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Rada Powiatu Nowosądeckiego 

 

PROTOKÓŁ Nr 8/VIII/2019 

z obrad VIII Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 sierpnia 2019  r. 

 

Ad 1. 

Otwarcie posiedzenia 

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

Powiatowego w Nowym Sączu, ul Jagiellońska 33, sala obrad (pokój 208), trwała do godz. 14:15. 

 W sesji uczestniczyło 27 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować 

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

Powiatowego (listy obecności stanowią załącznik do protokołu). 

 Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC, dokonał otwarcia posiedzenia 

VIII Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji, po czym przywitał przybyłych radnych 

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

 

Ad 2. 

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC zwrócił się do radnych 

z zapytaniem, czy są uwagi lub wnioski dotyczące zmian w przesłanym wcześniej projekcie 

porządku obrad. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC poddał pod głosowanie 

porządek obrad. 

 

Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 27 

W wyniku głosowania otrzymano: 

27 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

0 głosów – nieoddanych 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC stwierdził, że porządek obrad został 

przyjęty. 
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Realizowany porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia.     

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego. 

4. Informacja o złożonych interpelacjach w okresie międzysesyjnym. 

5. Interpelacje radnych. 

6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.  

7. Informacja o pozyskanych funduszach unijnych i innych funduszach zewnętrznych, 

złożonych wnioskach i efektach realizacji projektów wdrażanych przez  Powiat Nowosądecki 

w I półroczu 2019 r. 

8. Informacja na temat stanu przygotowań szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez 

Powiat Nowosądecki do realizacji zadań statutowych w roku szkolnym 2019/2020 oraz 

informacja o realizacji remontów i inwestycji w szkołach i placówkach oświatowych.  

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w 

trybie przetargu, nieruchomości gruntowych położonych w gminie Chełmiec, obręb Marcinkowice, 

stanowiących własność Powiatu Nowosądeckiego. 

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości położonej w Podegrodziu, 

na okres 25 lat.  

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 

szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Nowosądeckiego od dnia 

1 września 2019 roku. 

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Nowosądeckiego na 2019 rok. 

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

Finansowej Powiatu Nowosądeckiego. 

14. Oświadczenia, wolne wnioski.    

15. Zamknięcie sesji.  
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Ad 3. 

Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC poinformował, iż zgodnie z § 81 ust. 2 Statutu 

Powiatu Nowosądeckiego protokół z ostatniej Sesji Rady Powiatu został wyłożony do wiadomości 

na 7 dni przed terminem dzisiejszej Sesji. Do chwili obecnej nie zostały zgłoszone poprawki ani 

uzupełnienia. 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC zaproponował przystąpienie do głosowania 

nad przyjęciem protokołu. 

 

Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 27 

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

27 głosy – za 

0 głos – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

0 głosów – nieoddanych  

 

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

 

Ad 4. 

Informacja o złożonych interpelacjach w okresie międzysesyjnym. 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC poinformował, że w okresie 

międzysesyjnym wpłynęła jedna interpelacja Pana Radnego Marcina Bulandy dotycząca 

zamontowania lustra drogowego przy drodze powiatowej nr 1565 K w Lipnicy Wielkiej. 

Pan Starosta udzielił odpowiedzi na zgłoszoną interpelację. Została ona umieszczona na Portalu 

Radnego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Ad 5. 

Interpelacje radnych. 

Wobec braku interpelacji przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 
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Ad 6. 

Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym. 

Starosta Nowosądecki Marek KWIATKOWSKI przedstawił sprawozdanie z okresu 

międzysesyjnego. 

 

 

Na samym początku swojego przemówienia Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski oznajmił, 

iż okres międzysesyjny był bardzo długi pracowity. Poinformował, że 21 sierpnia br. otrzymano 

informację i potwierdzenie z Ministerstwa Zdrowia o dofinansowaniu ambulansu na potrzeby 

ratownictwa medycznego w wysokości 400 tysięcy złotych. 28 sierpnia br. podpisano umowę  

z Panem Wojewodą Małopolskim na dofinansowanie zakupu drugiej karetki w wysokości 100 

tysięcy złotych, natomiast samorządowcy przekazali na ten cel 110 tysięcy złotych. 

Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski zaznaczył, że zakup dwóch karetek odbędzie sie na 

przełomie października i listopada oraz zapewnił, że sytuacja pogotowia się poprawia. Zaznaczył 

jednak, że zobowiązania istnieją a strata w tamtym roku była ogromna. W dalszej części 

wystąpienia nadmienił również, że Zarząd Powiatu Nowosądeckiego z pomocą Pana Posła Józefa 

Leśniaka wystąpił do Premiera o środki na zakup trzeciego ambulansu. Starosta Nowosądecki 

Marek Kwiatkowski zaznaczył również, że ta inwestycja będzie wielkim sukcesem dla Pogotowia, 

ponieważ od 3 lat nie został zakupiony żaden ambulans. Uważa on, że jest to bardzo istotna 

informacja, ponieważ świadczy ona o dbaniu o zdrowie i bezpieczeństwo obywateli Powiatu 

Nowosądeckiego.  

W dalszej części radni zostali poinformowani, iż w połowie sierpnia br. otrzymano pismo od Pana 

Wojewody Małopolskiego o przyznaniu 350 tysięcy dotacji celowej na modernizację gruntów i 

budynków w gminie Rytro. Oznajmił także, że projekt ten realizowany jest za kwotę ponad 16 

milionów złotych i są problemy z wyłonieniem firmy, która dokona cyfryzacji zasobów 

geodezyjnych. Przypomniał również, że na chwilę obecną cyfryzacją zasobów map ewidencyjnych 

w Powiecie Nowosądeckim jest objętych 4,11%, natomiast w mieście 5,95%. Zaznaczył również że 

po realizacji tego projektu w roku 2022 cyfryzacji ulegnie w Powiecie Nowosądeckim 35,55% 

natomiast na terenie miasta 72,93%. Pan Starosta oznajmił, że początkiem sierpnia została 

zakończona inwestycja pod nazwą " Budowa Nowego Wiaduktu Kolejowego wraz z przebudową 

odcinka drogi powiatowej w miejscowości Ptaszkowa". Wartość inwestycji 6 958 220 zł. Następnie 

Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski zwrócił się z podziękowaniem za pomoc w zdobyciu 

funduszy na realizację tej inwestycji do Pana Radnego Powiatu Nowosądeckiego Antoniego Poręby. 

Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski oznajmił, że kilka dni przed sesją zakończyły się prace 

budowlane hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Starym Sączu. Oznajmił również że 

uroczyste otwarcie zaplanowano na dzień 9 września br. Wniosek, który został złożony w ubiegłym 

roku o dofinansowanie na kwotę 2 600 000 zł został odrzucony. Zapewnił że jest w ciągłym 

kontakcie z odpowiedzialnym za infrastrukturę w Ministerstwie Sportu Ministrem Panem Osuchem. 

Poinformował również, że jeżeli informacje odnośnie tego dofinansowania będą potwierdzone, 

zostaną przekazane Państwu Radnym. Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski zapewnił, że były 

prowadzone rozmowy na ten temat z Panem Wicemarszałkiem Sejmu, uzasadniając potrzebę 

dofinansowania. Dodał, iż środków na dofinansowanie jest tylko 5% , poinformował również że 

jeżeli nie uda się zdobyć środków na ten cel spowoduje to lekki deficyt budżetowy na koniec roku. 

Poinformował także o dofinansowaniu w ramach programu OSA na Powiatową Strefę Aktywności 

w Starym Sączu na kwotę 25 tysięcy złotych, całość inwestycji to około 59 tysięcy złotych, 

program obejmuje zagospodarowanie budynku wokół internatu w Starym Sączu m.in. budowa 

siłowni plenerowej, montaż urządzeń oraz budowa strefy relaksu. Oznajmił również, że w 

najbliższym czasie rozpocznie się realizacja projektu pod nazwą "Rozwój Kształcenia Leśnego na 

poziomie szkoły średniej na terenie pogranicza Polsko – Słowackiego" na które otrzymano 

dofinansowanie w ramach projektu Interreg w wysokości 48 263 euro. Przypomniał również, że 
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projekt ten dotyczy edukacji i kształcenia w takich zawodach jak pilarz, brakarz, leśne systemy 

informatyczne i podstawowy kurs języka słowackiego. Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski 

oznajmił, że pod koniec września br. zostanie zrealizowana inwestycja termoizolacyjna przy 

Zespole Szkół w Marcinkowicach. Poinformował również, że wykonawcą tej inwestycji jest Pan 

Krystian Uryga URBUD z Korzennej, a wartość inwestycji wynosi 1 818 530 złotych . W kolejnej 

części sprawozdania Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski odniósł się do inwestycji 

związanych z remontami nawierzchni drogowej między innymi remont drogi powiatowej Korzenna 

– Krużlowa o długości 2900m wartość 2 368 000 zł dotacja w ramach usuwania klęsk żywiołowych 

o wartości 1 595 000 zł. Przebudowa drogi Łącko – Kicznia 980 m o wartości 439 000 zł 

dofinansowanie gminy Łącko 100 000 zł. Kolejna kwestia to przebudowa drogi Powiatowej 

Wytrzyszczka – Tropie – Bartkowa Posadowa o długości 328 m wraz z budową chodnika o wartości 

306 000 zł. Następnie Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski wspomniał o przebudowie drogi 

powiatowej Zalesie – – – Olszana o długości 328 m, prace polegały na budowie chodnika wraz z 

kanalizacją deszczową całkowita wartość inwestycji 438 tysięcy dofinansowanie gminy 50%. 

Przebudowa drogi powiatowej Nowy Sącz – Mystków – Cieniawa dotycząca zajezdni autobusowej 

w Kunowie, dofinansowanie gminy Chełmiec 50% kosztów inwestycji, całkowity koszt na kwotę 

124 tysiące złotych. Kolejna inwestycja, o której wspomniał Starosta Nowosądecki Marek 

Kwiatkowski to przebudowa drogi powiatowej Paszyn – Mogilno – Krużlowa o długości 580 m 

polegająca na budowie chodnika w ciągu pieszo-rowerowym wraz z budową zatoki autobusowej, 

całkowity koszt inwestycji to blisko 600 000 zł, dofinansowanie gminy Korzenna 50%. Przebudowa 

drogi Brzezna – Litacz – Wysokie polegająca na budowie zatoki autobusowej o wartości 74 000 zł 

przy współpracy z gminą Podegrodzie. Kolejna kwestia, którą poruszył Starosta Nowosądecki 

Marek Kwiatkowski to zakończone przeprowadzone postępowania przetargowe między innymi na 

odbudowę przepustów w ciągu drogi powiatowej Sienna – Siedlce 555 000 zł. Poinformował, że 

prace na chwilę obecną są zaawansowane w 60 %, pozyskane środki zewnętrzne w ramach 

usuwania skutków klęsk żywiołowych w wysokości 258 000 zł. Następnie Starosta Nowosądecki 

Marek Kwiatkowski wspomniał o przebudowie mostu w ciągu drogi powiatowej Stary Sącz – 

Przysietnica. Całkowity koszt inwestycji to 986 tysięcy złotych, pozyskane dofinansowanie z 

rezerwy celowej budżetu państwa 427 tysięcy złotych. Następnie remont mostu w ciągu drogi 

powiatowej nr 1567K Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska, poinformował że pierwsze 

postępowanie przetargowe z uwagi na zbyt wysokie ceny zostało unieważnione. Oznajmił również, 

że ograniczono zakres prac, który spowoduje zmniejszenie końcowej kwoty wykonania 

przebudowy. Poinformował również, że wszelkie dokładne informacje posiada Pan Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg Adam Czerwiński. Następnie Starosta Nowosądecki Marek 

Kwiatkowski poruszył kwestię przebudowy drogi powiatowej nr 1550 Trzetrzewina – Krasne 

Potockie o długości 360 m. Poinformował, że wpłynęły 3 oferty przetargowe, a planowany termin 

realizacji to wrzesień 2019 r. Poinformował również o wpłynięciu 4 ofert na budowę chodnika wraz 

z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz – Florynka w miejscowości Binczarowa. 

