
Rada Powiatu 
Nowosądeckiego

PROTOKÓŁ Nr 3/III/2014

z obrad III Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2014 r.

Ad. 1.

Sesja  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  rozpoczęła  się  o  godzinie  13:00  w  budynku  Starostwa 

Powiatowego  w  Nowym Sączu,  ul  Jagiellońska  33,  sala  obrad  (pokój  208),  a  zakończyła  się

o godzinie 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 Zygmunt Paruch, dokonał otwarcia posiedzenia III Sesji 

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

Na sekretarzy obrad wyznaczeni zostali Radni: Stanisław Dąbrowski i Marian Dobosz..

Ad. 2.

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy są

uwagi lub wnioski dotyczące przesłanego wcześniej projektu porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch 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.

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch przedstawił porządek obrad. 

Realizowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.

4. Interpelacje radnych.

5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym. 

6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
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Nowosądeckiego na 2014 rok.

7.  Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

8.   Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia wydatków, które 

nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.

9.  Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie zmiany  Uchwały  Nr 

38/III/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie Komisji Wspólnej 

Samorządu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta 

Nowego Sącza.

10. Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w sprawie  zmiany  przedstawiciela 

Powiatu Nowosądeckiego do Stowarzyszenia „Sądecka Organizacja Turystyczna”.

11. Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zmiany  przedstawicieli 

Powiatu Nowosądeckiego do Związku Euroregion „Tatry”.

12. Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zmiany  przedstawicieli 

Powiatu Nowosądeckiego do Stowarzyszenia „Małopolska Organizacja Turystyczna”.

13. Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w sprawie  zmiany  delegata  

do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.

14. Oświadczenia, wolne wnioski.  

15. Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch  stwierdził,  że  porządek  obrad  został 
przyjęty.  

Ad. 3. 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poinformował radnych, iż zgodnie z § 81 pkt

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  Zygmunt 

Paruch zaproponował przystąpienie do głosowania nad przyjęciem protokołu.

Głosowanie nad przyjęciem protokołu: za: 28, przeciw: 0, wstrzymujących się:0.

W wyniku głosowania protokół z II sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego został przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch podziękował Przewodniczącym Komisji Rady 

Powiatu  Nowosądeckiego  za  zwołanie  posiedzeń  ,  przygotowanie  planu  pracy ,  zaopiniowanie 
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projektów uchwał. 

Ad. 4.

Interpelacje Radnych.

Radny  Powiatu  Antoni  Poręba  zwrócił  uwagę  na  problemy związane  z  koleją  w Grybowie  

w ostatnich latach. Zapytał dlaczego dworzec jest zamknięty ? Pan Radny dodał że ta interpelacja 

była  już  składana  w  poprzednim  roku  ale  nie  odniosła  efektu.  

Druga  interpelacja  Radnego dotyczyła  traktowania  po  "macoszemu  "  Sądeczyzny  w  temacie 

powstających kolei regionalnych. Została złożona interpelacja merytoryczna, uzasadniająca a efektu 

nie ma . Pan Radny poprosił o zajęcie się tą sprawa .

 Radny Powiatu  Ryszard Poradowski złożył interpelacje dotyczącą  remontu końcowego odcinka 

drogi Nawojowa - Bącza Konina .  Poprosił o zabezpieczenie środków na poprawienie stanu tej 

drogi. 

 

 Radny Powiatu Andrzej Gancarz  złożył interpelacje w sprawie utworzenia Szkoły Mistrzostwa 

Sportowego w Muszynie . Pan Radny wspomniał, że 23 września  Pani Dyrektor Izabela Łabuś 

złożyła pismo do Pana Starosty w sprawie utworzenia  wyżej wymienionej szkoły.  Odpowiedź w 

tej sprawie została przysłana 30 września w której było napisane że Zarząd tą sprawą się zajmie. 

Do  tej  pory  nie  przyniosło  to  żadnych  efektów.   

Kolejna interpelacja dotyczyła budowy chodnika w miejscowości Złockie oraz remontu mostu 

 na  potoku  Szczawniczek  w  Szczawniku.  Wspomniał,  że  było  to  uzgodnienie  ustne  z  Panem 

Starostą poprzedniej  kadencji.

Przewodniczący Rady Powiatu  Zygmunt Paruch  poprosił  Pana Starostę Marka Pławiaka 

o  udzielenie  odpowiedzi  na  zgłoszone  interpelacje.

Starosta  Nowosądecki  Marek  Pławiak  odniósł  się do  interpelacji  Pana  Radnego  Andrzeja 

Gancarza dotyczącej utworzenia szkoły Mistrzostwa Sportowego w Muszynie poinformował, że 

nie   otrzymał  pisma  ,  ale  słyszał  na  ten  temat   .  Dodał,  że  spotka  się  z  Radnymi  Muszyny  

i  porozmawia  na  ten  temat  .  
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Odnośnie interpelacji dotyczącej chodnika w Złockie Pan Starosta zakomunikował że to co było 

uzgodnione  ustnie  z  poprzednim  Zarządem  jego  nie  dotyczy,  prosił  o  przygotowanie  pisma  

i zostanie ono przekazana do Zarządu Dróg oraz Zarządu Powiatu .

Odnośnie remontu mostu Szczawniczek  Pan Starosta poinformował, że udzieli odpowiedzi  Pan 

Adam  Czerwiński.  

W związku z interpelacją dotyczącą  remontu drogi powiatowej Nawojowa - Bącza Konina  Pan 

Starosta  poprosił  Pana Radnego Ryszarda Poradowskiego o złożenie informacji   na piśmie  

i zostanie podjęta decyzja.

