
Rada 
Powiatu Nowosądeckiego

PROTOKÓŁ Nr 33/XXXIII/2014

z obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 kwietnia 2014 r.

Ad. 1.
Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego rozpoczęła się o godzinie 16:00 w budynku 

Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, ul Jagiellońska 33, sala obrad (pokój 208),  
a zakończyła się o godzinie 18:40.
W  sesji  uczestniczyło  25  radnych,  co  stanowi  quorum,  przy  którym  Rada  może 
obradować i podejmować uchwały. W Sesji uczestniczyli również zaproszeni goście oraz 
pracownicy Starostwa Powiatowego (listy obecności stanowią załącznik do protokołu).

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Wiesław  Basta,  dokonał  otwarcia  posiedzenia 
XXXIII  Sesji  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  IV  kadencji,  po  czym  przywitał 
przybyłych radnych i gości. Na sekretarzy obrad wyznaczeni zostali Radni: Adam Mazur, 
Zbigniew Miłkowski.

Ad. 2.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Wiesław  Basta poinformował  
o   formalnym  wniosku  zgłoszonym  przez  Klub  Radnych  Sądeckiego  Ruchu 
Samorządowego, Sądeckiej Wspólnoty Samorządowej, Klub Platformy Obywatelskiej w 
Radzie Powiatu Nowosądeckiego wniosku o wycofanie z porządku obrad XXXIII Sesji 
RPN,  projektów uchwał  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  nadania  odznaki 
honorowej  –  „Zasłużony  dla  Ziemi  Sądeckiej”  tj.  od  pkt.  19  do  34  proponowanego 
porządku obrad Sesji.
Ze względu na egzaminy gimnazjalne i  prośby radnych sesja została  zaplanowana na 
16:00  Ze względu na głosy radnych, którzy wyjeżdżają na kanonizację. Bł. Jana Pawła II 
zasadnym byłoby zdjęcie uchwały, dzięki czemu skróci się czas Sesji.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Wiesław  Basta poddał  pod 
głosowanie zgłoszony wniosek  w sprawie zgłoszonego wniosku o wycofanie z porządku 
obrad projektów uchwał w sprawie nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi 
Sądeckiej”., stanowiących pkt. od 19 do 34 proponowanego porządku obrad Sesji.
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Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do 
głosowania: 24

W wyniku głosowania otrzymano:

23 głosów – za,

0 głosów – przeciw,
1 głosów – wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Wiesław Basta stwierdził, iż projekty 
uchwał  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  nadania  odznaki  honorowej  – 
„Zasłużony dla  Ziemi  Sądeckiej”,  zostały  wycofane z  porządku  obrad  XXXIII  Sesji 
RPN.

Starosta Nowosądecki Jan Golonka zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 
XXXIII Sesji RPN projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 359/XXXII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 lutego 2014 r.,  
w  sprawie  trybu  udzielania  i  rozliczania  dotacji  z  budżetu  powiatu  dla  szkół 
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, placówek niepublicznych oraz trybu 
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Wiesław Basta poddał pod głosowanie  
zgłoszony wniosek  o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady Powiatu 
Nowosądeckiego  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  359/XXXII/14  Rady  Powiatu 
Nowosądeckiego  z  dnia  21  lutego  2014  r.,  w  sprawie  trybu  udzielania  i  rozliczania 
dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, 
placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do 
głosowania: 23

W wyniku głosowania otrzymano:
23 głosów – za,

0 głosów – przeciw,

0 głosów – wstrzymujących się.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Wiesław  Basta stwierdził,  iż  projekt 
uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 359/XXXII/14 
Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 lutego 2014 r., w sprawie trybu udzielania  

PROTOKÓŁ Nr 33/XXXIII/2014  25 kwietnia 2014 r. 2



i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych, placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
wykorzystania,  został  wprowadzona jako punkt  17 porządku obrad.  Pozostałe  punkty 
otrzymują nową numerację.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Basta poddał pod głosowanie porządek obrad po 
zmianach.

Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do 
głosowania: 23

W wyniku głosowania otrzymano:
23 głosów – za,

0 głosów – przeciw,
0 głosów – wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Basta stwierdził, że porządek obrad został 
przyjęty. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.
4. Interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym. 
6. Przyjęcie informacji z działalności za 2013 rok:

1. Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. 

2. Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. 

3. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu.
4. Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu. Informacja na temat planu 
remontów  i inwestycji na drogach powiatowych w 2014 r. 
5. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
6. Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach. 
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7.Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
   w Zbyszycach. 
8. Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach.
9. Domu Pomocy Społecznej w Muszynie.
10.Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w 
Muszynie. 
11. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

7. Sprawozdanie  z  realizacji  „Programu  Współpracy  Powiatu  Nowosądeckiego  
z     Organizacjami Pozarządowymi za rok 2013”.

8. Sprawozdanie  z  realizacji  projektu  pn.:  „ZAZ  –  szansą  aktywizacji  osób 
niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim”.

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przystąpienia Powiatu 
Nowosądeckiego  do  opracowania  projektu  pn.  Sądecka  Strefa  Aktywności 
Społeczno-Gospodarczej. 

10. Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zatwierdzenia  oraz 
przystąpienia  
do realizacji przez Powiat Nowosądecki projektu nr.: POKL.07.02.01-12-025/13 pod 
nazwą „Generator aktywności”.

11. Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zmian  w  budżecie 
Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu 
Nowosądeckiego na 2014 rok.

12. Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zmiany  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie uchwalenia zmian do 
statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu.

14. Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  uchwalenia 
''Powiatowego  Programu  działań  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych  w  Powiecie 
Nowosądeckim na lata 2014-2020”.

15. Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu  Nowosądeckiego  w sprawie  zatwierdzenia  planu 
finansowego podziału środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań na rzecz 
osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim w 2014 r.

16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie likwidacji  Szkolnego 
Schroniska  Młodzieżowego  w  Zespole  Szkół  im.  Władysława  Orkana  w 

PROTOKÓŁ Nr 33/XXXIII/2014  25 kwietnia 2014 r. 4



Marcinkowicach. 

17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 
359/XXXII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 lutego 2014 r., w sprawie 
trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o 
uprawnieniach  szkół  publicznych,  placówek  niepublicznych  oraz  trybu  i  zakresu 
kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany zakresu celu 
darowizny.

19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie stanowiska dotyczącego 
utrzymania  systemu  powiadamiania  ratunkowego  na  terenie  Powiatu 
Nowosądeckiego.

20. Sprawy bieżące i wolne wnioski.  

21. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 3.
Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Basta  poinformował radnych, iż zgodnie z§ 81 
ust. 2 Statutu Powiatu Nowosądeckiego protokół z ostatniej sesji Rady Powiatu został 
wyłożony do wiadomości na 7 dni przed terminem dzisiejszej sesji. Do chwili obecnej 
nie zostały zgłoszone poprawki ani uzupełnienia.

W  związku  z  brakiem  poprawek  i  uzupełnień  Przewodniczący  Rady  Powiatu 
zaproponował przystąpienie do głosowania nad przyjęciem protokołu.

Liczba  radnych  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  obecnych  na  sesji  uprawnionych  do 
głosowania: 23

W wyniku głosowania otrzymano:
23 głosów – za,

0 głosów – przeciw,
0 głosów – wstrzymujących się.
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W wyniku głosowania protokół z  XXXII Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego został 
przyjęty.

Ad. 4.
Interpelacje radnych.

Radny  Powiatu  Nowosądeckiego  Antoni  Poręba złożył  kilka  interpelacji  dotyczących 
następujących spraw:

1.Uszkodzenie  drogi  powiatowej  numer  185  w sołectwie  Florynka.  Droga  ta  została 
poważnie uszkodzona po powodzi w 2010 roku i teraz jest w tragicznym stanie.

2.Osuwisko  na  drodze  powiatowej  w  Binczarowej  od  strony  Florynki  oraz  przy 
wyjeździe  z  Binczarowej.  Radny  ponadto  nadmienił  by  zabezpieczyć  usuwisko  
w okolicach przepustu gdyż pojawia się tam korozja.

