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Rada Powiatu Nowosądeckiego 

 

PROTOKÓŁ Nr 10/X/2019 

z obrad X Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 listopada 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. 15:10. 

 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 X  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. 

Złożenie ślubowania 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC poinformował, że w związku 

z wyborem Pana Wiktora DURLAKA na Senatora Rzeczypospolitej Polskiej i postanowieniem 

Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 21 października br. w sprawie stwierdzenia 

wygaśnięcia mandatu radnego, zgodnie z art. 387 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks 

wyborczy w przypadku stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego wybranego w okręgu 

wyborczym na radnego powiatu, komisarz wyborczy postanawia o wstąpieniu na jego miejsce 

kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie 

utracił prawa wybieralności. Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 

25 października br. w sprawie obsadzenia mandatu radnego, stwierdza się objęcie mandatu radnego 

przez Panią Annę RADZIK.  

 

Pani  Anna RADZIK odczytała tekst ślubowania: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie 

wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa 

Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra 

obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”/„Tak mi dopomóż 

Bóg”. Tym samym Pani Anna Radzik objęła mandat Radnego Powiatu Nowosądeckiego. 

 

Ad 3. 
 

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. 
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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. 

 

Przyjęty porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia.     

2. Złożenie ślubowania. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego. 

5. Informacja o złożonych interpelacjach w okresie międzysesyjnym. 

6. Interpelacje radnych. 

7. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.  

8. Informacja o gospodarowaniu nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu 

Nowosądeckiego. 

9. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Nowosądeckiego za 

rok szkolny 2018/2019. 

10. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych. 

11. Informacja na temat przygotowań do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie 

Powiatu Nowosądeckiego w sezonach zimowych 2019/2020 i 2020/2021. 

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej 

wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.  

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m² 

pasa drogowego dróg powiatowych. 

14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów 

z dróg na terenie Powiatu Nowosądeckiego na koszt właściciela i przechowywania tych pojazdów na 

wyznaczonych parkingach strzeżonych na 2020 rok. 

15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany uchwały nr 49/V/2019 Rady 

Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego 

podziału środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań na rzecz osób 

niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim w 2019 r. 

16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zatwierdzenia Programu 

naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie 

Ratunkowe w Nowym Sączu. 

17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów aptek 

ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na terenie 

Krynicy-Zdroju, Miasta i Gminy Stary Sącz, Miasta Grybów oraz Gminy Grybów, 

w 2020 roku. 

18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 

2020 za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarach 

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

w trybie bezprzetargowym z udzieleniem bonifikaty nieruchomości położonej 

w Podegrodziu 170. 

20. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie Programu Współpracy Powiatu 

Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020. 

21. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Łącku w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące 

w Łącku. 

22. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie w czteroletnie 

Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie. 

23. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu 

w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu. 

24. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Marcinkowicach w czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące w Marcinkowicach. 

25. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Krynicy-Zdroju w czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące w Krynicy-Zdroju. 

26. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Muszynie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące 

w Muszynie. 

27. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Grybowie w czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grybowie. 

28. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nawojowej w czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nawojowej. 

29. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Krynicy-Zdroju w czteroletnie 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krynicy-Zdroju. 

30. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

czteroletniego Technikum w Muszynie w pięcioletnie Technikum w Muszynie. 

31. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

czteroletniego Technikum w Marcinkowicach w pięcioletnie Technikum w Marcinkowicach. 

32. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

czteroletniego Technikum w Łącku w pięcioletnie Technikum w Łącku. 

33. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

czteroletniego Technikum w Krynicy-Zdroju w pięcioletnie Technikum w Krynicy-Zdroju. 

34. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

czteroletniego Technikum w Grybowie w pięcioletnie Technikum w Grybowie. 

35. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

czteroletniego Technikum w Nawojowej w pięcioletnie Technikum w Nawojowej. 

36. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

czteroletniego Technikum w Starym Sączu w pięcioletnie Technikum w Starym Sączu. 

37. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

czteroletniego Technikum w Tęgoborzy w pięcioletnie Technikum w Tęgoborzy. 

38. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Nawojowej i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia 

Zawodowego w Nawojowej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nawojowej. 

39. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 
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Ponadgimnazjalnych im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu. 

40. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju. 

41. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej. 

42. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Władysława St. Reymonta w Tęgoborzy. 

43. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie 

Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu 

Nowosądeckiego na 2019 rok. 

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

Finansowej Powiatu Nowosądeckiego. 

45. Oświadczenia, wolne wnioski.    

46. Zamknięcie sesji.  
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Ad 4. 

Przyjęcie protokołu z IX 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  IX  Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego został przyjęty. 

 

Ad 5. 

Informacja o złożonych interpelacjach w okresie międzysesyjnym. 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC poinformował, że 

w okresie międzysesyjnym, w dniu 29 października br.  wpłynęła 1 interpelacja Pana Radnego 

Piotra Ogorzałka dotycząca rozpatrzenia możliwości montażu lustra przy drodze Nr 1570 relacji 

Paszyn – Mogilno –Krużlowa. 

 

Ad 6. 

Interpelacje radnych. 

 

Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego Wiktor OBRZUT złożył interpelację dot.: 

 zapewnienia bezpieczeństwa na odcinku drogi powiatowej Z 1572 K Grybów – 

ul. Węgierska – Ul. Jakubowskiego- Krużlowa Niżna oraz drogi powiatowej nr 1466 K 

Stróże – Polna- Łużna. 

 

Radna Rady Powiatu Nowosądeckiego Anna RADZIK złożyła interpelację dot.: 

 zapewnienia bezpieczeństwa na odcinku drogi powiatowej  Nr 1576 K Nowy Sącz-

Kamionka-Florynka. 
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Ad 7. 

Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym. 

Starosta Nowosądecki Marek KWIATKOWSKI przedstawił sprawozdanie z okresu 

międzysesyjnego. W pierwszej kolejności przedstawił informację dotyczącą pozyskania środków 

finansowych. 13 listopada Powiat Nowosądecki otrzymał z rąk wicemarszałka województwa 

małopolskiego Pana Łukasza Smółki promesę na rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie 

zawodowe w Powiecie Nowosądeckim na kwotę 7500 000 zł. Starosta wyraził swoje zadowolenie, 

iż udało się pozyskać ponad 5% wszystkich środków na wsparcie edukacji w województwie 

małopolskim. Jest to kwota, która pozwoli podnieść poziom edukacyjny w szkołach zawodowych 

i ponadpodstawowych w ciągu najbliższych trzech lat. Projekt ten dotyczy kursów na prawo jazdy 

kat. B, szkolenia zawodowego, praktyki oraz staży dla uczniów oraz doradztwo edukacyjno-

zawodowe, pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, szkolenia i studia 

podyplomowe dla nauczycieli oraz ważna kwota bo ponad 8 000 000 zł, którą można przeznaczyć 

na wyposażenie pracowni w szkołach. Łączna wartość projektu to 8 284 000 zł. Starosta 

poinformował również, iż  8 października br. wpłynął list intencyjny od wicemarszałka Łukasza 

Smółki odnośnie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej oraz środki na realizację projektu o wartości 

309 000 zł. Te dwa projekty spowodują, że oprócz tych środków, które już są dostępne jako 

subwencja, Powiat będzie mógł podnieść poziom edukacji, a tym samym dać możliwość uczniom 

zaistnieć na rynku pracy. Starosta poinformował o zakończeniu budowy wielofunkcyjnego boiska 

sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej. Wartość tego projektu 

wyniosła 349 000 zł, z czego dofinansowanie wynosiło 168 000 zł. Równocześnie Starosta zaprosił 

wszystkich zainteresowanych w imieniu dyrektora szkoły na otwarcie boiska, które odbędzie się we 

wtorek 19 listopada (podczas otwarcia odbędzie się mecz piłki nożnej, w który będzie można wziąć 

udział). Jest to boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej, siatkowej i piłki nożnej. Starosta podkreślił, 