W sprawie  dotyczącej  kolei  regionalnych  Pan  Starosta poinformował,  że  odpowiedzi  udzielą 

Panowie Parlamentarzyści.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch  w  celu  podsumowania  dodał  aby  każda 

interpelacja  była złożona na piśmie i będzie udzielana odpowiedź również w formie pisemnej. 

Ad. 5.

Starosta Nowosądecki Marek Pławiak powitał Pana Senatora Stanisława Koguta, Panów Posłów , 

Panów Radnych Wojewódzkich .

Starosta  Nowosądecki  Marek  Pławiak  przedstawił  sprawozdanie  z  pracy  Zarządu  w  okresie 

międzysesyjnym. 

W okresie międzysesyjnym odbyły się następujące spotkania:

-17  grudnia  2014  Sądeckie  Pogotowie  Ratunkowe  wzbogaciło  się  o  nowy  ambulans  marki 

Volkswagen.  Przekazanie  odbyło  się  przy  budynku  Starostwa  na  którym  był   obecny  Zarząd 

Powiatu  oraz  Pan  Józef  Zygmunt  Dyrektor  Sądeckiego  Pogotowia  Ratunkowego  .

-Wigilia w Łososinie Dolnej zorganizowana przez koło Gospodyń Wiejskich na którym obecny był 

Pan  Starosta  Marek  Pławiak.
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-17  grudnia  2014  odbyły  się  Sądeckie  Konsultacje  Społeczne  z  udziałem  Wicestarosty 

Nowosądeckiego Antoniego Koszyka oraz Członka Zarządu Wiesława Pióro.

-Spotkanie Opłatkowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Lipnicy Wielkiej na którym obecny był 

Członek Zarządu Franciszek Kantor .

-18 grudnia  2014 odbyło  się  posiedzenie  Powiatowego Zespołu   Zarządzania  Kryzysowego na 

którym były przedstawione informacje na temat działalności w 2014 roku przez przedstawicieli 

służb. 

-18  grudnia  2014  odbyło  się  Spotkanie  Opłatkowe  w  Zespole  Szkół  Ponadgimnazjalnych  w 

Krynicy Zdroju w którym uczestniczył Pan Starosta Marek Pławiak oraz Członek Zarządu Marian 

Ryba. 

-19 grudnia 2014 odbyło się spotkanie  w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu na którym 

Wicestarosta Antoni Koszyk wręczył  “płyty matki” dla kapeli  “ Piyrogi Łomnicońskie oraz dla 

Chóru Parafii Prawosławnej z Krynicy Zdroju. 

-19 grudnia 2014 Pan Starosta Marek Pławiak przekazał radiowozy dla Komendy Miejskiej Policji 

w Nowym Sączu. Zakup został sfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu 

i  Komendy Wojewódzkiej  Policji  w Krakowie.  Wspomniał,  że to jest efekt pracy poprzedniego 

Zarządu.

-19 grudnia 2014 Pan Starosta Marek Pławiak uczestniczył  w Spotkaniu Opłatkowym z Panem 

Wojewodą w delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu. 

-19  grudnia  2014  odbyła  się  Konferencja  Perły  Beskidu  Sądeckiego  Aktywizacja  Inwestycji 

Rozwój w której uczestniczył Członek Zarządu Wiesław Pióro. 

-19 grudnia 2014 Pan Starosta Marek Pławiak uczestniczył w spotkaniu wigilijnym pracowników 

i policjantów  Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu 

-22 grudnia 2014 odbyło się spotkanie z ratownikami krynickiej grupy GOPR w Krynicy Zdroju 

w którym uczestniczył Pan Starosta Marek Pławiak oraz Członek Zarządu Marian Ryba .
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-23  grudnia  2014  odbyło  się  spotkanie  z  funkcjonariuszami  oraz  Komendantem  Karpackiego 

Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu na którym był obecny Pan Starosta Marek 

Pławiak.

-24  grudnia  2014  odbyło  się  spotkanie  opłatkowe  w  którym  uczestniczył  Zarząd  Powiatu  , 

Dyrektorzy  Wydziałów,   Przedstawiciele   Pracowników   oraz  Kierownicy  Referatów.

-17,  24  grudnia  odbyły  się  Posiedzenia  Zarządu  na  których  m.  in.  Zarząd  wyraził  zgodę  na 

wdrożenie płatności elektronicznych w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego 

, zostały zaakceptowane zadania osuwiskowe wnioskowane do dofinansowania w 2015 roku ,ujęte 

zostały zadania osuwisk: droga powiatowa Grybów - Krużlowa Niżna  ,  Tęgoborze Tabaszowa 

-Tęgoborze Just oraz Wytrzyszczka Tropie - Bartkowa Posadowa. 

Pan Starosta poinformował, iż w okresie od 15 do 19 grudnia była możliwość zgłoszenia drogą 

elektroniczną  5  zadań  popowodziowych  do  Pana  Wojewody  i  zostały  podane  wnioski  na 

dofinansowanie  następujących  dróg:  Sienna -  Siedlce,  Maciejowa -  Barnowiec,  Rytro -  Sucha 

Struga -Głębokie, Korzenna - Janczowa - Miłkowa , Korzenna – Jasienna - Przydonica. 

Zarząd  wyraził  zgodę  na  przyznanie  dotacji  na  utrzymanie  ośrodka  rehabilitacyjno  - 

wychowawczego w Niepublicznym Rehabilitacyjnym punkcie przedszkolnym Iskierka w Stróżach 

od 1 stycznia 2015 roku .Zarząd Powiatu zdecydował o wyborze Pana Starosty Marka Pławiaka 

oraz Członka Zarządu Wiesława Pióro do Komitetu Merytorycznego Projektu  Lokalne Inicjatywy 

Na  Rzecz  Rozwoju  Regionalnego  Powiatu  Gorlickiego  i  Powiatu  Nowosądeckiego.  Została 

wyrażona zgoda na dofinansowanie  zakupu sztandaru dla Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży 

Granicznej. 