3.Osuwiska  na  drodze  w  Siołkowej  w  okolicach  szkoły  podstawowej.  Istnieje  tam 
niebezpieczeństwo, że przy większej prędkości może dojść do poważnego wypadku.
4.Przebudowy tunelu we wsi Ptaszkowa.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Marek Kwiatkowski  złożył  interpelacje  dotyczącą 
łamania  prawa i  zasad  współżycia  społecznego  przez  zamieszkałych  Romów we wsi 
Maszkowice  gmina  Łącko.  Łamanie  prawa  dotyczy  wypalania  śmieci  i  to  głównie 
toksycznych tj. tworzywa sztuczne, sprzęt AGD, pralki, lodówki w celu odzyskiwania 
metali szlachetnych. Radny zgłosił również problem kierowania pojazdami przez Romów 
bez  uprawnień.  Największym  kłopotem  dla  mieszkańców  Maszkowic  jest  emisja 
toksycznych  zanieczyszczeń.  W  tej  sprawie  było  wiele  interwencji  m.in.  samych 
mieszkańców jak i posłów, władz gminnych oraz Sołtysa. Problem ten nie jest jednak 
jeszcze  rozwiązany.  Radny  poprosił  o  interwencję  Pana  Starostę  oraz  obecnego  na 
spotkaniu Pana Komendanta Policji.  Zwrócił  się również do Pana Przewodniczącego  
o  pozwolenie  uszczegółowienia  swojej  interpelacji  przez  Radnego  Gminy  Łącka  
a jednocześnie Sołtysa wsi Maszkowice Pana Jacka Ząbka. 

Radny Gminy Łącko Jacek Ząbek podziękował za zaproszenie. Nawiązał do interpelacji 
Pana  Radnego  Marka  Kwiatkowskiego.  Powiedział,  że  to  jest  niezmiernie  ważny 
problem społeczny,  gdyż toksyczne ogniska dotyczą dzieci  romskich,  osób starszych  
i  sąsiadów  mieszkających  w  okolicach  dwóch,  trzech  kilometrów.  W  tej  sprawie 
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organizowane  były  spotkania,  były  pisane  petycje  do  różnych  instytucji  ochrony 
środowiska, wydziały te nie zrobiły jednak nic. Radny wyraził ogromny żal skierowany 
do Pana Piekarskiego i do Pani Mirgi - Wójtowicz pełnomocnika Wojewody do spraw 
mniejszości, że przez kilka lat nie zrobili nic. Kończąc stwierdził, że te toksyczne ogniska 
szkodzą wszystkim i że wszyscy powinni starać się temu zapobiec.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Jan Dziedzina ustosunkował się do interpelacji Radnego 
Pana  Kwiatkowskiego  i  przyznał,  iż  łamanie  prawa  przez  Romów  jest  poważnym 
problemem społecznym.
Radny Powiatu Nowosądeckiego Marian Ryba również poparł interpelacje Radnego Pana 
Kwiatkowskiego. Powiedział, że mieszkańcy Maszkowic trują nie tylko siebie, ale także 
sąsiadujących z nimi sąsiadów. 

Starosta Nowosądecki Jan Golonka  udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje:
Starosta powiedział iż sprawa mieszkańców Maszkowic jest od dawna wszystkim dobrze 
znana,  tuż  przez świętami  odbyło  się  spotkanie  u Wojewody w którym uczestniczyli 
również  Pani  Mirga  oraz  Pan  Piekarski.  Pan  Starosta  podziękował  Radnym  za 
wystąpienie  i  zabranie  głosu  w  tej  sprawie.  Ogłosił,  iż  w  najbliższym  czasie  wraz  
z Wójtem Gminy Łącko zostaną podjęte odpowiednie działania. 

Ad. 5.
Starosta  Nowosądecki  Jan Golonka przedstawił  sprawozdanie  z  pracy  Zarządu  
w okresie międzysesyjnym: 
W gronie Starostów w Małopolsce uzgadniany jest podział środków na subregion m.in. 
środków na drogi. Jest to kwota około 4 mln euro. Za te pieniądze może być finansowana 
i może zostać zmodernizowana cała droga na odcinku Nowy Sącz-Florynka. Ta droga 
jest wskazana w powiecie nowosądeckim jako droga, która łączy uzdrowiska.

Starosta wspomniał również o osuwiskach i stwierdził, że jak na razie w tym roku nie 
zostały przeznaczone na nie żadne środki. 

W ramach konwentu uzgadniane są środki na zdrowie. Po negocjacjach postanowiono, że 
75% kwoty zostanie przyznana według ilości łóżek, natomiast 25% ze względu na liczbę 
mieszkańców. Ta kwota wzrosła więc do ponad 1 mln euro na powiat nowosądecki.

Starosta jako ciekawostkę dodał, iż odbyła się kwalifikacja wojskowa i 1624 osoby został 
zakwalifikowane do kat.A w tym 31 kobiet. 
Pan  Starosta  wspomniał  również  iż  na  targach  turystycznych  Glob  w  Katowicach  
w ogólnopolskim konkursie ekipa zdobyła pierwsze miejsce w kategorii album i trzecie 
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miejsce w kategorii przewodniki.
Kończąc swoją wypowiedź Starosta usprawiedliwił nieobecność jednego z Radnych Pana 
Włodzimierza Oleksego, który w 42 dni przebył 1600 km i z Muszyny dotarł do Rzymu.

Komendant  Miejskiej  Policji  w  Nowym  Sącz  Rafał  Leśniak  poruszył  problem 
społeczności Romskiej w Maszkowicach. Poinformował, że przygotowywane były różne 
pisma do instytucji  odnośnie podejmowanych  interwencji  w tej  osadzie.  Problem jest 
duży, jednak sama policja nie jest w stanie go rozwiązać, nie mając dowodów czy też 
zgłoszeń o zaistniałej sytuacji nie może nikogo ukarać mandatem czy też zatrzymać.  Nie 
mniej jednak dwa razy dziennie patrole policji sprawdzają okolice, w której mieszkają 
Romowie.  Komendant  poinformował,  że  może  dostarczyć  sprawozdanie  o  ilości 
interwencji,  mandatów  oraz  działaniach  jakie  były  podejmowane  w  sprawie 
mieszkańców wsi Maszkowice. 
Następnie  Pan Leśniak  odwołał  się  do  interpelacji  zgłoszonej  przez  Radnego Porębę
i zapytał o jaki okres Radny chciałby mieć zestawienie o wypadkach na pasach.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Antoni Poręba  powiedział, że ta sprawa rozpoczęła się 
już podczas komisji  w Stróżach. Radny powiedział,  że wtedy to dostał  informacje od 
członków komisji, że na przejściach dla pieszych jest znacznie więcej wypadków niż  
w innych miejscach na drodze i teraz chciałby wiedzieć czy statystyki to potwierdzają.

Radny  Powiatu  Nowosądeckiego  Jan  Dziedzina  poparł  Radnego  Antoniego  Porębę. 
Wspomniał,  że  dwa  lata  temu  prosił  o  wyznaczenie  przejść  dla  pieszych  
w miejscowościach Czarny Potok i  Obidza i  również spotkał  się z stwierdzeniem,  że 
przejścia dla pieszych są zbędne bo na nich jest znacznie więcej wypadków. 

Komendant Miejskiej Policji w Nowym Sącz Rafał Leśniak powiedział, że nie wyobraża 
sobie dróg bez przejść dla pieszych, gdyż wtedy ilość wypadków z pewnością byłaby 
większa. Piesi na pasach mają pierwszeństwo i kierujący pojazdem ma obowiązek ustąpić 
pierwszeństwa  takiej  osobie,  jednak  piesi  nie  mogą  tego  pierwszeństwa  wymuszać 
poprzez  wtargnięcie  na  jezdnie  bez  wcześniejszego  upewnienia  się  czy  swoim 
zachowaniem  nie  spowodują  wypadku.  Podsumowując  swoją  wypowiedź  komendant 
stwierdził, że w około 60% wypadków na pasach jest spowodowanych przez kierujących 
pojazdami, natomiast 40% przez pieszych. 
Radny Powiatu Nowosądeckiego  Antoni  Poręba  puentując  wypowiedź  komendanta 
stwierdził, że nie jest uzasadnieniem, nie robimy przejść dla pieszych bo tam jest dużo 
wypadków.  Radny zadał  również  pytanie  czy  właściciel  działki  jest  zobowiązany do 
ustawienia lustra na swojej działce w celu lepszej widoczności.