że wymieniona kwota 349 000 zł to kwota projektowa, natomiast to boisko będzie kosztować około 

500 000 zł, ponieważ dochodzi dodatkowa infrastruktura. Starosta wyjaśnił, iż rozwiązano projekt 

kompleksowo, aby nie powracać do tej inwestycji w kolejnych latach. Na wiosnę planowane jest 

ułożenie kostki obok wspomnianego boiska. W dalszej kolejności starosta przedstawił zakończone 

inwestycje drogowe. Została przebudowana droga powiatowa Trzetrzewina – Krasne Potockie – 

Męcina na odcinku 500 m za kwotę 673 000 zł, tam sytuacja była bardzo trudna, droga była 

w bardzo kiepskim stanie, wręcz nieprzejezdna. Następna zakończona inwestycja to budowa 

chodnika  wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz – Florynka  na długości 

463 m w miejscowości Binczarowa. Wartość prac 548 000 zł, udział gminy Grybów w wysokości 

50% kosztów robót budowlanych. Kolejna inwestycja to budowa chodnika przy drodze powiatowej 

Niecew – Podole Górne w Lipnicy Wielkaiej, wartość inwestycji 142 000 zł, gmina Korzenna 

partycypowała w kosztach w wysokości 50% kosztów robót budowlanych. Następnie budowa 

chodnika Paszyn – Mogilno –  Krużlowa, wartość prac 138 000 zł, zadanie współfinansowane przez 

gminę Korzenna w wysokości 505 kosztów robót budowlanych. Kolejna inwestycja to przebudowa 

mostu w ciągu drogi Stary Sącz – Przysietnica Barcice w Moszczenicy Niżnej. Zadanie to jest 

w trakcie realizacji, wartość inwestycji 986 000 zł. Następnie Starosta poinformował 

o przeprowadzeniu postępowania przetargowego i zawarciu umowy z wykonawcami na następujące 

remonty drogowe: przebudowa drogi powiatowej Łososina – Ujanowice – Młynne na długości 94 m 

- Wronowice wraz ze skrzyżowaniem w kwocie 82 000 zł, udział gminy Łososina Dolna w kwocie 

50% kosztów. Następnie przebudowa drogi powiatowej Łabowiec o długości 414 m w Łabowej 

(wymiana nawierzchni oraz budowa chodnika) to jest wartość 800 000 zł, w tym dofinansowanie 

gminy Łabowej 365 000 zł. Następnie prace będą dotyczyły przebudowy drogi powiatowej Grybów 

– Krużlowa Niżna roboty będą polegały na budowie chodnika na długości 570 m w miejscowości 

Siołkowa, wartość tego przedsięwzięcia to 521 000 zł, zadanie współfinansowane przez gminę 

Grybów. Kolejne inwestycja to wykonanie aktywnej informacji wizualnej na przejściach dla 

pieszych w miejscowościach: Korzenna wartość 21 000 zł, Tęgoborze wartość 20 000 zł oraz 

Podegrodzie – Mokra Wieś za kwotę 33 000 zł. Te inwestycje były finansowane z budżetu 
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Województwa Małopolskiego w wysokości około 50% wartości kosztorysowej. Dalej Starosta 

przedstawił kolejną bardzo ważną inwestycję, która dobiega końca w miejscowości Świniarsko. Jest 

to sygnalizacja świetlna koszt tej inwestycji to 92 000 zł. Starosta podkreślił, iż są to bardzo ważne 

inwestycje, które poprawiają bezpieczeństwo w okolicach szkół. Kolejnym poruszonym tematem 

był Fundusz Dróg Samorządowych, w ramach którego realizowane są inwestycje drogowe.  