Na  posiedzeniu  17  grudnia  2014  roku  podjęto  następujące  uchwały:

- w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Nowosądeckim 

na  2015  rok.  

- w sprawie wykorzystania dotacji w kwocie 10 000 zł dla Powiatu udzielonej przez gminę Krynica 

Zdrój przeznaczeniem na zakup samochodu  ratowniczego Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego.  

-w sprawie zmian w  planie dochodów wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok 

Na posiedzeniu 24 grudnia 2014 roku Zarząd przyjął projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie 

na 2014 rok, wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowosądeckiego oraz ustalenia wydatków 
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które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 .

Pan Starosta  poinformował,  iż  na posiedzeniach  podjęto kilkanaście  uchwał  w których Zarząd 

decydował w  sprawach bieżących. Wspomniał także o trwających  pracach w kwestii  wykonania 

audytu jednostek powiatowych w przyszłym roku. 

Ad. 6.

Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Powiatu 
Nowosądeckiego na 2014 rok.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Maria Jękot przedstawiła projekt uchwały.

Pani  Skarbnik  poinformowała,  że  proponowane przez  Zarząd  zmiany polegają  na zmniejszeniu 

budżetu zarówno po stronie dochodów i  wydatków o kwotę 32 593 893 zł. 

Przyczynami  do  zmniejszenia  budżetu  są  :

- nie rozpoczęcie  budowy obwodnicy zachodniej na planowany 2014 rok , wydatki przechodzą na 

2015 rok. W związku z tym zostają zmniejszone dochody w Dziale Transport i Łączność  o łączna 

kwotę 21 805 017 zł ( 15 870 000 zł -  środki pochodzące z Unii Europejskiej, 5 934 550 zł - pomoc 

finansowa  z  województwa  małopolskiego  i  z  gminy  Chełmiec  i  Podegrodzie).

- nie  sprzedanie  mienia Powiatu pomimo 14 przetargów . Zachodzi konieczność zmniejszenia 

dochodów z tego źródła o 9 250 000 zł . 

W celu zrównoważenia budżetu Powiatu po przeanalizowaniu wykonania dochodów i wydatków 

w bieżącym roku dokonuje się następujących zmian :

− zmniejszenie wydatków majątkowych głównie rezerwy inwestycyjnej, planowanych wydatków 

na rozbudowę budynku LO w Grybowie 5 000 000 zł , rezerwy celowej na inwestycje  2 159 

000  zł , zmniejszenie udziału własnego w budowie obwodnicy zachodniej planowane było 750 

000 zł oraz środki przeznaczone na wykup gruntów 929 520 zł,

−  zmniejszenie   wydatków w związku z  oszczędnościami na zadaniu związanym z regulacją 

stanów prawnych dróg powiatowych o 79 480 zł. 

−  zwiększenie   dochodów własnych Powiatu o 170 530 zł. 

Pani  Skarbnik  dodała,  iż  wszystkie  zmiany  umożliwiły  zrównoważenie  budżetu  pomimo 

nieosiągnięcia dochodów ze sprzedaży bez zaciągania dodatkowego kredytu . Dokonuje się zmian 

w wydatkach na projekty realizowane w ramach dotacji z Unii Europejskiej  oraz innych źródeł 

zagranicznych, główną przyczyną jest zmniejszenie wydatków bądź przesunięcie części zadań na 

następny rok w tym na projekty:
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-" E Powiat Nowosądecki" Instytucja Nadrzędna zmniejszyła wartość projektu o 576 363 zł ,

 -"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" zmniejsza się  dochody o 187 587 zł  

i wydatki o 215 000 zł , zadania zostają przesunięte na 2015 rok , 

-"Lokalne  Inicjatywy  na  rzecz  rozwoju  regionalnego  powiatu  gorlickiego  i  nowosądeckiego" 

zmniejsza się dochody o 548 299 zł i wydatki o 645 058 zł,

-"Powiatowe Centrum Edukacji" zmienił się realizator projektu i część zadań przejęła

 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna i te zadania zostały przesunięte na 2015 rok , dochody  

i wydatki zostają zmniejszone o 232 159 zł ,

-" Niepełnosprawni Sprawni  w Pracy"  dochody i wydatki zostają zmniejszone o 69 260 zł i ten 

projekt  zostaje przesunięty na 2015 rok,

- " Twoja Szansa" kwotę o 300 000 po stronie dochodów i wydatków przesuwa się na 2015 rok. 

Pani  Skarbnik poinformowała,  iż  została  otrzymana  transza środków na program "Europejskie 

Staże  Zawodowe"  .  Ten  projekt  realizowany  jest   przez  Zespół  Szkół  Ponadgimnazjalnych  

w Nawojowej. Zostało otrzymane 144 320 zł będą to wydatki niewygasające.

Zostały zwiększone  dochody  na subwencje ogólną 176 942 zł. Część oświatową 85 715 zł , są to 

środki głównie na odprawy dla zwalnianych nauczycieli i część uzupełniającą subwencji ogólnej 91 

227  zł  ,  jest  ona  naliczana  proporcjonalnie  do  ilości  bezrobotnych  .  

135 500 zł  zostaje przeznaczone na prace remontowe budynku Centrum Kształcenia  Praktycznego 

i Ustawicznego w Nawojowej .