Komendant  Miejskiej  Policji  w Nowym Sącz Rafał  Leśniak  lustra  stawiane  są w pasie 
drogowym.  Gdyby  jednak  zaistniała  wspomniana  przez  Radnego  sytuacja  musi  być 
odpowiednia decyzja władz.
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Ad.6
Zgodnie z §21 Statutu Powiatu Nowosądeckiego Przewodniczący Rady Powiatu poprosił 
o prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Nowosądeckiego Pana Jana 
Dziedzinę. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Pan  Jan  Dziedzina  został 
zobowiązany do  prowadzenia obrad XXXIII Sesji RPN poczynając od pkt. 6 do pkt. 19 
porządku obrad. 

Ad.6.1
Przyjęcie informacji z działalności za 2013 rok Komendy Miejskiej Policji w Nowym 
Sączu. 

Radny Wiesław Pióro  skierował trzy pytania do obecnego na spotkaniu Komendanta 
Miejskiej Policji.
1. Wzrosła znacząco liczba etatów policyjnych, czy w związku z tym jest bezpieczniej 
czy nie. Jak wyglądają statystki.

2.  Kolejne  zagadnienie  dotyczyło  różnego  rodzaju  spektakularnych  akcji  policji.  Są 
przeprowadzane akcje trzeźwość, akcje „suszarka”, ale zagrożenie ruchu drogowego to 
nie tylko  te dwa wykroczenia.  To również nieumiejętne poruszanie się na pasach, na 
skrzyżowaniu  czy  też  na  rondzie,  przez  co  tworzą  się  korki.  Na takie  rzeczy policja 
również powinna zwrócić uwagę. 
3.  Trzecie  pytanie  związane  było  z  opiniowaniem projektów inżynierii  ruchu.  Radny 
odniósł się do konkretnego przykładu a mianowicie  do Góry Zabełeckiej.  Tam został 
wyłączony środkowy pas  dla  jadących  w kierunku Krakowa,  natomiast  prawy został 
zawężony tylko  do jednego. Tamtędy jeździ  dużo rowerzystów, czy więc wyłączenie 
środkowego pasa poprawia bezpieczeństwo kiedy np. tir musi jechać za rowerzystami
 i w ten sposób ograniczać swoją prędkość do minimalnej. Logika jednak nakazuje, że 
lepiej byłoby wydzielić część środkowego pasa linią żółtą by w ten sposób wyznaczyć 
pas dla rowerzystów. 

Komendant Miejskiej Policji w Nowym Sącz Rafał Leśniak odpowiedział na pytanie 
Radnego. 
1. W ostatnim okresie faktycznie wzrosła ilość etatów policyjnych do 504 z 467 czyli 
około  30.  Ta  liczba  wzrosła  jak  na  razie  na  papierze,  czyli  etatowo a  nie  osobowo. 
Osobowo to jednak procedura jest znacznie dłuższa i niestety tak szybko tego nie da się 
zapełnić. Przez ubiegły rok policjanci mieli około 60-70 wakatów. W dniu 15 kwietnia 
Minister Spraw Wewnętrznych przesłał list gratulacyjny dla Komendy Miejsckiej Policji 
w Nowym Sączu wyróżniając  ją  jako jedną z  16 komend najlepszych  w Małopolsce 
jeżeli chodzi o realizację zadań. 
2. Komendant powiedział, że według niego jest bezpieczniej ponieważ świadczy o tym 
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mniejsza  ilość  zgłaszanych  przestępstw,  zwłaszcza  tych  przestępstwa,  które  są 
najbardziej  uciążliwe  dla  społeczeństwa  oraz  wykrywalność  przestępstw  znacznie 
wzrosła.  Jednak wszystkich  przestępstw  nie  da  się  wykryć  ani  nie  da  się  wszystkim 
zapobiec. Natomiast jeśli chodzi o kwestię zabójstw to w ubiegłym roku było notowane 
tylko jedno takie zdarzenie w Zabrzerzy. Jeśli chodzi o zagrożenia w ruchu drogowym, to 
Komendant  Główny  Policji  swoją  decyzją  zobowiązał  Komendanta  Małopolskiego,  
a  przy  okazji  wszystkich  Komendantów  Miejskich  i  Powiatowych  aby  w  swoich 
garnizonach  przeznaczyli  do  ruchu  drogowego  10%  stanu  osobowego  policjantów. 
Tylko, że ta decyzja ma byc zrealizowana do końca roku, gdyż nie da się tego robić  
z dnia na dzień. 

Jeśli chodzi o kontrole i działania policji to tych akcji jest naprawde dużo ale nigdy nie 
jest tak aby było za dużo, ale w dużej mierze odpowiedzialność spoczywa też na pieszych 
czy też osobach kierującymi pojazdami.
3. Jeżeli chodzi wytyczenie pasa dla rowerzystów na Górze Zabełeckiej to Komendant 
powiedział,  że  nie  ustosunkuje się  do tej  wypowiedzi,  gdyż  nie  jest  ekspertem w tej 
dziedzinie.  Powiedział,  że  zleci  to  wydziałowi  ruchu  drogowego  i  jeśli  będzie  taka 
możliwość to oczywiście taki pas zostanie wytyczony. 

Ad.6.2
Przyjęcie  informacji  z  działalności  za  2013  rok  Komendy Miejskiej  Państwowej 
Straży Pożarnej w Nowym Sączu. 

Radny Powiatu Nowosądeckiego Marian Ryba powiedział, że niedawno były zmiany 
w Krynicy w straży pożarnej i  poprosił  Pana Komendanta o przybliżenie jak teraz to 
wszystko funkcjonuje.

Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu  zmiany kadrowe są 
czymś naturalnym, niektórzy przechodzą na emerytury, niektórzy awansują i tak też się 
stało w jednostce ratowniczo – gaśniczej w Krynicy. Dotychczasowy dowódca brygady 
Pan Aleksander Cycoń został przeniesiony do Komendy Głównej. Dowódcą natomiast 
został jego zastępca. Jednostka w dalszym ciągu działa poprawnie, bez jakichś większych 
problemów. 

Jeszcze jedną rzeczą, która zmieniała się wraz z 2014 rokiem to trochę zmieniła się 
struktura. Został zniesiony punkt alarmowy, a strażacy przeniesieni na wozy bojowe aby 
jak najwięcej strażaków wyjeżdżało do interwencji. I to są na dzień dzisiejszy dwie 
zmiany jeśli chodzi o Krynicę.
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Ad.6.3
Przyjęcie informacji z działalności za 2013 rok Powiatowego Lekarza Weterynarii 
w Nowym Sączu. 

Informacja  nie  była  przedstawiana  w  całości. Wobec  braku  uwag  przystąpiono  do 
realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.6.4
Przyjęcie  informacji  z  działalności  za  2013  rok  Powiatowego  Zarządu  Dróg  
w Nowym Sączu. 

Przedstawienie  informacji  na  temat  planu  remontów   i  inwestycji  na  drogach 
powiatowych w 2014 r.  

Informacja  nie  była  przedstawiana  w  całości. Wobec  braku  uwag  przystąpiono  do 
realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.6.5
Przyjęcie  informacji  z  działalności  za  2013  rok  Powiatowego  Centrum  Pomocy 
Rodzinie. 

Informacja  nie  była  przedstawiana  w  całości. Wobec  braku  uwag  przystąpiono  do 
realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.6.6
Przyjęcie  informacji  z  działalności  za  2013  rok  Domu  Pomocy  Społecznej  
w Zbyszycach.

Informacja  nie  była  przedstawiana  w  całości. Wobec  braku  uwag  przystąpiono  do 
realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.6.7
Przyjęcie informacji z działalności za 2013 rok Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla 
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zbyszycach. 

Informacja  nie  była  przedstawiana  w  całości. Wobec  braku  uwag  przystąpiono  do 
realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
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Ad.6.8
Przyjęcie  informacji  z  działalności  za  2013  rok  Domu  Pomocy  Społecznej  
w Klęczanach.

Informacja  nie  była  przedstawiana  w  całości. Wobec  braku  uwag  przystąpiono  do 
realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.6.9
Przyjęcie  informacji  z  działalności  za  2013  rok  Domu  Pomocy  Społecznej  
w Muszynie.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Adam Mazur powiedział, że już od kilkunastu lat jest 
gościem  we  wspomnianym  domu  opieki  społecznej,  którym  kieruje  Pani  Dyrektor 
Bożena  Chudzik.  Radny  z  pełną  odpowiedzialnością  ogłosił,  że  dom jest  na  bardzo 
wysokim  standardzie,  spełnia  wszystkie  wymagania  unijne,  był  tam przeprowadzony 
remont i  rozbudowa. Ludzie w tym domu czują się bardzo dobrze,  mają całodobową 
opiekę, panuje tam miła i rodzinna atmosfera. Radny skierował słowa pochwały dla Pani 
Dyrektor, jak i również podziękował zarządowi za przeznaczone środki a ten dom. 