Planowany czas realizacji inwestycji do końca października br. Starosta Nowosądecki Marek 

Kwiatkowski oznajmił również, że na budowę chodnika w miejscowościach Lipnica Wielka i 

Mogilno wpłynęło siedem ofert. Planowany koniec inwestycji koniec października bieżącego roku. 

Poinformował również, że do Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego zostały złożone wnioski o 

dofinansowanie budowy oświetlenia trzech przejść dla pieszych w ramach programu "Doświetlenie 

przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych". Oznajmił również, że dofinansowanie 

zostanie przeznaczone na budowę oświetlenia przy drogach Tęgoborze – Chomranice – Tęgoborze, 

Podegrodzie – Mokra Wieś – Jastrzębie oraz Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska. Wnioski 

otrzymały dofinansowanie w łącznej kwocie 53 tysiące złotych czyli 60 % kosztów inwestycji. 

Poinformował również, że złożono trzy wnioski o dofinansowanie remontu dróg powiatowych z 

Funduszu Dróg Samorządowych w drugiej edycji m.in. na remont drogi powiatowej Limanowa – 

Chełmiec w dalszym odcinku o długości 4 km 17 m na kwotę 10 milionów złotych. Poinformował, 

że dokładna kwota dofinansowania nie jest jeszcze znana, natomiast minimalna kwota 

dofinansowania to 50 % wartości inwestycji. Następnie remont drogi Muszyna ul. Polna – Złockie 
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na kwotę 4 400 000 zł, odcinek o długości 2 km. Poinformował również o remoncie drogi 

powiatowej Nowy Sącz – Florynka w miejscowości Kamionka Wielka – Królowa Polska – Królowa 

Górna – Bogusza o długości 7,9 km na kwotę ponad 16 milionów z możliwością realizacji w latach 

2020 – 2021. Radni Powiatu Nowosądeckiego wysłuchali także informacji o zakończeniu formalnej 

oceny wniosków o dofinansowanie remontów dróg powiatowych ze środków Funduszu Dróg 

Samorządowych pierwszej edycji, która obejmuje remont drogi powiatowej Limanowa – Chełmiec 

w miejscowościach Marcinkowice – Rdziostów – Chełmiec o długości 5 km 27 m. Poinformował 

również, że zostały prowadzone rozmowy z Panem Wojewodą który zapewnił że podpisanie 

umowy nastąpi w pierwszej połowie września br. Następnie remont drogi powiatowej Ropa – 

Gródek – Biała o długości 2,7 km oraz przebudowa drogi Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka – Łazy 

Biegonickie o długości 1.6 km, łączna wartość inwestycji w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych na kwotę 53 miliony złotych. Poinformował że inwestycje trzeba zrealizować do 

końca następnego roku. Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski oznajmił również, że po 

przeprowadzonych konkursach powołano na stanowisko Dyrektora Pogotowia Panią Bożenę 

Hudzik natomiast od 1 września bieżącego roku stanowisko Dyrektora DPS w Muszynie objęła 

Pani Katarzyna Lisowska. Następnie Starosta Nowosądecki poinformował, że 17 czerwca br. odbył 

się Piknik dla Rodzin Zastępczych z okazji dnia rodzicielstwa zastępczego zorganizowany przez 

PCPR w Nowym Sączu, impreza odbyła się na terenie Powiatowego Zakładu Aktywności 

Zawodowej w Nawojowej. 19 czerwca br. wręczono medale za zasługi dla obronności kraju 160 

parom małżeńskim, których conajmniej troje dzieci odbyło służbę wojskową. Starosta Nowosądecki 

Marek Kwiatkowski oznajmił że 2 lipca odbył się Jubileusz 30-lecia OSP w Olszanej z tej okazji 

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego przekazał promesę w wysokości 4 tysiące złotych na zakup 

aparatu powietrznego z maską i butlą stalową oraz sygnalizator temperatury i bezruchu . Następnie 

3 lipca br. odbyły sie 10 Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze, 5 lipca br. spotkanie z okazji 

przyznania Dwunastej Dorocznej Honorowej Nagrody "Sądecczyzny" im. Szczęsnego 

Morawskiego za najlepszą książkę dotyczącą Sądecczyzny wydaną w 2018 r. oraz wręczenie 

odznaczeń dla osób, które zasłużyły się w dziedzinie literatury. Poinformował również że 8 lipca 

odbyło się wręczenie Certyfikatu Sądeckiej Marki Turystycznej przedstawicielowi Heron Live 

Hotel***** w Siennej. Następna uroczystość wspomniana przez Starostę Nowosądeckiego Marka 

Kwiatkowskiego to spotkanie Wójtów i Burmistrzów z Posłami Janem Dudą i Anną Paluch. 

Spotkanie dotyczyło zmiany uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego dotyczącej 

południowej części Małopolski obszaru chronionego krajobrazu. Poinformował że problem jest 

bardzo złożony ponieważ jest bardzo dużo stref utworzonych takich jak Natura 2000, Krajobraz 

Chroniony, parki, krajobrazy a Sądecczyzna musi myśleć o działalności gospodarczej regionu i nie 

może całkowicie uniemożliwić inwestowania i rozwoju regionu. Następnie Starosta Nowosądecki 

Marek Kwiatkowski wspomniał, że 15 lipca br. odbył się konwent Przewodniczących Rad 

Powiatów Małopolskich, w którym udział wziął Przewodniczący Rady Pan Roman Potoniec. 