Na  wnioski  jednostek  budżetowych  dokonuje  się  korekty  dochodów  w  dziale  Oświata  

i Wychowanie Edukacyjne.  Opieka Wychowawcza przesuwa się pomiędzy źródłami dochodów  

 w rezultacie zmniejsza się planowane przez placówki dochody o 1400 zł.

Mniejsze będą również dochody z wpływów domów pomocy społecznej o 92 000 zł w związku 

z mniejszą ilością mieszkańców. Zarówno w Klęczanach i w Zbyszycach nie zostają  zmniejszone 

wydatki  tych domów,  ponieważ mają bardzo niski poziom wydatków i trudności w realizowaniu 

i pokrywaniu kosztów . 

W związku z  oszczędnościami w PCPR zmniejszone zostają wydatki ze względu na mniejszą ilość 

oraz krótki okres  przebywania dzieci w ośrodku interwencyjnym w Nowym Sączu.
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Niższe będą dochody z odsetek o 63 700 zł , ze względu na  zmniejszenie oprocentowanych lokat . 

Zwiększa  się  dochody  z  wpływów  podatku  dochodowego  osób  prawnych  o  70  000  zł  .

Z programu " Leonardo da Vinci' środki  będą otrzymane na początku stycznia i  było konieczne 

znalezienie środków   na pokrycie zrealizowanych do tej pory wydatków.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch  poprosił  Przewodniczącego Komisji 

Budżetowej RPN Marka Kwiatkowskiego  o przedstawienie opinii do w/w projektu uchwały.  

Przewodniczący Komisji Budżetowej RPN Marek Kwiatkowski przedstawił opinię 

Komisji do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna, ale dodał, żeby zwrócić uwagę na 

konieczność uregulowania majątku powiatu. Z roku na rok nie udaje się sprzedać majątku Powiatu , 

a od wpływu pieniędzy z tych transakcji zostaje uzależniona budowa LO w Grybowie.

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch zwrócił się z zapytaniem czy są jeszcze uwagi , 

wnioski do złożonego projektu uchwały.

 

Radny  Powiatu   Antoni  Poręba  poprosił  o  udzielenie  głosu w  tej  sprawie.  Nawiązał  do 

poprzedniej kadencji w której była wielokrotnie zwracana uwaga na aspekty związane z wirtualnym 

budżetem . Zwrócił uwagę na sztucznie podnoszone dochody, aby dobrze wypaść w algorytmach 

Unii Europejskiej a w konsekwencji jest  klilkudziesięciomilionowe zadłużenie.  Wspomniał, że ta 

sprawa była omawiana na prezydium u Pani Premier , ponieważ Samorządy oraz Regionalna Izba 

Obrachunkowa zwracały uwagę na nieprawidłowość i propozycje które by uwolniły i usprawniły 

możliwość  planowania  budżetowego  w  poszczególnych  samorządach.  Została  odrzucona  przez 

rządzących. Pan Radny poprosił Panią Skarbnik aby wytłumaczyła dokładniej tą sprawę .

 Dodał, żeby zając się LO w Grybowie , urealnić kwotę sprzedaży .

Radny Powiatu Włodzimierz Oleksy  zwrócił  się z zapytaniem  do  Pani Skarbnik czy budżet 

2014  ma  wolne  środki?

Skarbnik  Powiatu  Maria  Jękot  poinformowała,  że  za  rok  2013  zostało  nierozdysponowane 

wolnych środków około 600 000 zł , natomiast 1 000 117 zł z tych środków zostało wprowadzone 

do projektu budżetu na 2015 rok (środki pochodzące z 2013 roku i przewidywane około 570 000 zł 

głównie  z  gospodarowania  mieniem  skarbu  państwa  gdzie  nie  może  być  podnoszony  plan 

dochodów , ponieważ  ustala go Wojewoda ).

Wskaźnik  243  ogranicza  spłatę  kredytu  ,  nie  zaciągnięcie  .Wszystkie  samorządy,  które  chcą 

inwestować  wydłużają okresy spłaty kredytu .  Pani Skarbnik poinformowała o przygotowanym 
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projekcie poselskim o którym wspomniał Pan Radny Antoni Poręba ,  dotyczył on zmiany ustawy 

o finansach publicznych został odrzucony przez Radę Ministrów . W tym projekcie proponowano 

zmianę wskaźników lub wydłużenie  okresu na podstawie których by się  liczyło i  z  wydatków 

bieżących wyłączenie odsetek , ponieważ wzór na podstawie którego liczy się ten wskaźnik spłaty 

wygląda w ten sposób - od dochodów bieżących i powiększonych o sprzedaż majątku odejmuje się 

wydatki bieżące i to co zostaje ma pokryć ratę kredytów i odsetki . 

Pani Skarbnik dodała, iż została wprowadzone zmiana polegająca na tym, że zaciągany kredyt na 

projekty unijne nie zostaje wliczony do tego wskaźnika , więc można szybciej go spłacić.  Była to 

zmiana w ustawie która weszła od 1 stycznia 2014 roku

Radny Powiatu Włodzimierz Oleksy zwrócił się do Pani Skarbnik , poprosił o potwierdzenie „na 

2015 rok zostanie około 570 000 zł bez środków które są uwzględnione jako środki niewygasające” 

Skarbnik Powiatu Maria Jękot potwierdziła zdanie pana Radnego. 

Radny Powiatu Antoni Poręba poprosił Panią Skarbnik o doprecyzowanie czy sztuczne wirtualne 

podnoszenie  dochodów  pomaga  w  tworzeniu  budżetu  w  układzie  możliwości  o  których  było 

wspomniane ?