Ad.6.10
Przyjęcie informacji z działalności za 2013 rok Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla 
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Muszynie.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Adam Mazur  wspomniał,że na ostatnim spotkaniu, na 
którym była obecna Pani Dyrektor Ośrodka Pani Halina Hajtek oraz Pan Wicestarosta, 
przedstawiana  była  prezentacja,  którą  przygotował  wspomniany  ośrodek.  Pan  Radny 
powiedział,  że  skierował  uwagę  aby  tą  prezentację  pokazać  na  obradach  sesji. 
Podziękował również zarządowi, że ten ośrodek został powołany w Muszynie, mimo iż 
było wiele trudności ze znalezieniem miejsca. Powiedział również, że ośrodek w 100% 
spełnia wszystkie wymagania. 

Ad.6.11
Przyjęcie informacji z działalności za 2013 rok Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego.

Radny  Powiatu  Nowosądeckiego  Antoni  Poręba  powiedział,  że  nie  ma  zastrzeżeń  do 
sprawozdania powiatowego inspektora, ale bardzo dużo uwag odbiera od inwestorów co 
do  wymogów.  Wspomniał  również,  że  przykre  jest,  że  w  tych  czasach  duże  firmy 
przebijają małe sklepy przez co te upadają a ludzie tracą prace. 
Inspektor  Nadzoru  Budowlanego  poprosił  Pana Radnego o konkrety,  o sprecyzowanie 
swojej wypowiedzi, gdzie jakaś inwestycja była źle odebrana.
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Radny  Powiatu  Nowosądeckiego  Antoni  Poręba  powiedział,  że  zaapelował  tylko
o rozsądek, bo ten rozsądek wszystkim jest potrzebny.
Inspektor Nadzoru Budowlanego powiedział, że wiele wysiłku wkładają w to pracownicy, 
aby  wszystko  mogło  dobrze  i  prawidłowo  działać.  Wspomniał,  że  to  nie  jest  wina 
inwestorów, że nie ma tolerancji w budownictwie i że tak skonstruowane są przepisy, 
których Oni muszą przestrzegać. 
Radny Powiatu Nowosądeckiego Antoni Poręba  podsumował całą rozmowę słowami, że 
zarówno On jak i Pan Inspektor mają swoje racje, ale że dalej podtrzymuje aby rozsądek 
o którym cały czas jest mowa był na pierwszym miejscu. 

Ad.7.
Sprawozdanie  z  realizacji  „Programu  Współpracy  Powiatu  Nowosądeckiego  
z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2013”.

Komisja  Promocji  Powiatu  ,  Współpracy  z  Organizacjami  Pozarządowymi  oraz 
Współpracy  Międzynarodowej  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  zapoznała  się  ze 
sprawozdaniem i nie miała żadnych uwag,

Informacja  nie  była  przedstawiana  w  całości. Wobec  braku  uwag  przystąpiono  do 
realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 8
Sprawozdanie  z  realizacji  projektu  pn.:  „ZAZ  –  szansą  aktywizacji  osób 
niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim”.

Komisja Polityki Społecznej zapoznała się ze sprawozdaniem i nie miała żadnych uwag.

Informacja  nie  była  przedstawiana  w  całości. Wobec  braku  uwag  przystąpiono  do 
realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.9.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przystąpienia Powiatu 
Nowosądeckiego  do  opracowania  projektu  pn.  Sądecka  Strefa  Aktywności 
Społeczno-Gospodarczej. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich Monika Bochenek przedstawiła  
i poprosiła o przyjęcie uchwały dotyczącej opracowania wniosku wraz z dokumentacją 
do projektu pt.  Sądecka Strefa Aktywności  Społeczno -  Gospodarczej.  Przedmiotowy 
projekt  dotyczyłby uzbrojenia  terenów, które  są  własnością  Powiatu  Nowosądeckiego 
położonych miejscowości Nawojowa wokół Zespołu Szkół Zawodowych oraz Centrum 
Kształcenia  Praktycznego  w  Nawojowej.  Przedmiotowe  uzbrojenie  dotyczyłoby 
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uzbrojenia  go  w sieci  wodociągowe,  kanalizacyjne,  informatyczne,  telefoniczne,  oraz 
cały  system  związany  z  uzbrojeniem  technicznym  gruntów,  ogrodzenie  tego  terenu, 
zrobienie dróg wewnętrznych oraz dróg dojazdowych do strefy. Uzbrojenie tego terenu, 
przekwalifikowanie go przede wszystkim z gruntów rolnych na grunty pod prowadzenie 
działalności  gospodarczej  pozwoli  na  rozwój  podmiotów  prowadzących  działalność 
gospodarczą  na obszarze Powiatu Nowosądeckiego. Pani Dyrektor wyraziła nadzieję na 
wzrost miejsc pracy.  Powiedział,  że ogłoszony jest  konkurs w ramach Małopolskiego 
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  na  dofinansowanie  tworzenia  stref  aktywności 
gospodarczej,  konkurs jest  ogłoszony przez urząd marszałkowski z ciągłym terminem 
naboru.  Jeśli  uda  się  opracować  przedmiotową  dokumentacje  to  jeszcze  w tym roku 
będzie  można  aplikować  o  środki,  jeśli  nie  takie  środki  są  zabezpieczone  dla 
subregionów, które funkcjonują już na dzień dzisiejszy w nowej perspektywie finansowej 
2014 – 2020, właśnie na tworzenie stref aktywności gospodarczej. 

Przewodniczącego Komisji Budżetowej RPN Marek Kwiatkowski przedstawił opinię 
Komisji do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 
Przewodniczącego Komisji Mienia i Infrastruktury RPN Stanisław Śmierciak przedstawił 
opinię Komisji do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina poddał projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia Powiatu Nowosądeckiego do opracowania projektu pn. Sądecka Strefa 
Aktywności Społeczno-Gospodarczej pod głosowanie. 
Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 24 
Radnych Powiatu Nowosądeckiego.

W wyniku głosowania otrzymano:
23 głosów – za

0 głosów – przeciw

0 głosów – wstrzymujących się

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina stwierdził, że w wyniku głosowania: 

Uchwała Nr 365/XXXIII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 kwietnia 2014 r., 
w sprawie przystąpienia Powiatu Nowosądeckiego do opracowania projektu pn. Sądecka 
Strefa Aktywności Społeczno-Gospodarczej, została podjęta.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu
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Ad. 10.
Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zatwierdzenia  oraz 
przystąpienia do realizacji przez Powiat Nowosądecki projektu nr.: POKL.07.02.01-
12-025/13 pod nazwą „Generator aktywności”.

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Teresa Klimek przedstawiła projekt 
uchwały. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu w ramach programu operacyjnego Kapitał 
Ludzki  na lata  2007 – 2013,  aktywizacja  zawodowa osób bezrobotnych  zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą 
Generator  Aktywności.  Jest  to  projekt  skierowany  do  osób  bezrobotnych 
zarejestrowanych  powyżej  24  miesięcy,  zamieszkujących  gminy:  Łabowa,  Rytro  oraz 
Piwniczna. Są to gminy na terenie, których w ostatnim czasie ośrodki pomocy społecznej 
nie realizowały projektów systemowych. Wartość budżetu wynosi 1.200.750 złotych 50 
groszy. Okres realizacji rozpoczął się 1 kwietnia 2014 roku i ma trwać do 30 czerwca 
2015 roku. Projekt jest skierowany do 80 osób, które będą mieć możliwość skorzystania 
z tego projektu w ramach, którego przewidziane jest poradnictwo zawodowe, szkolenia 
oraz staże. Projekt nie wymaga wniesienia wkładu własnego Powiatu.

Przewodniczący  Komisji  Polityki  Społecznej  RPN  Józef  Głód  przedstawił  opinię 
Komisji do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

Radny Powiatu Nowosądeckiego Antoni Poręba  nawiązał do wypowiedzi Pani Dyrektor
 i zapytał dlaczego uchwała jest podejmowana końcem kwietnia skoro realizacja projektu 
rozpoczęła się już 1 kwietnia 2014 roku.