Kolejnymi uroczystościami, o których wspomniał Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski to 

uroczystości z okazji 100-lecia Policji oraz 20-lecia Komendy Policji w Nowym Sączu, 

uroczystości Odsłonięcia Tablicy Upamiętniającej Żołnierza Niezłomnego śp. Kapt. Stanisława 

Pióro. Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski nadmienił, że brał udział w różnego typu 

piknikach organizowanych m.in. w Wielogłowach, Wielopolu, Woli Kurowskiej oraz piknik 

rodzinno – integracyjny pod hasłem "Otwórz serce" w Muszynie. 5 sierpnia odbył się 

Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów zorganizowany przez "Solidarność". Starosta 

Nowosądecki Marek Kwiatkowski poinformował, że 7 sierpnia br. odbyła się wizyta Pana 

Wojciecha Pałki z Krakowa w kwestii ustalenia spotkania starostów subregionu, które zaplanowano 

na 11 – 12 września br. W dniu 15 sierpnia br. odbyły się uroczystości związane z 99. rocznicą 

Bitwy Warszawskiej i dniem Wojska Polskiego, w tym samym dniu odbyły się również 

Wojewódzkie Obchody Święta Wojska Polskiego w Miasteczku Galicyjskim oraz dożynki w 

Przydonicy organizowane przez Stowarzyszenie Złoty Orkisz. Starosta Nowosądecki Marek 

Kwiatkowski powiedział również o wręczeniu nagród za najlepsze wieńce dożynkowe oraz o 

zachęcaniu rolników do korzystaniu z środków w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich. 
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Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski wspomniał, że 20 sierpnia br. Wicestarosta 

Nowosądecki Antoni Koszyk wręczył Puchary i Medale zwycięzcom 10 Spartakiady Sportowo – 

Rekreacyjnej Sprawni Niepełnosprawni. Poinformował także o otwarciu pierwszej w Polsce 

drewnianej wieży widokowej Spacer w Koronach Drzew w Krynicy, zapewnił także że obiekt jest 

atrakcją turystyczną całego regionu a szczególnie terenów w okolicach Krynicy. Starosta 

Nowosądecki wspomniał również, że wraz z Przewodniczącym Rady Panem Romanem Potońcem 

wzięli udział w otwarciu Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego w Korzennej, inwestycja ta pozwoli 

rolnikom na przerabianie owoców oraz produkcję wyrobów wędliniarskich. Inwestycja została 

zrealizowana dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego, pozyskana kwota to prawie 

milion złotych.  Starosta Nowosądecki powiedział również, że specyfika produkcji rolniczej i 

przetwórstwa nie jest łatwa jednakże warto pomagać i wspierać takie inwestycje, aby pomóc 

rolnikom ponieważ rolnictwo w Powiecie Nowosądeckim jest słabe ze względu na budowę terenu i 

słabą jakość gleby. 25 sierpnia odbyły się obchody 130-lecia OSP w Łącku, na których zostały 

wręczone Złote i Srebrne Jabłka oraz Promesa na kwotę 7 tysięcy złotych dla Straży Pożarnej w 

Łącku. Na zakończenie sprawozdania międzysesyjnego Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski 

poinformował, że 26 sierpnia odbyły się gminne dożynki w Wawrzce zorganizowane przez Gminny 

Ośrodek Kultury w Grybowie i sołectwo Wawrzka.  

 

 

Ad 7. 

Informacja o pozyskanych funduszach unijnych i innych funduszach zewnętrznych, złożonych 

wnioskach i efektach realizacji projektów wdrażanych przez  Powiat Nowosądecki 

w I półroczu 2019 r. 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC poinformował, że 

informacja została przesłana wraz z materiałami sesyjnymi, dlatego nie będzie przedstawiana 

w całości. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC poinformował, że 

Komisja Budżetowa Rady Powiatu Nowosądeckiego zapoznała się z informacją i nie miała uwag. 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC poinformował, że na 

ewentualne pytania odpowiedzi udzieli obecna na sali Iwona Mrozowska-Struk Główny Specjalista 

w Wydziale Rozwoju. 

 

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

 

 

Ad 8. 

Informacja na temat stanu przygotowań szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez 

Powiat Nowosądecki do realizacji zadań statutowych w roku szkolnym 2019/2020 oraz 

informacja o realizacji remontów i inwestycji w szkołach i placówkach oświatowych. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC poinformował, że 

informacja została przesłana wraz z materiałami sesyjnymi, dlatego nie będzie przedstawiana 

w całości. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC poinformował, że 

Komisja Mienia i Komisja Edukacji Rady Powiatu Nowosądeckiego zapoznały się z informacją 

i nie miały uwag. 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC poinformował, że na 

ewentualne pytania odpowiedzi udzieli obecna na sali Bożena Mynarek Zastępca Dyrektora Wydziału 

Edukacji, Kultury i Sportu. 

 

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

 

 

Ad 9. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

w trybie przetargu, nieruchomości gruntowych położonych w gminie Chełmiec, obręb 

Marcinkowice, stanowiących własność Powiatu Nowosądeckiego. 
 

 

Pani Alicja LICHOŃ Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt 

uchwały. 

 

Uchwała dotyczy wyrażenia zgodny na sprzedaż 62 działek ewidencyjnych w Marcinkowicach w Gminie 

Chełmiec w trybie przetargu wraz z udziałem w drogach wewnętrznych. Zakończyło się postępowanie 

dotyczące prawidłowości nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości położonych w Marcinkowicach. 

Postępowanie toczyło się z wniosku spadkobierców byłych właścicieli. W wyniku tego postępowania 

Wojewoda, a następnie w postępowaniu odwoławczym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, stwierdził, że 

grunty, które utworzyły działkę nr 177 (w podziale będącej przedmiotem przedmiotowej uchwały) była 

prawidłowo przejęta na rzecz Skarbu Państwa. Tym samym nie ma przeszkód do dysponowania tą 

nieruchomością przez Powiat.    