Skarbnik  Powiatu  Maria  Jękot  odniosła  się  do  Pana  Radnego  oznajmiła,  że  pomaga  

w konstruowaniu wieloletniej prognozy finansowej . Dodała, że umowy są zawarte od kilku lat ,

w tych ratach są spłacane kredyty i ciężko jest wliczyć wskaźnik spłaty ponieważ jest uzależniony 

od dochodów.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch poddał  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Nowosądeckiego  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Powiatu  Nowosądeckiego  na  2014  rok  pod 

głosowanie.

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 28 Radnych Powiatu 

Nowosądeckiego.

W wyniku głosowania otrzymano:

28 głosów – za

0 głosów – przeciw

0 głosów – wstrzymujących się
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Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania:

Uchwała Nr 27/III/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Maria Jękot przedstawiła projekt uchwały.

Pani Skarbnik poinformowała, że zmienione zostały kwoty dochodów i wydatków na 2014 rok oraz 

 wprowadzono zmiany  dotyczące projektów unijnych czyli zmniejszenie bądź przesunięcie kwot na 

2015 rok według uchwały w sprawie zmian  w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2014 r. Pani 

Skarbnik dodała, że prawidłowe są spłaty kredytu ale nie na bieżący rok ,ponieważ jest usunięte po 

stronie  dochodów  aż  32  000  000  zł  .  Pani  Skarbnik  poinformowała,  że  nie  ma  obowiązku  

w wyniku  zmian  utrzymać  ten  wskaźnik  ,ważne  aby w momencie  uchwalania  budżetu  był  on 

prawidłowy według Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch  poprosił  Przewodniczącego Komisji 

Budżetowej RPN Marka Kwiatkowskiego o przedstawienie opinii do w/w projektu uchwały. 

Przewodniczącego Komisji Budżetowej RPN Marek Kwiatkowski przedstawił opinię 

Komisji do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna.

Radny  Powiatu  Antoni  Poręba  zwrócił  uwagę,  że  została  otrzymana  autopoprawka  do 

niewygasających a do wieloletniej prognozy nie. 

Pani Skarbnik Maria Jękot poinformowała, że wydatki niewygasające traktuje się jako wykonane 

w  danym  roku  .Wieloletnia   prognoza  jest  przygotowana  w  oparciu  o  plan  nie  o  wykonanie 

przewidywane  wydatków  .  Wydatki  są  w  planie  natomiast  nie  będą  zrealizowane  po  stronie 

wykonania ,  nie  ma to  wpływu na wieloletnią  prognozę z  2014 roku gdzie  w oparciu o plan  

w  przyszłym  roku  będzie  niższe  wykonanie  wydatków  .  Zostaną  wolne  środki  i   gdy  będą 

wprowadzane  do  budżetu  spowoduje  zwiększenie  deficytu  a  gdy  na  wydatki  bieżące  a  nie 

majątkowe to równocześnie zostanie zmieniony  wskaźnik spłaty zadłużenia, ponieważ nie będzie 
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dochodów a będzie wydatek bieżący. 

Pan Radny Powiatu Nowosądeckiego Antoni Poręba  zwrócił się z zapytaniem do Pani Skarbnik 

czy wskaźniki ujęte w wieloletniej prognozie na 2014 rok obowiązują, ponieważ są niewygasające?

Pani Skarbnik Maria Jękot  oznajmiła  ,  iż  wskaźniki  obowiązują,  ponieważ są  niewygasające

 i powtórzyła, że są przygotowywane na 2014 r. w oparciu o plan. Nie są one usunięte ale nie będą 

wykorzystane.

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch  powitał Pana Posła Arkadiusza Mularczyka.  

Zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski do przedstawionego projektu uchwały.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch poddał  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Nowosądeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego 

pod głosowanie.

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 28 Radnych Powiatu 

Nowosądeckiego.

W wyniku głosowania otrzymano:

28 głosów – za

0 głosów – przeciw

0 głosów – wstrzymujących się

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania:

Uchwała Nr 28/III/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad. 8.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2014.

Skarbnik  Powiatu  Nowosądeckiego  Maria  Jękot  przedstawiła  projekt  uchwały  wraz  

z autopoprawką.

Pani Skarbnik poinformowała, że do przesłanego projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków , 

które  nie  wygasają  z  upływem roku  budżetowego  Zarząd  wprowadził  autopoprawkę  .  Zostaje 

dopisany  pkt.  12  Dofinansowanie  zakupu  samochodu  do  przewozu  uczestników  Powiatowego 

Ośrodka  Wsparcia  w  Zbyszycach  z  kwotą  wydatków  majątkowych  30  000  zł  .  Ta  jednostka 

finansowana   z  dotacji  celowej  jako  zadanie  rządowe otrzymała  od  Powiatu  dotacje  na  zakup 

samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych , uzyskane zostały również środki z PEFRON -u. 

Zdecydowano kupić samochód z wyprzedaży , ponieważ nie były to wystarczające kwoty.

Następnym zadaniem jest Przystosowanie budynku Internatu Międzyszkolnego  w Starym Sączu do 

ogólnych wymagań przeciwpożarowych .Dokumentacja projektowa to 37 000 zł ,wykonawca nie 

dotrzymał  terminu  i  zostało  zrezygnowane  ,  został  ogłoszony  nowy  przetarg  .

Pani  Skarbnik  dodała,  że  nie  została  dokończona  Modernizacja  domów wczasów dziecięcych  

w Piwnicznej Zdroju , kwota 16 000 zł została  przeznaczona na malowanie dachu ale z  uwagi na 

warunki atmosferyczne to zadanie przesunięto na następny rok . 