Remont drogi powiatowej Limanowa – Chełmiec łączna długość to 5 km 272 m, wartość 

7 562 000 zł dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 70% , termin 

zakończenia tych prac przewidziany jest na lipiec 2020 r., a rozpoczęcie wczesną wiosną 2020 r. 

Wcześniej planowana jest dobudowa chodnika, który połączy już istniejący chodnik na odcinku 

Rdziostów – Chełmiec, długość około 900 m. Po negocjacjach z Panem Wójtem Stawiarskim, 

gmina Chełmiec pokryje koszty w wysokości 60%. Kolejny punkt to remont drogi powiatowej 

Ropa – Gródek – Biała Niżna na długości 2740 m o wartości prac 2 831 000 zł, również 

dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 70% kosztów robót budowlanych. 

Następna inwestycja to przebudowa drogi powiatowej Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka – Łazy 

Biegonickie na długości 1616 m  w Żeleźnikowej Małej wartość to 2 819 000 zł, dofinansowanie 

50%. Termin realizacji powyższych inwestycji planowany jest na czerwiec 2020 r. Kolejny punkt 

przedstawiony przez Starostę dotyczył środków na usuwanie klęsk żywiołowych. Remont drogi 

powiatowej Trzetrzewina – Podrzecze o długości 3 km 625 m wartość prac 3 724 000 zł, te prace 

zostaną zakończone do 10 grudnia br. Dofinansowanie inwestycji w wysokości 80% kosztów 

inwestycji, ale w związku z tym, iż prace mają być wykonane kompleksowo, z posiadanej rezerwy 

ogłoszono przetarg, tak aby drogę łączącą gminę Chełmiec i Podegrodzie zrealizować w całości. 

Remont drogi powiatowej Żegiestów – Szczawnik – Muszyna ul. Zazamcze w miejscowości 

Muszyna na długości 465 m o wartości 1 656 000 zł, dofinansowanie 80%, termin realizacji 

10 grudnia br. Następnie Starosta poinformował o inwestycjach, które są w trakcie postępowań 

przetargowych. Remont drogi powiatowej Trzetrzewina – Podrzecze o długości 1650 m, 

zakończenie prac jest planowane na 10 grudnia br. Remont drogi powiatowej Korzenna – Jasienna – 

Przydonica na długości 990 m w miejscowości Przydonica, termin składania ofert do 

21 listopada br., termin realizacji robót 18 grudzień br. Kolejną przedstawioną sprawą była krótka 

informacja na temat zimowego utrzymania dróg, łącznie obejmie około 481 km (cały pakiet 

informacji został wcześniej przekazany do wiadomości od Dyrektora Adama Czerwińskiego). 

W standardzie trzecim 73 km (dotyczy dróg Nowy Sącz – Florynka około 20 km oraz droga 

Krynica – Tylicz 6,5 km, w standardzie czwartym 407 km). Przetarg się odbył, kwota na dwuletni 

okres odśnieżania to 10 000 000 zł. Między sesjami odbyło się również sporo wydarzeń m.in. 

3 pażdziernika odbyło się spotkanie z Koordynatorem Praktyk Zawodowych oraz z trójką uczniów 

ze Szkoły Gospodarki Zarządzania. Młodzież weźmie udział w praktykach w sądeckich firmach 

Dako, Fakro, Newag w ramach unijnego program Erasmus. 4 października br. odbył się jubileusz 

50-lecia pracy twrórczej Kazimierza Basty – artysty ludowego i rzeźbiarza mieszkającego 

w Stadłach. Gmina Podegrodzie wraz z Krzysztofem Bodzionym przygotowała uroczystość. 