 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury RPN Antoni PORĘBA  przedstawił opinię Komisji 

do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. Zadał ponadto pytanie dlaczego temat ten przez 

ostatnie lata się nie pojawiał i z jakiego powodu do nie powrócono? 

 

Pani Alicja LICHOŃ Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami wyjaśniła, że sprawa 

badania prawidłowości nabycia tej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa wynikła z wniosków 

spadkobierców byłych właścicieli. Sprawa toczyła się przed Wojewodą i zakończyła się rozstrzygnięciem, 

w którym co do części areału byłego zespołu dworskiego w Marcinkowicach została orzeczona 

prawidłowość jej przejęcia w latach powojennych przez Skarb Państwa, a co do pozostałej części 

stwierdzono, że było przejęcie z naruszeniem prawa. Ostatecznie sprawa ta skończyła się wiosną 

bieżącego roku, Wojewoda wydał decyzję, od której się odwołano. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

rozpatrzył ponownie sprawę i zweryfikował wcześniejszą decyzję Wojewody. Sprawa jest już ostatecznie 

rozstrzygnięta. Działka, która jest przedmiotem uchwały została podzielona na prawie 70 działek 

ewidencyjnych i pojawiła się możliwość ich sprzedaży.  

 

Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego Antoni PORĘBA  powiedział, że nie uzyskał odpowiedzi na 

pytanie i poprosił o dalsze wyjaśnienie. 

 

Pani Alicja LICHOŃ Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami wyjaśniła, że 

postępowanie toczyło się kilka lat, ponieważ było skomplikowane. Wojewoda przede wszystkim ustalał 

następstwo prawne osób, które występowały o zwrot tego majątku, czyli wywodzone były wszystkie 

spadki od momentu przejęcia tej nieruchomości, a więc od stanu prawa własności w czasie wojennym. 
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Ponadto musiała zostać sporządzona dokumentacja geodezyjna, która odnosi się do oznaczeń, nazw 

i stanu prawnego tej nieruchomości w dacie jej przejęcia wg katastru austriackiego do dnia dzisiejszego. 

Badane były również koleje losu tej nieruchomości, ponieważ co do części Wojewoda uznał, że przejęcie 

było nieprawidłowe, tzn. sam dwór i otoczenie, a to co podlegało pod dekret o reformie rolnej uznał, że 

zostało przejęte prawidłowo i nie zgodził się na uchylenie rozstrzygnięcia, będącego podstawą do 

przejęcia majątku na rzecz Skarbu Państwa w okresie powojennym w trybie reformy rolnej.   

 

Starosta Nowosądecki Marek KWIATKOWSKI wyjaśnił, że sprawa ta toczy się od 10 lat.  

Poinformował, że zwrócił się bezpośrednio do Pana Ministra i Pani Dyrektor Generalnej i poprosił się o 

przyspieszenie rozpatrzenia tej sprawy. Obok znajduje się szkoła, są plany żeby wybudować tam halę 

sportową, dlatego regulacja tej sprawy jest bardzo istotna. W szkole znajdują się klasy sportowe, w 

związku z tym aby nadal było chętni i aby szkoła funkcjonowała w dalszym ciągu budowa hali jest 

konieczna. Starosta wyraził zadowolenie, że udało się tę sprawę rozstrzygnąć. 

 

Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego Marek PŁAWIAK pogratulował Staroście i Zarządowi, że 

udało się tę sprawę w końcu rozstrzygnąć. Poinformował ponadto, że Zarząd poprzedniej kadencji podjął 

działania w celu uregulowania tej sprawy i w ubiegłym roku pojawiły się kolejne roszczenia. Poprzedni 

Zarząd mocno pracował nad tym tematem, pojawiły się jednak okoliczności, które blokowały 

rozstrzygnięcie sprawy.  

Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego Antoni PORĘBA  powiedział, że bardzo się cieszy, że zarówno 

obecny, jaki i poprzedni Zarząd działał w kierunku rozstrzygnięcia tej sprawy. Zaznaczył, że sesje są 

transmitowane i mieszkańcy Powiatu mają możliwość bezpośredniej obserwacji tych działań. Następnie 

odniósł się do wystąpienia Pana Starosty dotyczącej wiaduktu w Ptaszkowej. Powiedział, że działania te 

zostały rozpoczęte w poprzedniej kadencji, za co kierował podziękowania zarówno do Zarządu, jak i Rady 

Powiatu. Był to bardzo trudny temat do realizacji. Panu Staroście podziękował za miłe słowa 

podziękowania. Zaznaczył, że bez inwestora PLK i decyzji podjętych na szczeblu najwyższym realizacja 

tej inwestycji nie byłaby możliwa. Na zakończenie podziękował wszystkim którzy byli zaangażowani w tę 

sprawę, dzięki czemu dzisiaj można się cieszyć z realizacji tej inwestycji. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC poddał projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu, nieruchomości gruntowych położonych 

w gminie Chełmiec, obręb Marcinkowice, stanowiących własność Powiatu Nowosądeckiego 

pod głosowanie. 

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

27 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

0 głosów – nieoddane 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC stwierdził, że w wyniku 

głosowania:  

 

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

wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu, nieruchomości gruntowych położonych w gminie 

Chełmiec, obręb Marcinkowice, stanowiących własność Powiatu Nowosądeckiego – została 

podjęta. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

 

 

 

 

 

 

Ad 10. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości położonej w 

Podegrodziu, na okres 25 lat. 

 

Pani Alicja LICHOŃ Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt 

uchwały. 

 

Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 25 lat 

nieruchomości położonej  w Podegrodziu, stanowiącej działki ewidencyjne nr 582/5 i 582/16 o łącznej 

powierzchni 1,3600 ha  zabudowanej obiektami byłego Zespołu Szkół Zawodowych w Podegrodziu. 

