Tadeusz ZA

14. Łabuda Paweł ZA 29. Zielińska Ewa ZA

15. Nika Zofia ZA

Wydrukowano: 14.06.2019 10:59:21
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8.3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego oraz sprawozdania z wykonania 
budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2018 r. 

VII Uroczysta Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI Kadencji

Głosowanie

4

Typ głosowania jawne Data głosowania:  14.06.2019 12:03

Liczba uprawnionych 29 Głosy za 28

Liczba obecnych 28 Głosy przeciw 0

Liczba nieobecnych 1 Głosy wstrzymujące się 0

Głosy nieoddane 0

Kworum zostało osiągnięte

Uprawnieni do głosowania

Lp Nazwisko i imię Głos Lp. Nazwisko i imię Głos

1. Adamczyk Marta ZA 16. Nowak Michał ZA

2. Bodziony Emil ZA 17. Obrzut Wiktor ZA

3. Bodziony Krzysztof ZA 18. Ogorzałek Piotr ZA

4. Bulanda Marcin ZA 19. Pławiak Marek ZA

5. Ciągło Edward ZA 20. Poradowski Ryszard NIEOBECNY

6. Dąbrowski Stanisław ZA 21. Poręba Antoni ZA

7. Dobosz Marian ZA 22. Potoniec Roman ZA

8. Durlak Wiktor ZA 23. Stawiarska Joanna ZA

9. Gajowski Przemysław ZA 24. Sułkowski Stanisław ZA

10. Gancarz Andrzej ZA 25. Szarota Maria ZA

11. Kantor Franciszek ZA 26. Szewczyk-Kubacka Joanna ZA

12. Koszyk Antoni ZA 27. Świgut Józef ZA

13. Kwiatkowski Marek ZA 28. Zaremba Tadeusz ZA

14. Łabuda Paweł ZA 29. Zielińska Ewa ZA

15. Nika Zofia ZA

Wydrukowano: 14.06.2019 12:03:03



19

8.4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie udzielenia Zarządowi 
Powiatu Nowosądeckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

VII Uroczysta Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI Kadencji

Głosowanie

5

Typ głosowania jawne Data głosowania:  14.06.2019 12:07

Liczba uprawnionych 29 Głosy za 28

Liczba obecnych 28 Głosy przeciw 0

Liczba nieobecnych 1 Głosy wstrzymujące się 0

Głosy nieoddane 0

Kworum zostało osiągnięte

Uprawnieni do głosowania

Lp Nazwisko i imię Głos Lp. Nazwisko i imię Głos

1. Adamczyk Marta ZA 16. Nowak Michał ZA

2. Bodziony Emil ZA 17. Obrzut Wiktor ZA

3. Bodziony Krzysztof ZA 18. Ogorzałek Piotr ZA

4. Bulanda Marcin ZA 19. Pławiak Marek ZA

5. Ciągło Edward ZA 20. Poradowski Ryszard NIEOBECNY

6. Dąbrowski Stanisław ZA 21. Poręba Antoni ZA

7. Dobosz Marian ZA 22. Potoniec Roman ZA

8. Durlak Wiktor ZA 23. Stawiarska Joanna ZA

9. Gajowski Przemysław ZA 24. Sułkowski Stanisław ZA

10. Gancarz Andrzej ZA 25. Szarota Maria ZA

11. Kantor Franciszek ZA 26. Szewczyk-Kubacka Joanna ZA

12. Koszyk Antoni ZA 27. Świgut Józef ZA

13. Kwiatkowski Marek ZA 28. Zaremba Tadeusz ZA

14. Łabuda Paweł ZA 29. Zielińska Ewa ZA

15. Nika Zofia ZA

Wydrukowano: 14.06.2019 12:07:09
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11.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany uchwały nr 
240/XXIV/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie 
określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, 
odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za 
pobyt dziecka w pieczy zastępczej od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.

VII Uroczysta Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI Kadencji

Głosowanie

6

Typ głosowania jawne Data głosowania:  14.06.2019 12:17

Liczba uprawnionych 29 Głosy za 25

Liczba obecnych 27 Głosy przeciw 0

Liczba nieobecnych 2 Głosy wstrzymujące się 0

Głosy nieoddane 2

Kworum zostało osiągnięte

Uprawnieni do głosowania

Lp Nazwisko i imię Głos Lp. Nazwisko i imię Głos

1. Adamczyk Marta ZA 16. Nowak Michał ZA

2. Bodziony Emil ZA 17. Obrzut Wiktor ZA

3. Bodziony Krzysztof ZA 18. Ogorzałek Piotr ZA

4. Bulanda Marcin ZA 19. Pławiak Marek ZA

5. Ciągło Edward ZA 20. Poradowski Ryszard NIEOBECNY

6. Dąbrowski Stanisław ZA 21. Poręba Antoni ZA

7. Dobosz Marian ZA 22. Potoniec Roman ZA

8. Durlak Wiktor ZA 23. Stawiarska Joanna NIEODDANY

9. Gajowski Przemysław ZA 24. Sułkowski Stanisław NIEODDANY

10. Gancarz Andrzej ZA 25. Szarota Maria ZA

11. Kantor Franciszek ZA 26. Szewczyk-Kubacka Joanna ZA

12. Koszyk Antoni ZA 27. Świgut Józef ZA

13. Kwiatkowski Marek ZA 28. Zaremba Tadeusz NIEOBECNY

14. Łabuda Paweł ZA 29. Zielińska Ewa ZA

15. Nika Zofia ZA

Wydrukowano: 22.08.2019 13:30:22
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12.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie powołania Komisji 
Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego 
Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.