Zostało usunięte zadanie w pkt. 5 Wykup udziałów w gruncie pod halą widowiskowo - sportową w 

Łącku 300 000 zł, w to miejsce zostaje wprowadzone zadanie Wykup gruntu zajętych pod realizację 

inwestycji drogowych z kwotą 400 000 zł .Są to grunty które przejął Powiat w związku rozbudową 

i przebudową dróg powiatowych , wycenę i decyzje w tej sprawie wypłaty dla tych osób których 

grunty zostały przejęte zgodnie z ustaleniami Wojewody prowadzi miasto  Nowy Sącz . 

W pkt  9  Lokalne  inicjatywy na  rzecz  rozwoju  regionalnego powiatu  gorlickiego zmniejsza  się 

kwotę o 13 920 zł, ponieważ część wydatków będzie zrealizowana w tym roku.

Zmiany powodują, że łączna kwota wydatków niewygasających to 2 053 941 zł. 

Do autopoprawki jest załączony aktualny wykaz wydatków , które niewygasają .

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poprosił Przewodniczącego Komisji 

Budżetowej RPN Marka Kwiatkowskiego o przedstawienie opinii do w/w projektu uchwały. 
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Przewodniczący  Komisji Budżetowej RPN Marek Kwiatkowski przedstawił opinię 

Komisji  do  projektu  uchwały  wraz  z  autopoprawką.  Opinia  Komisji  jest  pozytywna.  Pan 

Przewodniczący   zwrócił  uwagę,  że  było  obradowane  nad  pierwszą  wersją  środków 

niewygasających i  została usunięta kwota 300 000 na wykup gruntu pod   halę widowiskowo-

sportową w Łącku , wspomniał, że jest wiele niejasności na ten temat a procedura wykupu tego 

gruntu toczy się od 2009 roku . 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch  zwrócił  się  z  zapytaniem czy są  uwagi  do 

przedstawionej opinii.

Radny Powiatu Włodzimierz Oleksy poprosił  o udzielenie  głosu  w tej  sprawie, nawiązał do 

interpelacji  złożonej  na  poprzedniej  sesji  i  wniosku Komisji  Zdrowia  i  Uzdrowisk  aby Zarząd 

wyasygnował  z  tegorocznego  budżetu  kwotę  150  000  zł  na  zakup  aparatu  USG  do  szpitala  

w Krynicy Zdroju.  Dodał, iż została otrzymana negatywna odpowiedź. Pan Radny, złożył wniosek 

formalny i poprosił aby wykorzystać 150 000 zł z  niewygasających wolnych środków na zakup 

tego  urządzenia.  Wspomniał,  że  dzięki  fundacji  na  rzecz  rozwoju  szpitala  krynickiego  zostało 

zebrane15 000 zł . 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poprosił Panią Skarbnik o ustosunkowanie się 

do tej sprawy.

 Skarbnik  Powiatu  Maria  Jękot  odniosła  się  do  Pana  Radnego  Włodzimierza  Oleksego 

powiedziała, że to nie jest prosta sprawa, ponieważ musiałaby zostać zmieniona  uchwała w sprawie 

zmian w budżecie która już została uchwalona (przesunięta kwota z działu Gospodarka gruntami do 

działu Ochrona Zdrowia ).  Zaproponowała jeżeli  Zarząd będzie  dokonywał  korekty budżetu na 

przyszły rok aby zwiększyć planowane wolne środki .

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poinformował, iż można wniosek przegłosować 

ale w budżecie na 2015 rok, ponieważ w chwili obecnej  jest to nierealne. 

Starosta Nowosądecki Marek Pławiak odnióśł się do Pana Radnego Włodzimierza Oleksego , 

poinformował że jest  zaplanowane 100 000 zł  w projekcie budżetu na 2015 rok na zakup tego 

urządzenia i zadeklarował jeśli będzie  potrzeba to pozostała kwota będzie uzupełniona w trakcie 

roku budżetowego.
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Radny  Powiatu  Włodzimierz  Oleksy zakomunikował,  iż  zna  projekt  uchwały  na  2015  rok, 

wspomniał, iż w ramach spłaty pożyczki udzielonej kilkanaście lat temu po stronie dochodów ze 

szpitala  jest 400 000 zł w związku z tym Powiat będzie na plusie o 300 000 zł . W celu wyjaśnienia 

Pan Radny  powiedział że w projekcie budżetu było 400 000 zł na projekt , rozbudowę związaną 

z nowymi standartami . Kosztował on 246 000 zł a Powiat przekazał 206 000 zł więc 40 000 zł 

zostało. 

Przewodniczący Powiatu Zygmunt Paruch powiedział,  że po wyjaśnieniach Pani Skarbnik oraz 

deklaracji Pana Starosty  Pan Radny Włodzimierz Oleksy ten wniosek podtrzymuje ale w 

budżecie na 2015 rok. 

Radny  Powiatu  Antoni  Poręba  odniósł  się  do  wypowiedzi   Pana  Radnego  Włodzimierza 

Oleksego i  zwrócił  się  z  zapytaniem na  jakiej  podstawie  poprzednia  rada  podjęła  uchwałę  

o inwestycjach na szpitalu 16 000 000  zł , która nie jest zapisana w projekcie. Pan Radny dodał, 

iż zostaje atakowany PIS czyli obecnie rządząca partia, zostają wymuszone środki. Rządzący dążą 

do prywatyzacji szpitali zmieniając wymogi infrastruktury, nakładane zostają obowiązki samorządu 

jako organów prowadzących na dostosowanie budynków , wysokości stropów i to jest skutkiem ,że 

chociażby jak były ściągane pieniądze od posłów i od powiatu to nie zostają spełnione wymogi co 

robi ze służbą zdrowia PO i PSl. Dodał, że jeżeli sprawy się nie zmienią to nie zostaną utrzymane 

powiatowe szpitale przez samorządy. 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch  w celu podsumowania, powiedział, że służba 

zdrowia wymaga wielu prac i działań. Poinformował, że wniosek będzie ponowiony na Komisji 

Zdrowia .