Wydzierżawienie ma nastąpić na rzecz Gminy Podegrodzie z przeznaczeniem na cele publiczne 

realizowane przez gminę z prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wójt Gminy 

Podegrodzie wystąpił o wydzierżawienie na okres 25 lat tej nieruchomości. Zgodnie z wnioskiem Gmina 

planuje na tym terenie wykonać termomodernizację budynków szkolnych i zabudowań pomocniczych (tj. 

ocieplenie ścian, wymianę okien, wymianę pokrycia dachowego), modernizacja pomieszczeń szkoły. W 

pomieszczeniach zostaną zlokalizowane: placówka dziennej opieki osób starszych, placówka dziennej 

opieki dla dzieci i młodzieży, zakład aktywizacji dla osób niepełnosprawnych. Ponadto an terenie 

przyszkolnym planuje się budowę amfiteatru, modernizację parkingu, remont istniejących garaży. 

Powyższe plany budowlane i adaptacyjne gmina planuje wykonać w latach 2020-2023. Mając na uwadze 

aktualny stan faktyczny i prawny nieruchomości zawarcie umowy w proponowanej przez gminę formie 

jest zasadne. Długoletni okres obowiązania umowy dzierżawy zapewni trwałość projektu inwestycyjnego 

i zapewni stałe dochody do budżetu Powiatu. Zgodnie z ustawa o gospodarce nieruchomościami Rada 

może wyrazić zgodę od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. Mając na uwadze fakt, że 

umowa zostanie zawarta z jednostką samorządu terytorialnego oraz uwzględniając przeznaczenie 

dzierżawy odstąpienie od obowiązku przetargowego i wydzierżawienie nieruchomości Gminie 

Podegrodzie tej nieruchomości na okres 25 lat jest zasadne.    

 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury RPN Antoni PORĘBA  przedstawił opinię Komisji 

do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC poddał projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym zabudowanej 

nieruchomości położonej w Podegrodziu, na okres 25 lat pod głosowanie. 

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

26 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

1 głos – nieoddany 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC stwierdził, że w wyniku 

głosowania:  
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Uchwała Nr 77/VIII/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości 

położonej w Podegrodziu, na okres 25 lat – została podjęta. 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

 

Ad 11. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Nowosądeckiego od dnia 

1 września 2019 roku. 

 

Pani Bożena MYNAREK Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 

przedstawiła projekt uchwały. 

Uchwała dotyczy ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na 

obszarze Powiatu Nowosądeckiego od dnia 1 września 2019 roku. Rada Powiatu Nowosądeckiego w dniu 

24 marca 2017 roku podjęła uchwałę Nr 216/XX/17 w sprawie dostosowania sieci szkół 

Ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku 

Prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych, dla których Powiat Nowosądecki jest 

organem prowadzącym nakres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku. Oznacza to, że uchwała 

podjęta w 2017 roku w zakresie dotyczącym ustalenia planu sieci publicznych szkół traci moc 

31 sierpnia 2019 roku, co jednoznacznie zostało potwierdzone art. 81 ustawy z dnia 

22 listopada 2018 roku o zmianie ustawy Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw. W konsekwencji wyżej wymienionych przepisów Rada Powiatu Nowosądeckiego 

zobowiązana jest do ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych na podstawie prawa 

oświatowego. Tym samym istnieje konieczność podjęcia uchwały na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, zgodnie z którym Rada Powiatu Nowosądeckiego jest 

zobligowana do ustalenia planu publicznych sieci szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych 

z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu 

prowadzących przez inne organy tak, aby umożliwić dzieciom i młodzieży z terenu Powiatu 

Nowosądeckiego realizacje odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Uczniowie 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych zamieszkujący na terenie Powiatu Nowosądeckiego są kierowani 

do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w Nowym Sączu lub do szkół w innych ośrodkach na 

terenie całego kraju zgodnie z wolą rodziców czy prawnych opiekunów. Zgodnie z art. 39 ust. 8 ustawy 

z dnia  14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych 

szkół uzyskał pozytywną opinię Małopolskiego Kuratora Oświaty.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji RPN Andrzej GANCARZ przedstawił opinię Komisji do 

projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna.  

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC poddał projekt uchwały 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze 

Powiatu Nowosądeckiego od dnia 1 września 2019 roku  pod głosowanie. 

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

26 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

1 głos – nieoddany 
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Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC stwierdził, że w wyniku 

głosowania: 

Uchwała Nr 78/VIII/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie 

ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu 

Nowosądeckiego od dnia 1 września 2019 roku  – została podjęta. 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

Ad 12. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Nowosądeckiego na 2019 rok. 

 

Pani Elżbieta CHMURA Główny Specjalista w Wydziale Finansowym  przedstawiła projekt 

uchwały. 

 

Zmian w budżecie powiatu spowodują zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 241 

738 zł.  Powyższego zwiększenia dokonuje się w szczególności w związku z uzyskaniem 

dofinansowania do realizacji projektu pod nazwą "Rozwój kształcenia leśnego na poziomie szkoły 

średniej na terenie Pogranicza polsko-słowackiego" w kwocie 38 738 zł.  Projekt jest 

współfinansowany w ramach programu współpracy transgranicznej InterReg Polska-Słowacja i 

będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym 

Sączu w latach 2019-2020. Ponadto w związku ze zwiększeniem środków funduszu pracy w kwocie 

203 000 zł dokonuje się zwiększenia wydatków dla Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie 

nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu. 

 

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej RPN Józef ŚWIGUT przedstawił opinię Komisji do projektu 

uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna.  

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC poddał projekt uchwały 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok pod głosowanie. 

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

27 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

0 głosów – nieoddanych 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC stwierdził, że w wyniku 

głosowania: 

Uchwała Nr 79/VIII/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian 

w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok – została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad 13. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Nowosądeckiego. 