8 pażdziernika odbyła się uroczystość włączenia OSP w Kamiannej do Krajowego Systemu 

Ratownictwa Gaśniczego. Przekazano sprzęt tnąco-rozpierający, a także samochód do ratownictwa 

gaśniczego. Rownocześnie 8 pażdziernika br. zostały wręczone akty powołania do Składu 

Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Na ręce osób, które odchodzą zostały 

złożone podziękowania, a takrze złożono życzenia osobom, które będą pracować I funkcjonować na 

rzecz osób niepełnosprawnych. 9 pażdziernika br. odbyło się spotkanie z samorządowcami 

dotyczące problemów zbiorowej komunikacji na terenie Sądeczyzny z inicjatywy 

Pani Wiceprzewodniczącej Marty Adamczyk. W spotkaniu wziął udział Marszałek Województwa 

Małopolskiwego Pan Witold Kozłowski, a także Dyrektor Departamentu Ministerstwa 

Infrastruktury. Starosta podkreślił, że temat jest trudny i wymaga uszczegółowienia, wiąze się ona 

ze zbyt dużymi konsekwencjami finansowymi dla samorządów.  10 października br. odbyło się 

spotkanie z prezesem amerykańskiej firmy zajmującej się dostarczaniem technologii związanej z 

szeroko rozumianą zieloną energią. Inicjatorką tego spotkania była Pani radna 

Joanna Szewczyk-Kubacka. Na spotkaniu poruszono temat możliwości poszukiwania alternatyw 
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energetycznych z wiatru, ze słońca czy z wody. Starosta nadmienił, iż wiadome jest, że Polska nie 

zrealizowała w całości dyrektywy unijnej, która zakładała, że w 2020 roku będziemy pozyskać 20% 

energii z niekonwencjonalnych źródeł. Okazuje się, że osiągneliśmy 15%, co wynika z różnych 

przyczyn. Przede wszystkim z faktu, że energia odnawialna nie jest tania. To są ogromne koszty, 

które należy ponieść na etapie wstępnym, I często  należy się zastanawiać nad alternatywą, czy nas 

na to stać. 11 października br. odbyło się spotkanie z mieszkańcami Ptaszkowej, którzy 

podziękowali za realizowane inwestycje przebudowy wiaduktu w Ptaszkowej. Starosta kolejny raz 

bardzo podziękował Panu Porębie oraz Panu Józefowi Leśniakowi za ogrom pracy, dzięki której 

udało się tę inwestycję zrealizować. Pojawia się kolejne zadanie, a mianowicie budowa chodnika, 

jednakże w przeciągu dwóch lat planowana jest realizacja tego przedsięwzięcia. 

11 pażdziernika obdył się również Jarmark Jerzego w klimacie PRL-u –  impreza integracyjna, 

podczas której młodzież współpracuje z rodzicami oraz mieszkańcami w Szkole Podstawowej 

w Świniarsku. Starosta podziękował oraz pogratulował Panu Pawłowi Łabudzie, który organizuje tę 

imprezę. 14 pażdziernika br. Starosta uczestniczył w wernisarzu prac artystów zrzeszonych 

w Krakowskim Oddziale Klubu Malarzy. Co roku są przyjmowani w internacie w Starym Sączu. 

Malarze zostawiają prace przedstawiające okolice Starego Sącza. Starosta równocześnie zachęcił do 

wspierania tychże artystów. 15 pażdziernika br. miały miejsce obchody Powiatowego Dnia Edukacji 

Narodowej, podczas których uhonorowanych zostało 13 nauczycieli powiatowych szkól. Spotkanie 

odbyło się w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu. 17 października br. przedsieębiorcy z 

Senegalu spotkali się z przedstawicielami małopolskich firm zainteresowanych współpracą oraz 

nawiązanie kontaktów gospodarczych. W spotkaniu wziął udział Wicestarosta Antoni Koszyk. 