Pan Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są jeszcze uwagi do projektu uchwały. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch poddał  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

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

2014 wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 28 Radnych Powiatu 

Nowosądeckiego.

W wyniku głosowania otrzymano:

26 głosów – za

0 głosów – przeciw

2 głosów – wstrzymujących się
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Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania:

Uchwała Nr 29/III/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia  wydatków, które nie  wygasają  z upływem roku budżetowego 2014 została 

podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 38/III/2011 

Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  12  stycznia  2011  r.  w  sprawie  Komisji  Wspólnej 

Samorządu  Terytorialnego  i  Samorządów  Gospodarczych  dla  Powiatu  Nowosądeckiego  

i Miasta Nowego Sącza.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Józef  Świgut  przedstawił  projekt  uchwały Rady Powiatu 

Nowosądeckiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 38/III/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 

12  stycznia  2011  r.  w  sprawie  Komisji  Wspólnej  Samorządu  Terytorialnego  i  Samorządów 

Gospodarczych dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza.

Wobec  braku  uwag  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch poddał  uchwałę  pod 

głosowanie:

Głosowanie: za: 28,   wstrzymało się: 0,    przeciw: 0.

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, pytania 

do przedstawionego projektu uchwały.  

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania: 

Uchwała Nr 30/III/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr 38/III/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z  dnia  12 stycznia  2011 r.  w sprawie 

Komisji  Wspólnej  Samorządu  Terytorialnego  i  Samorządów  Gospodarczych  dla  Powiatu 

Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad. 10.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany przedstawiciela Powiatu 

Nowosądeckiego do Stowarzyszenia „Sądecka Organizacja Turystyczna”.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Józef Świgut  przedstawił  projekt uchwały Rady Powiatu 

Nowosądeckiego w sprawie zmiany przedstawiciela Powiatu Nowosądeckiego do Stowarzyszenia 

„Sądecka Organizacja Turystyczna”.

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, pytania 

do przedstawionego projektu uchwały.  

Wobec  braku  uwag  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch poddał  uchwałę  pod 

głosowanie:

Głosowanie: za: 28,   wstrzymało się: 0,    przeciw: 0.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania: 

Uchwała Nr 31/III/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany 

przedstawiciela Powiatu Nowosądeckiego do Stowarzyszenia „Sądecka Organizacja Turystyczna” 

została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany przedstawicieli Powiatu 

Nowosądeckiego do Związku Euroregion „Tatry”.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Józef Świgut  przedstawił  projekt uchwały Rady Powiatu 

Nowosądeckiego  w  sprawie  zmiany  przedstawicieli  Powiatu  Nowosądeckiego  do  Związku 

Euroregion „Tatry”.

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, pytania 

do przedstawionego projektu uchwały.  

Wobec  braku  uwag  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch poddał  uchwałę  pod 

głosowanie:

Głosowanie: za: 28,   wstrzymało się: 1,    przeciw: 0.
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Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania: 

Uchwała Nr 32/III/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany 

przedstawicieli Powiatu Nowosądeckiego do Związku Euroregion „Tatry” została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 12.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany przedstawicieli Powiatu 

Nowosądeckiego do Stowarzyszenia „Małopolska Organizacja Turystyczna”.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Józef Świgut  przedstawił  projekt uchwały Rady Powiatu 

Nowosądeckiego w sprawie zmiany przedstawicieli Powiatu Nowosądeckiego do Stowarzyszenia 

„Małopolska Organizacja Turystyczna”.

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, pytania 

do przedstawionego projektu uchwały.  

Wobec  braku  uwag  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch poddał  uchwałę  pod 

głosowanie:

Głosowanie: za: 28,   wstrzymało się: 0,    przeciw: 0.

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania: 

Uchwała Nr 33/III/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany 

przedstawicieli  Powiatu  Nowosądeckiego  do  Stowarzyszenia  „Małopolska  Organizacja 

Turystyczna” została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 13.

Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zmiany  delegata  do 

Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Józef Świgut  przedstawił  projekt uchwały Rady Powiatu 

Nowosądeckiego  w  sprawie  zmiany  delegata  do  Zgromadzenia  Ogólnego  Związku  Powiatów 

Polskich.
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Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, pytania 

do przedstawionego projektu uchwały. 

Wobec  braku  uwag  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch poddał  uchwałę  pod 

głosowanie:

Głosowanie: za: 28,   wstrzymało się: 0,    przeciw: 0.

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania: 

Uchwała Nr 34/III/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany 

delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 14.

Oświadczenia, wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch  wspomniał o  planowanej sesji na 23 lub 30 

stycznia  2014  roku  na  której  będzie  przyjęty  budżet  na  2015  rok.  Poprosił  Przewodniczących 

Komisji, wszystkich Radnych, o zorganizowanie pracy aby można było uchwalić ten budżet.  

Poseł RP Arkadiusz Mularczyk złożył gratulacje nowej Radzie Powiatu i życzył aby z największą 

siłą i zaangażowaniem spełniać mandaty i swoją działalnością przynosić efekty regionowi.  Pan 

Poseł złożył także wszystkim obecnym życzenia noworoczne. 