 

Pani Elżbieta CHMURA Główny Specjalista w Wydziale Finansowym  przedstawiła projekt 
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uchwały. 

 

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  obejmują aktualizację planowanych dochodów i 

wydatków budżetu powiatu na dzień podjęcia uchwały oraz zmiany nakładów finansowych i 

limitów zobowiązań w poszczególnych latach realizacji czterech przedsięwzięć.  W szczególności 

zwiększono limit wydatków dla nowo wprowadzonego projektu pod nazwą "Rozwój kształcenia 

leśnego na poziomie szkoły średniej na terenie pogranicza polsko-słowackiego". Łączna kwota 

limitu w latach 2019-2020 wynosi 249 zł 835 zł.  Wkład własny stanowi 10% planowanych 

wydatków i wynosi 24 984 zł. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej RPN Józef ŚWIGUT przedstawił opinię Komisji do projektu 

uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna.  

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC poddał projekt uchwały 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego pod głosowanie. 

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

27 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

0 głosów – nieoddanych 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC stwierdził, że w wyniku 

głosowania: 

Uchwała Nr 80/VIII/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego – została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 14. 

Oświadczenia, wolne wnioski. 

Wójt Gminy Podegrodzie Stanisław BANACH zabierając głos zwrócił się do wszystkich zebranych. 

W pierwszej kolejności podziękował za możliwość wystąpienia. Następnie, uzupełniając wypowiedź Pani 

Alicji Lichoń podczas referowania uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyrażenia zgody 

na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości położonej 

w Podegrodziu, dodał, że na terenie przedmiotowej działki organizowany był Małopolski Festiwal 

Smaku. Impreza ta pokazała, że teren przylegający do budynku byłej szkoły znakomicie sprawdza 

się podczas organizacji imprez przewidzianych dla mieszkańców Gminy. Wójt zaznaczył, że wizja, 

którą Gmina będzie starała się urzeczywistnić jak najszybciej będzie służyła nie tylko mieszkańcom 

Gminy Podegrodzie, ale także całego Powiatu. Na zakończenie złożył podziękowania 

Panu staroście Markowi Kwiatkowskiemu oraz staroście poprzedniej kadencji Panu Markowi 

Pławiakowi za starania włożone w to, by budynek szkoły w innej formie nadal mógł służyć 

mieszkańcom. 

Radna Rady Powiatu Nowosądeckiego Joanna SZEWCZYK-KUBACKA złożyła 

podziękowania całej radzie za podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w 

trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości położonej w Podegrodziu. Przypomniała 

ponadto, że na Tereni kompleksu odbywały się również dni Św. Ojca Papczyńskiego w czerwcu br. 

Następnie złożyła podziękowania za inwestycję remontu drogi relacji Olszana-Jadamwola wraz 



PROTOKÓŁ Nr 8/VIII/2019  30 sierpnia 2019 r.                                        14 

z budową chodnika, dziękując za współpracę Gminy Podegrodzie. W imieniu mieszkańców złożyła 

podziękowania Panu Adamowi Czerwińskiemu Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg 

w Nowym Sączu za działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach.   

Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego Marek PŁAWIAK zabierając głos podziękował Zarządowi za 

działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa oraz poprawę edukacji młodych mieszkańców Powiatu 

Nowosądeckiego. Następnie odniósł się do ostatniej sesji Rady Miasta Nowego Sączu. Wobec wszystkich 

zebranych oświadczył, że był oburzony wypowiedzią jednego z radnych w stosunku do wójtów powiatu 

nowosądeckiego. Zaznaczył, że nie dotyczy to tylko wójtów obecnych natartej sesji, ale wszystkich, 

ponieważ w taki sposób nie można wypowiadać się w kierunku nikogo. Podkreślił, że wójtowie 

Sądecczyzny to zasłużeni samorządowcy. Powiedział, że  jest to głos  szacunku wobec wójtów. Kierując 

się do wójtów i burmistrzów z całego Powiatu wyraził słowa szacunku i uznania, zwracając przy tym  

uwagę na ich ciężką pracę.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC poinformował, że: 

 stosownie do art. 266 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych Zarząd Powiatu Nowosądeckiego przedłożył informację 

o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Powiat 

Nowosądecki. Informacja ta została przekazana Radnym w dniu 29 sierpnia 2019 r. 

 stosownie do do art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych w dniu 29 sierpnia 2019 r. została Radnym przekazana informacja o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za I półrocze 2019 r. oraz informacja 

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego. 

 termin następnej Sesji zostanie uzgodniony. 

 

 

Ad 17. 

Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC wobec wyczerpania 

wszystkich punktów porządku obrad VIII Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego ogłosił zamknięcie 

posiedzenia i podziękował za udział w obradach. 

 

 

 

Przewodniczący  

Rady Powiatu Nowosądeckiego 

 

Roman POTONIEC 

 

Zał.   

Załącznikami do powyższego protokołu są wydruki wygenerowane z sytemu debat i głosowań 

dotyczące poszczególnych głosowań.   

 

Protokołowała: 

Monika Pasiut 
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9.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż w trybie przetargu, nieruchomości gruntowych położonych w gminie Chełmiec, 
obręb Marcinkowice, stanowiących własność Powiatu Nowosądeckiego.