22 października br. odbyły się obchody 20-lecia Sądeckiej Izby Turystycznej. Złotymi Jabłkami 

Sądeckimi zostali uhonorowania: Pan Krzysztof Trela Biuro Turystyczne Wektor z Muszyny, 

Pan Jacek Nowak Pasieka Barć Kamianna, Pan Kamil Więcek Rezydencja Leśny Dwór w 

Kosarzyskach. 22 października br. w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu zostały rozdane 

nagrody dla zwycięzców akcji “BIKowe bezpieczeństwo”. Mieszkańcy Nowego Sącza mogli 

startować w dwóch konkursach – w fotograficznym i filmowym. 24 października br. odbyło się 

pierwsze posiedzenie nowej Powiatowe Rady Działalności Pożytku Publicznego, która została 

powołana na trzyletnią kadencję. W sład rady wchodzą przedstawiciele Rady Powiatu 

Nowosądeckiego: Pani Marta Adamczyk, Pan Antoni Poręba oraz przedstawiciele Zarządu Powiatu 

Nowosądeckiego: Pan Antoni Koszyk, Pan Edward Ciągło, a także przedstawiciele Organizacji 

Pozarządowych. 24 października br. delegacja radnych powiatowych pojechała do Strasburga na 

zaproszenie Europosła prof. Ryszarda Legutki. W skład delegacji weszli Pan Edward Ciągło –

członek Zarządu, Pan Marcin Bulanda, Pan Michał Nowak oraz dyrektor Liceum 

Ogólnokształcącego w Grybowie Pan Tomasz Walicki. W perspektywie wyjazd pozwoli na 

poprawę edukacji w naszym regionie, poprzez wyjazdy do Europarlamentu. 25 października br. 

Starosta gościł liczną delegację uczniów wraz z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej w 

Rdziostowie w ramach projektu “odblaskowa szkoła”. Na wniosek Pani Dyrektor poprawiono 

warunki na drodze – pomalowano pasy przejścia dla pieszych, zamontowano dodatkowe tablice. 

28 pażdziernika br. Starosta otrzymał wyróżnienie za współprace i działanie na rzecz obronności 

Państwa podczas wojewódzkich obchodów Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej 

w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Było to pokłosie współpracy z Komendandem. Przyjęto 

ponad dwustu rodziców, których przynajmniej trójka dzieci  odbyła służbę wojskową. Starosta 

zwrócił uwagę, że jest to wyróżnienie dla całej Rady i całego Zarządu, ponieważ wspólnym celem 

jest, aby podkreślać zasługi dla nowosądeczyzny. 28 października br. w Sokole odbył sie Jubileusz 

75-lecia Klubu Sportowego Dunajec, podczas którego starosta wręczył list gratulacyjny. Starosta 

zauważył jak bardzo pogarsza się sytuacja tego klubu. 30 października br. odbył się konwent 

Przewodniczących Rad Powiatu na limanowszczyźnie. W konwencie uczestniczył Przewodniczący 

Pady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec.  6 listopada br. odbył się przegląd Kół Gospodyń 

Wiejskich z gminy Grybów. W tej imprezie uczestniczył Wicestarosta Antoni Koszyk, a wygrały 

Panie z Kąclowej. 9 listopada br. Zespół Regionalny Piątkowioki obchodził jubileusz 25-lecia 

działalności, w związku z czym odbyła się uroczystość w Małpolskim Centrum Kultury  Sokół. W 
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spotkaniu uczestniczł członek Zarządu Edward Ciągło, wręczjąc nagrody, odznaczenia oraz 

promesę dla Jubilatów za okres 25 lat. 10 listopada br. obchodzono 50lecie zespołu regionalnego 

Lipniczanie, w imprezie uczestniczyła Pani Zofia Nika – członek Zarządu Powiatu 

Nowosądeckiego, wiceprzwodnicząca Rady Powiatu Nowosądeckiego Pani Marta Adamczyk, 

a także radni: Pan Marcin Bulanda, Piotr Ogorzałek oraz Franciszek Kantor. Kończąc Starosta 

podziękował za uwagę. 

 

Ad 8. 