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Teresa  Klimek  w odpowiedzi  na 
pytanie Radnego, oznajmiła, że wcześniej nie było planowane posiedzenie sesji, a projekt 
był  wprowadzony na posiedzeniu  Zarządu w miesiącu  marcu do projektu na ten rok. 
Powiedziała, że może to potwierdzić Pani Skarbnik i że przeprasza za taką niezręczną 
sytuację. 

Pani Skarbnik powiedziała, że zarząd ma uprawnienia i może zwiększyć wydatki jeżeli 
są finansowane z dotacji i w tym przypadku była taka sytuacja i taka była potrzeba. Ale 
żeby było upoważnienie na lata następne to musi być wprowadzona uchwała.

Wiceprzewodniczący  Rady Powiatu Jan Dziedzina  poddał  projekt  uchwały w sprawie  
zatwierdzenia oraz przystąpienia do realizacji przez Powiat Nowosądecki projektu nr.: 
POKL.07.02.01-12-025/13 pod nazwą „Generator aktywności” pod głosowanie. 
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Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 24 
Radnych Powiatu Nowosądeckiego.

W wyniku głosowania otrzymano:
23 głosów – za

0 głosów – przeciw

1 głosów – wstrzymujących się

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina stwierdził, że w wyniku głosowania: 

Uchwała Nr 366/XXXIII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 kwietnia 2014 r., 
w  sprawie  zatwierdzenia  oraz  przystąpienia  do  realizacji  przez  Powiat  Nowosądecki 
projektu  nr.:  POKL.07.02.01-12-025/13  pod  nazwą  „Generator  aktywności”,  została 
podjęta.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11.
Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zmian  w  budżecie 
Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu 
Nowosądeckiego na 2014 rok.

Skarbnik Powiatu Maria Jękot  przedstawiła  projekt  uchwały. Proponowane zmiany 
polegają na zwiększeniu budżetu powiatu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków 
o kwotę 2.106.570 złotych. Kwota 884.043 to zwiększenie subwencji w części oświaty na 
podstawie  zawiadomienia  ministra  finansów  o  ostatecznej  kwocie  subwencji 
wynikającego  z  ustawy  budżetowej  i  cała  ta  kwota  jest  przeznaczona  na  wydatki 
oświatowe.  Na  dział  oświata  i  wychowanie  665.043  złote,  na  edukacyjną  opiekę 
wychowawczą  219  tys.  złotych.  Większość  tych  środków  przeznaczona  jest  na 
uzupełnienie wynagrodzeń, wydatki statutowe, a także na wydatki inwestycyjne, 55 tys. 
na  przebudowę  komina  kotłowni  w  Zespole  Szkół  w  Marcinkowicach  i  30  tys.  na 
modernizacje Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju.

Przewodniczący Komisji Budżetowej RPN Marek Kwiatkowski przedstawił opinię Komisji 
do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 
Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Jan  Dziedzina  poddał  projekt  uchwały  w  sprawie 
zmian  w  budżecie  Powiatu  Nowosądeckiego  na  2014  rok  oraz  zmian  w  Uchwale 
Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok pod głosowanie. 

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 24 
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Radnych Powiatu Nowosądeckiego.

W wyniku głosowania otrzymano:
23 głosów – za

0 głosów – przeciw

0 głosów – wstrzymujących się

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina stwierdził, że w wyniku głosowania: 

Uchwała Nr  Nr 367/XXXIII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 kwietnia 2014 
r.,  w sprawie  zmian  w budżecie  Powiatu  Nowosądeckiego  na  2014 rok  oraz  zmian  
w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok, została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 12.

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

Skarbnik  Powiatu  Maria  Jękot  przedstawiła  projekt  uchwały.  Zmiany  wynikają  
z uchwały podjętej przed chwilą – Uchwały Rady, oraz uchwał Zarządu wprowadzonych 
w okresie  od ostatniej  zmiany do dzisiejszej.  Zmienia się dochody i  przedsięwzięcia, 
które realizowane są ze środków unijnych. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej RPN Marek Kwiatkowski  przedstawił opinię 
Komisji do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna.    

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina poddał projekt uchwały w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego pod głosowanie. 

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 24 
Radnych Powiatu Nowosądeckiego.

W wyniku głosowania otrzymano:
24 głosów – za

0 głosów – przeciw

0 głosów – wstrzymujących się
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Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Jan  Dziedzina  stwierdził,  że  w  wyniku 
głosowania: 

Uchwała Nr 368/XXXIII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 kwietnia 2014 r., 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 13.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie uchwalenia zmian do 
statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu Halina Hajtek 
przedstawiła projekt uchwały.  Do statutu Powiatowego Centrum zostały wprowadzone 
dwie  zmiany.  Pierwsza  zmiana  to  do  aktów  prawnych  została  dopisana  ustawa  
o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej,  a  zmiana  druga  reguluje  kwestie 
mienia. Zarząd powiatu przekazał Centrum nieruchomość stanowiącą własność powiatu 
w trwały zarząd. 

Przewodniczący  Komisji  Polityki  Społecznej  RPN  Józef  Głód przedstawił  opinię 
Komisji do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

Wiceprzewodniczący Komisji Statutowej RPN Wiesław Pióro  przedstawił opinię Komisji 
do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina poddał projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia zmian do statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu 
pod głosowanie. 

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 24 
Radnych Powiatu Nowosądeckiego.

W wyniku głosowania otrzymano:

24 głosów – za

2 głosów – przeciw

0 głosów – wstrzymujących się
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Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Jan  Dziedzina  stwierdził,  że  w  wyniku 
głosowania: 
Uchwała Nr 369/XXXIII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 kwietnia 2014 r., 
w  sprawie  uchwalenia  zmian  do  statutu  Powiatowego  Centrum Pomocy  Rodzinie  w 
Nowym Sączu została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 14.
Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  uchwalenia 
''Powiatowego  Programu  działań  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych  w  Powiecie 
Nowosądeckim na lata 2014-2020”.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu Halina Hajtek 
przedstawiła projekt uchwały.  Powiedziała,  że program ten jest kontynuacją programu 
2007 – 2013. W całym programie najważniejsza jest diagnoza oraz cele i dążenia jakie 
zostały zawarte. W diagnozie mamy opis osób niepełnosprawnych i sytuacji w powiecie, 
oraz udział procentowy tych osób w skali Województwa w skali Powiatu, jak i strukturę 
wiekową niepełnosprawnych i pomoc, która jest realizowana w powiecie na rzecz tych 
osób. Natomiast część programowa zawiera cele operacyjne programu, czyli  działania 
opisane w programie  są nakierowane na dążenia celem,  których jest  integrowanie się 
osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem poprzesz szukanie takich rozwiązań, które 
spowodują usamodzielnienie się i włączenie ich w życie. 

Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej RPN Józef Głód  przedstawił opinię Komisji 
do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina poddał projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia  ''Powiatowego  Programu  działań  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych  
w Powiecie Nowosądeckim na lata 2014-2020”.
Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 24 
Radnych Powiatu Nowosądeckiego.

W wyniku głosowania otrzymano:

24 głosów – za

0 głosów – przeciw

0 głosów – wstrzymujących się
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Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Jan  Dziedzina  stwierdził,  że  w  wyniku 
głosowania: 
Uchwała Nr 370/XXXIII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 kwietnia 2014 r., 
w sprawie uchwalenia ''Powiatowego Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych 
w Powiecie Nowosądeckim na lata 2014-2020” została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 15.

Podjęcie  uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zatwierdzenia  planu 
finansowego  podziału  środków  PFRON  przeznaczonych  na  realizację  zadań  na 
rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim w 2014 r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu Halina Hajtek 
przedstawiła  projekt uchwały.  Powiedziała,  że na rok 2014 otrzymali  z państwowego 
funduszu kwotę 4.501.045 złotych. Kwota ta został rozłożona na zadania z rehabilitacji 
zawodowej  i  z  rehabilitacji  społecznej.  Kwota  450  tys.  została  przeznaczona  na 
rehabilitację zawodową, natomiast 4.051.045 złotych na rehabilitację społeczną w tym 
utrzymania trzech warsztatów terapii zajęciowej. 
 Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej RPN Józef Głód  przedstawił opinię Komisji 
do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina poddał projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia  planu  finansowego  podziału  środków  PFRON  przeznaczonych  na 
realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim w 2014 r. 
pod głosowanie. 

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 24 
Radnych  
Powiatu Nowosądeckiego.