VIII Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI Kadencji

Głosowanie

3

Typ głosowania jawne Data głosowania:  30.08.2019 13:57

Liczba uprawnionych 29 Głosy za 27

Liczba obecnych 27 Głosy przeciw 0

Liczba nieobecnych 2 Głosy wstrzymujące się 0

Głosy nieoddane 0

Kworum zostało osiągnięte

Uprawnieni do głosowania

Lp Nazwisko i imię Głos Lp. Nazwisko i imię Głos

1. Adamczyk Marta ZA 16. Nowak Michał ZA

2. Bodziony Emil ZA 17. Obrzut Wiktor ZA

3. Bodziony Krzysztof NIEOBECNY 18. Ogorzałek Piotr ZA

4. Bulanda Marcin ZA 19. Pławiak Marek ZA

5. Ciągło Edward ZA 20. Poradowski Ryszard ZA

6. Dąbrowski Stanisław ZA 21. Poręba Antoni ZA

7. Dobosz Marian ZA 22. Potoniec Roman ZA

8. Durlak Wiktor ZA 23. Stawiarska Joanna ZA

9. Gajowski Przemysław ZA 24. Sułkowski Stanisław ZA

10. Gancarz Andrzej ZA 25. Szarota Maria ZA

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

12. Koszyk Antoni ZA 27. Świgut Józef ZA

13. Kwiatkowski Marek ZA 28. Zaremba Tadeusz ZA

14. Łabuda Paweł ZA 29. Zielińska Ewa ZA

15. Nika Zofia ZA

Wydrukowano: 30.08.2019 13:57:52
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10.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości położonej w 
Podegrodziu, na okres 25 lat. 

VIII Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI Kadencji

Głosowanie

4

Typ głosowania jawne Data głosowania:  30.08.2019 14:02

Liczba uprawnionych 29 Głosy za 26

Liczba obecnych 27 Głosy przeciw 0

Liczba nieobecnych 2 Głosy wstrzymujące się 0

Głosy nieoddane 1

Kworum zostało osiągnięte

Uprawnieni do głosowania

Lp Nazwisko i imię Głos Lp. Nazwisko i imię Głos

1. Adamczyk Marta ZA 16. Nowak Michał ZA

2. Bodziony Emil ZA 17. Obrzut Wiktor ZA

3. Bodziony Krzysztof NIEOBECNY 18. Ogorzałek Piotr ZA

4. Bulanda Marcin ZA 19. Pławiak Marek NIEODDANY

5. Ciągło Edward ZA 20. Poradowski Ryszard ZA

6. Dąbrowski Stanisław ZA 21. Poręba Antoni ZA

7. Dobosz Marian ZA 22. Potoniec Roman ZA

8. Durlak Wiktor ZA 23. Stawiarska Joanna ZA

9. Gajowski Przemysław ZA 24. Sułkowski Stanisław ZA

10. Gancarz Andrzej ZA 25. Szarota Maria ZA

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

12. Koszyk Antoni ZA 27. Świgut Józef ZA

13. Kwiatkowski Marek ZA 28. Zaremba Tadeusz ZA

14. Łabuda Paweł ZA 29. Zielińska Ewa ZA

15. Nika Zofia ZA

Wydrukowano: 30.08.2019 14:02:40
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11.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu 
Nowosądeckiego od dnia 1 września 2019 roku.

VIII Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI Kadencji

Głosowanie

5

Typ głosowania jawne Data głosowania:  30.08.2019 14:07

Liczba uprawnionych 29 Głosy za 26

Liczba obecnych 27 Głosy przeciw 0

Liczba nieobecnych 2 Głosy wstrzymujące się 0

Głosy nieoddane 1

Kworum zostało osiągnięte

Uprawnieni do głosowania

Lp Nazwisko i imię Głos Lp. Nazwisko i imię Głos

1. Adamczyk Marta ZA 16. Nowak Michał ZA

2. Bodziony Emil ZA 17. Obrzut Wiktor ZA

3. Bodziony Krzysztof NIEOBECNY 18. Ogorzałek Piotr ZA

4. Bulanda Marcin ZA 19. Pławiak Marek ZA

5. Ciągło Edward ZA 20. Poradowski Ryszard ZA

6. Dąbrowski Stanisław ZA 21. Poręba Antoni ZA

7. Dobosz Marian ZA 22. Potoniec Roman ZA

8. Durlak Wiktor ZA 23. Stawiarska Joanna ZA

9. Gajowski Przemysław ZA 24. Sułkowski Stanisław NIEODDANY

10. Gancarz Andrzej ZA 25. Szarota Maria ZA

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

12. Koszyk Antoni ZA 27. Świgut Józef ZA

13. Kwiatkowski Marek ZA 28. Zaremba Tadeusz ZA

14. Łabuda Paweł ZA 29. Zielińska Ewa ZA

15. Nika Zofia ZA

Wydrukowano: 30.08.2019 14:07:25
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12.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Nowosądeckiego na 2019 rok.

VIII Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI Kadencji

Głosowanie

6

Typ głosowania jawne Data głosowania:  30.08.2019 14:10

Liczba uprawnionych 29 Głosy za 27

Liczba obecnych 27 Głosy przeciw 0

Liczba nieobecnych 2 Głosy wstrzymujące się 0

Głosy nieoddane 0

Kworum zostało osiągnięte

Uprawnieni do głosowania

Lp Nazwisko i imię Głos Lp. Nazwisko i imię Głos

1. Adamczyk Marta ZA 16. Nowak Michał ZA

2. Bodziony Emil ZA 17. Obrzut Wiktor ZA

3. Bodziony Krzysztof NIEOBECNY 18. Ogorzałek Piotr ZA

4. Bulanda Marcin ZA 19. Pławiak Marek ZA

5. Ciągło Edward ZA 20. Poradowski Ryszard ZA

6. Dąbrowski Stanisław ZA 21. Poręba Antoni ZA

7. Dobosz Marian ZA 22. Potoniec Roman ZA

8. Durlak Wiktor ZA 23. Stawiarska Joanna ZA

9. Gajowski Przemysław ZA 24. Sułkowski Stanisław ZA

10. Gancarz Andrzej ZA 25. Szarota Maria ZA

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

12. Koszyk Antoni ZA 27. Świgut Józef ZA

13. Kwiatkowski Marek ZA 28. Zaremba Tadeusz ZA

14. Łabuda Paweł ZA 29. Zielińska Ewa ZA

15. Nika Zofia ZA

Wydrukowano: 30.08.2019 14:10:17
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