Informacja o gospodarowaniu nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu 

Nowosądeckiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC poinformował, że 

Komisja Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego zapoznała się z informacjami i nie 

miała uwag. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC poinformował,  że na 

ewentualne pytania dotyczące gospodarowaniu nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu 

Nowosądeckiego udzieli obecna na sali Pani Alicja LICHOŃ Kierownik Zespołu ds. Gospodarki 

Nieruchomościami. 

 

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

 

Ad 9. 

Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Nowosądeckiego za 

rok szkolny 2018/2019. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC poinformował, że 

Komisja Edukacji Rady Powiatu Nowosądeckiego zapoznała się z informacjami i nie miała uwag. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC poinformował, że na 

ewentualne pytania dot. informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Nowosądeckiego 

za rok szkolny 2018/2019, odpowiedzi udzieli obecna na sali Pani Bożena MYNAREK Zastępca 

Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. 

 

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

 

 

Ad 10. 

Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych. 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC poinformował, że na 

podstawie art. 25c ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym wszystkie 

oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego za 2018 r. zostały złożone 

w ustawowym terminie. Na podstawie analizy treści oświadczeń nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Ponadto zgodnie z informacją zawartą w piśmie z dnia 27 września 2019 roku po dokonaniu analizy 

oświadczeń majątkowych  złożonych Wojewodzie Małopolskiemu za rok 2018,  nie stwierdzono żadnych 

uwag zarówno w przypadku oświadczenia majątkowego Pana Starosty Marka Kwiatkowskiego, jak i 

Przewodniczącego Rady. Urząd Skarbowy w Nowym Sączu i Limanowej przekazał również analizę 

z oświadczeń majątkowych, która została przekazana zainteresowanym. 
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Starosta Nowosądecki Marek KWIATKOWSKI przedstawił sprawozdania z oświadczeń majątkowych 

Członków Zarządu Powiatu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu, Kierowników, Pracowników 

jednostek organizacyjnych powiatu i pracowników Starostwa wydających decyzje administracyjne za 

2018 rok. Osobami ustawowo zobowiązanymi do złożenia oświadczenia majątkowego Staroście było 

4 członków Zarządu Powiatu, 34 9racowników Starostwa Powiatowego, 29 kierowników jednostek 

powiatowych, 16 pracowników jednostek powiatowych. Wszystkie oświadczenia zostały złożone w 

terminie do 30 kwietnia 2019  roku. Po dokonaniu analizy oświadczeń majątkowych przez Starostę 

nie stwierdzono nieprawidłowości. Sprawozdanie na temat oświadczeń majątkowych osób, które były 

zobligowane do złożenia oświadczeń majątkowych z takich przyczyn jak objęcie stanowiska, otrzymaniu 

upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, odwołaniu ze stanowiska, rozwiązanie umowy 

o pracę – w tym wypadku jedno oświadczenie nie zostało złożone w związku z odwołaniem ze 

stanowiska, pozostałe oświadczenia zostały złożone w terminie (nie stwierdzono nieprawidłowości).  

 

 

Ad 11. 

Informacja na temat przygotowań do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu 

Nowosądeckiego w sezonach zimowych 2019/2020 i 2020/2021. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC poinformował, że 

Komisja Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego zapoznała się z informacją i nie 

miała uwag. 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC poinformował, że na 

ewentualne pytania odpowiedzi udzieli Pan Adam CZERWIŃSKI Dyrektor Powiatowego Zarządu 

Dróg w Nowym Sączu. 

 

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

 

 

Ad 12. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej 

wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. 

 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Nowosądeckiego Pani Joanna 

Szewczyk-Kubacka przedstawiła projekt uchwały.  