Poseł RP Andrzej Czerwiński pogratulował nowej Radzie Powiatu. Odniósł się do Pana Radnego 

Antoniego Poręby w  związku  z  interpelacją  dotyczącą  kolei  regionalnej.  Pan  Poseł 

poinformował,iż toczą  się  debaty  na  ten  temat  .  Podkreślił,  że  kolej  będzie  miała  dla  regionu 

ogromne znaczenie.  Dodał,  że  w zadania  regionalne  do realizacji  jest  wpisana  kolej  Podłęże  - 

Piekiełko, po przygotowaniu odpowiedniego projektu a później inwestycja i wtedy to są już decyzje 

inwestycyjne. Pan Poseł podkreślił, że  wszystkie zadania  zgłaszane przez region są gotowe do 

finansowania,  ponieważ  są  przeznaczone   środki  .  

W związku z niską emisją i zaśmieceniem regionu powiedział że na najbliższym posiedzeniu Sejmu 

będzie przyjęta Ustawa o odnawialnych źródłach energii . 

Pan Poseł złożył życzenia noworoczne wszystkim obecnym. 

Poseł RP Andrzej Romanek  również złożył życzenia noworoczne i pogratulował nowej Radzie 

Powiatu. 

Zwrócił  się  do   Pana  Posła  Andrzeja  Czerwińskiego  i  nie  końca  się  zgodził  z  jego 
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wypowiedzią  ,powiedział że Sądeczyzna w perspektywie kolejnych lat 2014-2020 to  nie tylko 

sukcesy . Odniósł się do inwestycji drogi Nowy Sącz - Łososina Dolna i drugiej części obwodnicy 

północnej  w  kierunku  Biczyc  Dolnych  od.  ul.  Marcinkowickiej  ,  dodał  że  obwodnica  to  400 

milionów ,  droga  z  Nowego Sącza  do Łososiny Dolnej  to  aż  500 milionów .  Przy kontrakcie 

wojewódzkim  terytorialnym  opierającym  się  na  11.5  mld  ,  530  mln  jest  przeznaczone  dla 

Sądeczyzny.  Wspomniał  o   obwodnicy  Limanowej,  obwodnicy  Gorlic  które  są  na  listach 

rezerwowych . 

 Senator  RP Stanisław  Kogut   odniósł  się  do  tematu  związanego  z  kolejami  regionalnymi  

i oznajmił, że jest to niedorzeczne aby z Krynicy Zdrój do Krakowa oraz Warszawy  jeździł tylko 

jeden kurs pociągu dziennie.

 Wspomniał, że rozkład jazdy przewozów regionalnych ustala sejmik wojewódzki  . 

W  związku  interpelacją  Pana  Radnego  Antoniego  Poręby  dotyczącą  zamkniętego  dworca  

w Grybowie i wielu innych, poinformował  że interweniował w tej sprawie . 

Następnie odniósł się do sprawy dotyczącej sprzedania LO w Grybowie jest przerażony wirtualną 

księgowością ponieważ w kraju nic się na tym nie opiera powinno być to zrobione rzetelnie .

Pan Senator złożył życzenia noworoczne. 

Radny Powiatu Stanisław Sułkowski  poparł Pana Andrzeja  w sprawie  inwestycji na terenie 

miasta i gminy Muszyna . Wspomniał o spotkaniu z Panem Starostą i Dyrektorem Powiatowego 

Zarządu Dróg Adamem Czerwińskim i poinformował, że po sesji zostaną złożone dokumenty na 

temat realizacji zadań na tym terenie oraz  w gminie Piwnicznej Zdroju.   Pan Radny dodał żeby 

uwzględnić pieniądze w budżecie na rozbudowę szpitala powiatowego w Krynicy Zdroju .

Radny  Powiatu   Włodzimierz  Oleksy pogratulował Zarządowi  dobrej  decyzji  w  sprawie 

zrezygnowania  z  jednego  Etatowego  Członka  Zarządu,  ponieważ  są  to  duże  oszczędności  . 

Poprosił,  aby  Zarząd  zastanowił  się  nad  spłaceniem  obecnych  kredytów  zaciągając  nowe  na 

lepszych  warunkach.  W celu  podsumowania  dodał,  iż  zawsze  pod  koniec  roku  był  składany 

wniosek na Komisji Zdrowia o wsparcie z rezerwy budżetowej na pomoc dla szpitala w Krynicy 

Zdroju ale niestety ten rok będzie inny.

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch w imieniu Zarządu złożył wszystkim obecnym 

życzenia  noworoczne,  podziękował  za  współpracę  w  2014  roku.  Nawiązał  do  myśli  jednego  

z francuskich filozofów „Wejdź w siebie , wyjdź z siebie i wznieś się ponad siebie” ,  dostrzec 

dobro  i  umiejętność  w  sobie,   wdrożyć  je  w życie  ,  sprawić  żeby zmieniać  świat  na  lepsze  
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i ofiarować to drugiemu człowiekowi . 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch  zaprosił  na  występ  grupy  wokalnej 

Powiatowego Domu Kultury w Starym Sączu.

Radny  Powiatu  Zenon  Szewczyk  w imieniu  klubu  Sądeckiego  Ruchu  Samorządowego   oraz 

Radny Powiatu Antoni Poręba w imieniu klubu PIS złożyli życzenia noworoczne .

Ad. 15.

Zamknięcie obrad

Po wyczerpaniu punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Zygmunt Paruch zamknął III Sesję 

Rady Powiatu Nowosądeckiego.

Przewodniczący  

Rady Powiatu Nowosądeckiego 

          Zygmunt Paruch

Protokołowała:

Anna Hardy-Repetowska
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