W wyniku głosowania otrzymano:

24 głosów – za

0 głosów – przeciw

0 głosów – wstrzymujących się
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Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Jan  Dziedzina  stwierdził,  że  w  wyniku 
głosowania: 

Uchwała Nr 371/XXXIII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 kwietnia 2014 r., 
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego podziału środków PFRON przeznaczonych 
na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim w 2014 
r. została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.16

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie likwidacji Szkolnego 
Schroniska  Młodzieżowego  w  Zespole  Szkół  im.  Władysława  Orkana  
w Marcinkowicach.

Dyrektor  Wydziału  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  Zbigniew  Czepelak  przedstawił 
projekt  uchwały.  Jest  to  kontynuacja  działań,  które  podjęła  Rada  Powiatu 
Nowosądeckiego, 6 miesięcy przed terminem likwidacji. W tym czasie została otrzymana 
pozytywna opinia kuratora oświaty. 

Przewodniczący  Komisji  Edukacji  RPN  Stanisław  Mrzygłód przedstawił  opinię 
Komisji do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

Wiceprzewodniczący  Komisji  Statutowej  RPN  Wiesław  Pióro przedstawił  opinię 
Komisji do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina poddał projekt uchwały w sprawie 
likwidacji  Szkolnego  Schroniska  Młodzieżowego  w  Zespole  Szkół  im.  Władysława 
Orkana w Marcinkowicach pod głosowanie. 

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 24 
Radnych Powiatu Nowosądeckiego.

W wyniku głosowania otrzymano:

24 głosów – za

0 głosów – przeciw

0 głosów – wstrzymujących się
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Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Jan  Dziedzina stwierdził,  że  w  wyniku 
głosowania: 

Uchwała Nr 372/XXXIII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 kwietnia 2014 r., 
w  sprawie  likwidacji  Szkolnego  Schroniska  Młodzieżowego  w  Zespole  Szkół  im. 
Władysława Orkana w Marcinkowicach została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 17
Podjęcie  uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 
359/XXXII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 lutego 2014 r., w sprawie 
trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych  
o uprawnieniach szkół publicznych, placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Dyrektor  Wydziału  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  Zbigniew  Czepelak  przedstawił 
projekt  uchwały.  Złożył  wyjaśnienie  dlaczego  w tak  pilnym trybie  proponowane jest 
wprowadzenie  uchwały  na  sesji.  Załączniki,  które  były  przygotowane  do poprzedniej 
uchwały nie precyzowały tego w jaki sposób byli liczeni uczniowie, którzy korzystali  
z tych ośrodków. Uczniowie mają być liczeni względem noclegów.

Przewodniczący  Komisji  Edukacji  RPN  Stanisław  Mrzygłód przedstawił  opinię 
Komisji do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 24 
Radnych Powiatu Nowosądeckiego.

W wyniku głosowania otrzymano:
24 głosów – za

0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Jan  Dziedzina  stwierdził,  że  w  wyniku 
głosowania: 

Uchwała Nr 373/XXXIII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 kwietnia 2014 r., 
w sprawie  zmiany Uchwały Nr 359/XXXII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 
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lutego 2014 r., w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla 
szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, placówek niepublicznych oraz 
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 18
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany zakresu celu 
darowizny.

Inspektor w  Referacie Nieruchomości  Wydziału Geodezji i Budownictwa Sabina 
Bielecka  przedstawiła  projekt  uchwały.  Uchwała  dotyczy  nieruchomości  położonej  
w Krynicy Zdroju przy Ulicy Kraszewskiego 49. Nieruchomość ta została przekazana  
w drodze darowizny w 2001 roku przez Powiat Nowosądecki na rzecz Gminy, na ściśle 
określony  cel.  Tym  celem  jest  prowadzenie  usług  z  zakresu  podstawowej  opieki 
zdrowotnej.  Burmistrz  zwrócił  się  z  wnioskiem  o  rozszerzenie  tej  darowizny  
o dodatkowy cel o rozszerzenie celu na usługi mieszkaniowe. Uzasadniając tym, że są 
wolne zasoby użytkowe w tym budynku.  Nieruchomość ta  od samego początku była 
przeznaczana  na  cele  mieszkaniowe,  funkcjonowały  tam  lokale  mieszkaniowe  już  
w chwili przekazywania tego budynku przez Powiat Nowosądecki.  Uchwała ta ma na 
celu  doprowadzenie  do  zgodności  celu  darowizny określonego w akcie  notarialnym  
z istniejącym od wielu lat stanem faktycznym w zakresie użytkowania tej nieruchomości. 

Przewodniczący  Komisji  Mienia  i  Infrastruktury  RPN  Stanisław  Śmierciak 
przedstawił opinię Komisji do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

Radny Powiatu Nowosądeckiego Józef Świgut  powiedział,  że ma wątpliwości, gdyż 
otwarcie  Pan Burmistrz  nie  powiedział  na  co przeznaczyć  te  nieruchomości.  Brakuje 
sprecyzowania  tej  funkcji  mieszkaniowej,  co  do  których  lokali  i  powierzchni. 
Nieruchomość ma spełniać pierwotne swoje przeznaczenie.

Starosta Nowosądecki Jan Golonka przypomniał, że Powiat Nowosądecki miał kiedyś 
Zespół Zakładów opieki społecznej i zdrowotnej w którym było kilkadziesiąt jednostek 
wszystkie przychodnie i ośrodki Gminne. Były one przekazywane na cele działalności 
medycznej. Krynica była wyjątkiem ponieważ miała dwie przychodnie i w obydwóch 
była  prowadzona  działalność  medyczna,  ale  zawsze  spełniała  również  funkcje 
mieszkaniową.  Podczas przekazywania tych nieruchomości  Rada Powiatu postanowiła 
nie  wpisywać  funkcji  mieszkaniowej  gdyż  wtedy nie  można by było  ich przekazać.  
W  Krynicy  w  tej  nieruchomości  były  mieszkania  w  których  mieszkali  pracownicy 
szpitala. W poprzedniej kadencji złożony był wniosek zupełnie odwrotny żeby wyrzucić 
mieszkańców by tylko i wyłącznie została tam przychodnia. 
Pan Starosta przeczytał cel darowizny już po zmianie: realizacja zadań z zakresu opieki 
zdrowotnej, pomocy społecznej, oraz tworzenia zasobu mieszkaniowego. Czyli wszystkie 
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trzy funkcje są. I w jaki sposób będą zagospodarowane o tym decyduje gmina. 

Radny  Powiatu  Nowosądeckiego  Marian  Ryba  powiedział,  że  od  zawsze  ta 
nieruchomość spełniała funkcje przychodni i tylko na poddaszu były mieszkania. Była to 
jedyna przychodnia zdrowia w Krynicy w latach 50-60, dopiero później wybudowano 
następne. Radny powiedział, że zaraz na początku kadencji wraz z Radną Panią Agatą 
Król – Mirek składali interpelacje aby wydzielić niewielką ilość terenu działki na której 
ta przychodnia się znajduje, żeby tam móc  zrobić zatokę dla autobusów, ponieważ na 
ulicy Kraszewskiego ani z jednej ani z drugiej strony nie ma zatoki. Burmistrz nie podjął 
wtedy inicjatywy aby wystąpić do Władz Wojewódzkich, żeby wybudować zatokę, jak 
i  również  nie  dał  upoważnienia  mimo  iż  takie  prośby były  kierowane  przez  powiat. 
Radny  dodał,  że  ta  zatoka  wiele  by  ułatwiła  jak  i  również  uatrakcyjniła  to  miejsce. 
Nawiązał również do samej przychodni, wspomniał, że budynek jest w kiepskim stanie 
ale znajduje się prawie w samym centrum Krynicy. Wyraził więc swoje obawy, że miasto 
może dążyć w przyszłości do tego aby to miejsce sprywatyzować, sprzedać i zyskać na 
tym. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina poddał projekt uchwały w sprawie 
zmiany zakresu celu darowizny pod głosowanie. 

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 24 
Radnych Powiatu Nowosądeckiego.

W wyniku głosowania otrzymano:

14 głosów – za

9 głosów – przeciw

1 głosów – wstrzymujących się

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Jan  Dziedzina  stwierdził,  że  w  wyniku 
głosowania: 

Uchwała Nr 374/XXXIII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 kwietnia 2014 r., 
w sprawie zmiany zakresu celu darowizny, została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad.19.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie stanowiska dotyczącego 
utrzymania  systemu  powiadamiania  ratunkowego  na  terenie  Powiatu 
Nowosądeckiego.