VII Uroczysta Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI Kadencji

Głosowanie

7

Typ głosowania jawne Data głosowania:  14.06.2019 12:21

Liczba uprawnionych 29 Głosy za 25

Liczba obecnych 27 Głosy przeciw 0

Liczba nieobecnych 2 Głosy wstrzymujące się 0

Głosy nieoddane 2

Kworum zostało osiągnięte

Uprawnieni do głosowania

Lp Nazwisko i imię Głos Lp. Nazwisko i imię Głos

1. Adamczyk Marta ZA 16. Nowak Michał ZA

2. Bodziony Emil ZA 17. Obrzut Wiktor ZA

3. Bodziony Krzysztof ZA 18. Ogorzałek Piotr ZA

4. Bulanda Marcin ZA 19. Pławiak Marek ZA

5. Ciągło Edward ZA 20. Poradowski Ryszard NIEOBECNY

6. Dąbrowski Stanisław ZA 21. Poręba Antoni ZA

7. Dobosz Marian ZA 22. Potoniec Roman ZA

8. Durlak Wiktor ZA 23. Stawiarska Joanna NIEODDANY

9. Gajowski Przemysław ZA 24. Sułkowski Stanisław NIEODDANY

10. Gancarz Andrzej ZA 25. Szarota Maria ZA

11. Kantor Franciszek ZA 26. Szewczyk-Kubacka Joanna ZA

12. Koszyk Antoni ZA 27. Świgut Józef ZA

13. Kwiatkowski Marek ZA 28. Zaremba Tadeusz NIEOBECNY

14. Łabuda Paweł ZA 29. Zielińska Ewa ZA

15. Nika Zofia ZA

Wydrukowano: 22.08.2019 13:30:33
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13.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Nowosądeckiego na 2019 rok.

VII Uroczysta Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI Kadencji

Głosowanie

8

Typ głosowania jawne Data głosowania:  14.06.2019 12:25

Liczba uprawnionych 29 Głosy za 25

Liczba obecnych 27 Głosy przeciw 0

Liczba nieobecnych 2 Głosy wstrzymujące się 0

Głosy nieoddane 2

Kworum zostało osiągnięte

Uprawnieni do głosowania

Lp Nazwisko i imię Głos Lp. Nazwisko i imię Głos

1. Adamczyk Marta ZA 16. Nowak Michał ZA

2. Bodziony Emil ZA 17. Obrzut Wiktor ZA

3. Bodziony Krzysztof ZA 18. Ogorzałek Piotr ZA

4. Bulanda Marcin ZA 19. Pławiak Marek ZA

5. Ciągło Edward ZA 20. Poradowski Ryszard NIEOBECNY

6. Dąbrowski Stanisław ZA 21. Poręba Antoni ZA

7. Dobosz Marian ZA 22. Potoniec Roman ZA

8. Durlak Wiktor ZA 23. Stawiarska Joanna NIEODDANY

9. Gajowski Przemysław ZA 24. Sułkowski Stanisław NIEODDANY

10. Gancarz Andrzej ZA 25. Szarota Maria ZA

11. Kantor Franciszek ZA 26. Szewczyk-Kubacka Joanna ZA

12. Koszyk Antoni ZA 27. Świgut Józef ZA

13. Kwiatkowski Marek ZA 28. Zaremba Tadeusz NIEOBECNY

14. Łabuda Paweł ZA 29. Zielińska Ewa ZA

15. Nika Zofia ZA

Wydrukowano: 22.08.2019 13:30:40
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14.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

VII Uroczysta Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI Kadencji

Głosowanie

9

Typ głosowania jawne Data głosowania:  14.06.2019 12:26

Liczba uprawnionych 29 Głosy za 25

Liczba obecnych 27 Głosy przeciw 0

Liczba nieobecnych 2 Głosy wstrzymujące się 0

Głosy nieoddane 2

Kworum zostało osiągnięte

Uprawnieni do głosowania

Lp Nazwisko i imię Głos Lp. Nazwisko i imię Głos

1. Adamczyk Marta ZA 16. Nowak Michał ZA

2. Bodziony Emil ZA 17. Obrzut Wiktor ZA

3. Bodziony Krzysztof ZA 18. Ogorzałek Piotr ZA

4. Bulanda Marcin ZA 19. Pławiak Marek ZA

5. Ciągło Edward ZA 20. Poradowski Ryszard NIEOBECNY

6. Dąbrowski Stanisław ZA 21. Poręba Antoni ZA

7. Dobosz Marian ZA 22. Potoniec Roman ZA

8. Durlak Wiktor ZA 23. Stawiarska Joanna NIEODDANY

9. Gajowski Przemysław ZA 24. Sułkowski Stanisław NIEODDANY

10. Gancarz Andrzej ZA 25. Szarota Maria ZA

11. Kantor Franciszek ZA 26. Szewczyk-Kubacka Joanna ZA

12. Koszyk Antoni ZA 27. Świgut Józef ZA

13. Kwiatkowski Marek ZA 28. Zaremba Tadeusz NIEOBECNY

14. Łabuda Paweł ZA 29. Zielińska Ewa ZA

15. Nika Zofia ZA

Wydrukowano: 14.06.2019 12:26:55
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