Kierownik  Powiatowego  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego  Ryszard  Wąsowicz 
przedstawił projekt uchwały dotyczący utrzymania systemu powiadamiania ratunkowego 
na terenie Powiatu Nowosądeckiego. Rada Powiatu Nowosądeckiego wyraża stanowczy 
protest  przeciwko  procesowi  dezintegracji  służb  ratowniczych  na  terenie  Powiatu 
Nowosądeckiego.  Centrum  powiadamiania  ratunkowego  było  ważnym  elementem
 i  instrumentem  do  wykonania  zadania  jakim  jest  zapewnienie  bezpieczeństwa 
mieszkańcom  sądecczyzny  a  zwłaszcza  w  sytuacjach  takich  zagrożeń  jak  wypadki 
komunikacyjne,  czy  klęski  żywiołowe.  Centrum  powiadamianie  ratunkowego  pełniło 
ważną  i  podstawową  rolę  w  prawidłowym  i  skutecznym  organizowaniu  akcji 
ratowniczych odsługując numery alarmowe 112, 998 i 999. Budowa i organizacja oraz 
utrzymanie  centrum  było  możliwe  dzięki  ogromnemu  zaangażowaniu  środków 
publicznych  państwa  jak  i  samorządów.  Dezintegracja  systemu  dysponowania  służb 
ratowniczych w dramatyczny sposób obniża możliwości pełnienia swoich ustawowych 
obowiązków  przez  samorząd  powiatowy  co  wielokrotnie  było  już  podkreślane  we 
wcześniejszych  uchwałach  dotyczących  dyspozytorni  medycznej  w  Nowym  Sączu.  
W  trosce  o  zdrowie  i  bezpieczeństwo  mieszkańców  sądecczyzny  jak  i  również 
odwiedzających nas turystów ponawiamy stanowisko przeciwko przeniesienia z Nowego 
Sącza  obsługi  numerów  alarmowych  112  oraz  999  do  Wojewódzkiego  centrum 
powiadamiania  ratunkowego działającego przy małopolskim Urzędzie  Wojewódzkim  
w  Krakowie  oraz  skoncentrowanej  dyspozytorni  medycznej  w  Tarnowie.  Podczas 
posiedzenia  komisji  zdrowia  i  uzdrowisk  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  dniu  
9 kwietnia 2014 roku został przedstawiony i przegłosowany wniosek o przywrócenie  
w Nowym  Sączu  numeru  alarmowego  112.  Wniosek  ten  również  został  rozpatrzony 
podczas  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Nowosądeckiego.  Pan  Wąsowicz  przypomniał 
również, że Zarząd Powiatu Nowosądeckiego w tej sprawie zwracał się sześciokrotnie do 
Wojewody  w  tej  sprawie  oraz  trzy  razy  była  uchwała  Powiatu  Nowosądeckiego. 
Przytoczył  również dwa fragmenty ustawy z dnia 22 listopada 2013 roku o systemie 
powiadamiania ratunkowego. art.3 pkt1 oraz art.6.
Numer alarmowy 112 nie występuje jako sam on jest jakby jednym z elementów całego 
systemu,  dlatego  też  zostało  przygotowane  to  stanowisko  i  prośba  o  pomyślne 
rozpatrzenie tej uchwały.

Radny  Powiatu  Nowosądeckiego  Wiesław  Pióro  zwrócił  się  do  obecnego  na  sali 
komendanta i zapytał jakie On ma zdanie na ten temat jak to wygląda z punktu widzenia 
ich służb.

Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu powiedział, że 
trudno jest wysłać patrol do miejsca dalej oddalonego w szczególności gdy się nie zna 
okolicy. Osobie nie znającej okolicy ponieważ ciężko wytłumaczyć jak dojechać.
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Radny  Powiatu  Nowosądeckiego  Józef  Świgut  również  skierował  pytanie  do  Pana 
Komendanta jak jest z łącznością telefoniczną, radiotelefoniczną z policją, strażą pożarną 
w terenie a centrum powiadamiania własnego. 

Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu powiedział, że 
to  pytanie  trzeba  rozpatrywać  na  wielu  płaszczyznach.  Jeżeli  chodzi  o  punkty,  które 
przekazują  informacje  112  czy  999  to  jest  łączność  natychmiastowa.  Natomiast 
wspomniał, że ich łączność z jednostkami w terenie górzystym nigdy nie będzie idealna, 
zarówno jeśli chodzi o zasięg telefonii komórkowej jak i zasięg telefonii radiowej. Cały 
czas jednak trwają prace aby można było wprowadzić jak najwięcej udoskonaleń. W tym 
roku prowadzone były działania aby poprawić łączność w okolicy Krynicy retransmiter, 
który znajdował się na Górze Jaworzynie Krynickiej, zbierał wiele zakłóceń z zagranicy 
z  którymi  ciężko  było  sobie  poradzić,  od  nowego  roku  został  przeniesiony  na  Górą 
Parkową i łączność poprawiła się.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina poddał projekt uchwały w sprawie 
stanowiska  dotyczącego  utrzymania  systemu  powiadamiania  ratunkowego  na  terenie 
Powiatu Nowosądeckiego pod głosowanie. 
Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 24 
Radnych Powiatu Nowosądeckiego.

W wyniku głosowania otrzymano:

24 głosów – za

0 głosów – przeciw

0 głosów – wstrzymujących się

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Jan  Dziedzina  stwierdził,  że  w  wyniku 
głosowania: 

Uchwała Nr 375/XXXIII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 kwietnia 2014 r., 
w sprawie stanowiska dotyczącego utrzymania systemu powiadamiania ratunkowego na 
terenie Powiatu Nowosądeckiego została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad.20.
Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina przypomniał wszystkim obecnym, 
że do 30 kwietnia 2014 roku trzeba złożyć oświadczenia.

Radny Powiatu  Nowosądeckiego  Józef  Leśniak  odniósł  się  do  uchwały  dotyczącej 
opracowania  projektu  Sądecka  Strefa  Aktywności  Społeczno-Gospodarczej. 
Przypomniał,  że  wszyscy byli  zgodni  podczas  głosowania,  ale  powiedział,  że  według 
niego kilka zdań uzasadnienia do tak ważniej uchwały to trochę za mało. Nikt nie wie ile 
tak  naprawdę  może  miejsc  pracy  powstać,  co  dalej  będzie  jak  te  20  ha  zostanie 
przekazane.  Brakuje  takiej  bardziej  szczegółowej  analizy  ekonomicznej.  Skierował 
prośbę aby na przyszłość przygotować taką analizę. 

Starosta Nowosądecki Jan Golonka  powiedział, że tak jak było mówione na komisji 
budżetowej  ta  uchwała dotyczyła  tylko  uzbrojenia strefy natomiast  zagospodarowanie 
będzie  dopiero  teraz  przygotowywane,  analizowane  i  będą  robione  plany  itd.  przed 
następną  uchwałą,  która  będzie  już  regulować  całe  funkcjonowanie  tej  strefy.  Na 
następnym spotkaniu te wszystkie plany zostaną przedstawione.

Radny  Gminy  Łącko  Jacek  Ząbek  zapytał  czy  w  stosunku  do  Pana  Piekarskiego 
zostaną wyciągnięte konsekwencje za niepodjęcie żadnych działań przez kilka lat. Oraz 
skierował  drugie  pytanie  do  Panów  Komendantów  czy  zostały  wyciągnięte  lub  czy 
zostaną wyciągnięte konsekwencje w stosunku do Romów, który atakowali policjantów i 
atakowali  strażaków. Jest  to bardzo ważne ponieważ takie  służby podlegają  ochronie 
prawnej. Skoro były skierowane ataki na policjantów, to w takim razie co mogę myśleć 
ludzie o tym. 

Komendant Miejskiej Policji w Nowym Sącz Rafał Leśniak powiedział, że od czasu 
do czasu zdarza się, że osoby podejmują działania sprzeczne z prawem w stosunku do 
funkcjonariuszy.  Jeżeli  coś  takiego  ma  miejsce,  są  prowadzone  postępowania. 
Gromadzony  jest  materiał,  który  następnie  zostaje  przekazany  do  prokuratury  i  tam 
podlega  ocenie,  a  następnie  jeśli  prokurator  przychyli  się  do  wniosku  w  oparciu  
o  zebrany  materiał  to  przekazuje  go  do  sądu  i  ewentualnie  wtedy  dana  osoba  musi 
ponieść konsekwencje swojego czynu. Natomiast jeśli ludzie skarżą się na policjantów, 
którzy nie właściwie przyjmują zgłoszenie, albo nie są zbyt  mili do osób, które do nich 
dzwonią to  ten problem można bardzo łatwo rozwiązać,  gdyż  wszystkie  rozmowy są 
nagrywane  i  nie  jest  problemem  je  później  odsłuchać  i  zweryfikować  i  wyciągnąć 
konsekwencje. 

Pan Franciszek Surma również skierował pytanie do Pana Komendanta. Zapytał w jaki 
sposób dzwoniąc na policje mamy podawać, który Rom pali, przecież nie wejdziemy na 
ich teren i nie będziemy tego sprawdzać, żeby później poinformować policję. Powiedział 
również, że ludzie boją się o swoje bezpieczeństwo.
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Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina powiedział, że Pan Franciszek jest 
jedną  z  najbliżej  mieszkających  osób  i  dokładnie  wie  jak  wielki  problem społeczny 
stwarzają  mieszkańcy  Maszkowic.  Wiceprzewodniczący  przypomniał  również 
stwierdzenie Pana Starosty, że te ogniska zazwyczaj są niczyje i trudno złapać sprawców.

Komendant Miejskiej Policji w Nowym Sącz Rafał Leśniak powiedział, że formuując 
swoją wypowiedź miał na myśli, żeby wskazywać osoby tam gdzie jest to możliwe, gdy 
na własne oczy widzi się coś takiego bo zdarzają się sytuacje, że wzywając policje, dana 
osoba prosi o anonimowość i nie chce zeznawać. Powiedział, że policjanci nie wymagają 
tego aby ktoś ryzykował zdrowie czy życie, bo to nie o to chodzi. I jeśli ktoś ma jakieś 
zażalenie to może w każdy poniedziałek to zgłosić, ale jak przyjdzie w inny dzień to też 
zostanie przyjęty.

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Jan  Dziedzina  powiedział,  że  na  ostatnim 
posiedzeniu komisji bezpieczeństwa, której współprzewodniczącym jest Pan Starosta ten 
temat  był  poruszony.  Takie  posiedzenie  jest  również  planowane  w  maju  i  nie  ma 
przeszkody aby Panowie Komendantowie byli również członkami w charakterze gości 
tejże Komisji..

Radny Powiatu Nowosądeckiego Antoni Poręba powiedział, że ta sprawa jest bardzo 
poważna trwa ona lata,  a  problem jest  nie  rozwiązany.  Trujemy się wzajemnie  przez 
smogi,  przez opony toksyczne w Łącku,  a  Pan Komendant  powiedział,  że  przyjmują 
tylko  w poniedziałek.  Jak jest  problem to natychmiast  się  interweniuje,  a  nie  czeka  
aż  będzie  poniedziałek.   Radny  kończąc  powiedział,  że  Pan  Komendant  chyba  się 
przejęzyczył, bo inaczej nie da się tego wytłumaczyć. 

Komendant Miejskiej Policji w Nowym Sącz Rafał Leśniak powiedział, że Pan Radny 
się przesłyszał.  Chodzi o to, że jeśli ktoś nie jest zadowolony z interwencji policji to 
może przyjść w każdy poniedziałek i wtedy zostanie przyjęty i wysłuchany. 

Radny Powiatu Nowosądeckiego Edward Ciągło skierował pytanie do Pana Starosty. 
Czy  inspektorat  ochrony  środowiska  na  poziomie  Powiatu  dysponuje  aparaturą 
pomiarową i  jeżeli  jest  zgłoszenie o tym,  że na danym terenie  płoną samochody czy 
opony itd. czy jest w stanie zmierzyć. Bo jeżeli jednostki posiadają taką aparaturę i nie 
dokonują takiego pomiaru to mogą zostać posądzone o zaniechanie, albo o jakaś niechęć 
do zajęcia się tym tematem. 

Starosta Nowosądecki Jan Golonka powiedział, że instytucją kontrolną w tym zakresie 
jest  Wojewódzki  Inspektor  Ochrony  Środowiska,  który  ma  siedzibę  w  Krakowie,  
a w Nowym Sączu swoją siedzibę ma rejonowy inspektorat, który realizuje za nich te 
wszystkie  kontrole,  pomiary,  i  oni  mają  do  tego  odpowiednie  urządzenia.  Natomiast 
Wydział Ochrony Środowiska nie jest w Nowym Sączu jednostką kontrolną, nie mamy 
takich uprawnień, ani możliwości, ale Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska jest 
do tego powołany i On jedzie, bada i z nim mamy bezpośredni kontakt. Niektóre pomiary 
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robi straż pożarna, gdyż ona też ma urządzenia do pomiarów. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Jan  Dziedzina  poparł  Pana  Komendanta, 
powiedział, że wiele razy były takie sytuacje, że zgłaszane było zajście, a gdy trzeba było 
złożyć zeznania to osoba się wycofywała. Takie fakty też miały miejsce. A tego nie da 
się załatwić czyimiś rękami tu potrzebne jest działanie wszystkich. 

Radny  powiatu  Nowosądeckiego  Franciszek  Kantor  powiedział,  że  gdyby  zabrać 
kilku mieszkańców na przesłuchanie to wtedy istnieje możliwość, że jeden na drugiego 
móże  donieść.  Bo  jeżeli  zaczną  robić  to  sąsiedzi  to  później  mogą  mieć  przez  to 
nieprzyjemności ze strony Cyganów. Radny dodał,  że rozwiązanie tego problemu jest 
zadaniem i obowiązkiem policji. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Jan  Dziedzina  powiedział,  że  sprawa  nie  jest 
jednak tak prosta. Jeśli zgłaszająca osoba wycofuje później swoje zgłoszenie to nie ma 
dalej tematu. 

Radny  powiatu  Nowosądeckiego  Franciszek  Kantor  powiedział,  że  wcale  się  nie 
dziwi, że ludzie wycofują swoje zgłoszenia, boją się o swoje życie o zdrowie. Boją się, że 
Romowie mogą się mścić. Więc muszą być jakieś radykalne przepisy, nie może być tak, 
żeby Cyganie robili wszystko i by uważali, że stoją ponad prawem. 

Radny Powiatu  Nowosądeckiego  Antoni  Poręba  poparł,  że  ten  temat  jest  jednym  
z najważniejszych na tej  sesji.  Powiedział  również,  że od tego jest  policja,  która ma 
odpowiednie środki i powinna temu zapobiec.

Komendant Miejskiej Policji w Nowym Sącz Rafał Leśniak policja może działać tylko 
w  granicach  prawa  w  oparciu  o  te  przepisy,  które  są  i  które  obligują  policje  do 
określonego postępowania. To nie jest tak, że każdy kto zgłosi jakieś naruszenie prawa 
poniesie  później  konsekwencje  bo  będzie  się  bał  chodzić  później  po  miejscowości  
z myślą, że go zabiją, pobiją czy coś. Nie chodzi o to, żeby ryzykować swoje życie tylko 
żeby po zgłoszeniu przestępstwa nie wycofywać się za jakiś czas. 

Radny Powiatu Nowosądeckiego Józef Leśniak powiedział, że ten problem istnieje od 
wielu  lat.  Policja  twierdzi,  że  realizuje  swoje  prawa,  pozostałe  służby  twierdzą,  że 
realizują swoje zadania, a na sali obecni są mieszkańcy, którzy czują się bezradni. Może 
więc trzeba więcej determinacji w tym działaniu. Wspomniał, że zna sytuacje, że policja 
potrafi rozwiązać problem kierując się samymi anonimowymi donosami. Radny dołączył 
się do głosu swoich kolegów, aby wykazać się większym zaangażowaniem. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina podsumowując powiedział, że jest 
przewidziane specjalne posiedzenie w maju i zaprasza na nie wszystkich 
zainteresowanych. 
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Ad.21.
Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Jan  Dziedzina,  wobec 
wyczerpania  wszystkich  punktów  Porządku  Obrad  XXXIII  Sesji  Rady  Powiatu 
Nowosądeckiego, ogłasza zamknięcie posiedzenia i dziękuje za udział w obradach 
Sesji.

  Przewodniczący             Wiceprzewodniczący

Rady Powiatu Nowosądeckiego        Rady Powiatu   Nowosądeckiego

           Wiesław BASTA                 Jan DZIEDZINA

               

Protokołowała:
Anna Hardy-Repetowska
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