 

W dniu 31 lipca 2019 roku do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu wpłynęła petycja  

złożona przez radcę prawnego pana Konrada Cezarego Łakomego dotycząca wprowadzenie 

w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów zgodnie 

z zaleceniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawartymi w dokumencie pt. „Korupcja 

Polityczna. Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy wybieranych w wyborach 

powszechnych”. W przedmiotowej petycji zawarto ponadto postulat opublikowania treści Polityki 

Zarządzania Konfliktem Interesów w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego 

w Nowym Sączu, wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie polityki, wprowadzenia 

mechanizmu kontroli naruszeń wspomnianej polityki oraz ustanowienia konsekwencji za 

nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. W dniu 20 sierpnia 2019 r. wpłynęło 

uzupełnienie petycji, w którym wniesiono aby regulacje Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów 

odnosiły się do radnych powiatowych, a nie do pracowników starostwa, gdyż do nich adresowane 

są rekomendacje Centralnego Biura Antykorupcyjnego.   

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 

870) petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną 
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niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej "podmiotem wnoszącym petycję", 

do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku 

z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Petycja może 

być złożona w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję, podmiotu trzeciego, za jego 

zgodą. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia 

rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia 

zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, 

mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. 

Sprawie tej nadano bieg. W związku ze złożonym uzupełnieniem Starosta Nowosądecki 

przekazał przedmiotową petycję do realizacji według właściwości Przewodniczącemu Rady 

Powiatu Nowosądeckiego. Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego stosownie do swoich 

kompetencji wynikających z art. 14 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym działając w związku 

z § 49b ust. 2 oraz ust.3 pkt 4 Statutu Powiatu Nowosądeckiego,  skierował petycję do Komisji 

Skarg Wniosków i Petycji Rady Powiatu Nowosądeckiego, celem rozpatrzenia i przedstawienia 

stanowiska.  

W dniu 30 października 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji Rady Powiatu Nowosądeckiego, na którym Komisja dokonała analizy treści złożonej 

petycji oraz zapoznała się z opracowaniem Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W wyniku 

analizy sprawy Komisja stwierdziła, że brak jest podstawy prawnej do tworzenia dokumentu, który 

przez wnoszącego petycję został określony jako Polityka Zarządzania Konfliktem Interesów. 

Przepisy funkcjonujące w systemie prawa powszechnie obowiązującego zawierają kwestie statusu 

i zasad działalności radnego, w tym zagadnienia o charakterze antykorupcyjnym. Wskazane 

w petycji opracowanie Centralnego Biura Antykorupcyjnego nie jest aktem prawnym, a zalecenia 

w nim zawarte nie są wiążące dla organów Powiatu.  Podkreślenia wymaga fakt, że postulat 

zawarty w petycji dotyczy nie tylko wprowadzenia wewnętrznych regulacji, ale także stosowania 

sankcji za ich nieprzestrzeganie. Zatem ustanowienie takich regulacji przez Radę Powiatu 

Nowosądeckiego bez podstawy prawnej stanowiłoby o nieważności takiego aktu. Natomiast z 

drugiej strony należy uznać, iż powielanie istniejących rozwiązań prawnych nie tyle byłoby 

działaniem nadmiernym, co naruszałoby zasady poprawnej legislacji.  

Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu 

Nowosądeckiego postanowiła nie uwzględniać petycji w sprawie wprowadzenia Polityki 

Zarządzania Konfliktem Interesów.  

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki 

Zarządzania Konfliktem Interesów. 

 

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: 

Uchwała Nr 85/X/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie 

rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów, została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad 13. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m² 

pasa drogowego dróg powiatowych. 

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Pan Adam CZERWIŃSKI przedstawił 

projekt uchwały. 

 

24 wrześni br ukazał się Dziennik Ustaw zawierający ustawę o zmianie ustawy o wpieraniu 

rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Tą ustawą została zmieniona ustawa o sieciach dróg 

publicznych w zakresie umieszczania na drodze urządzeń i obiektów niezwiązanych z potrzebami 

utrzymania drogi, zarządzania drogą. Głównym celem tej zmiany jest obniżenie stawek opłat za 

umieszczanie w pasie drogowym i prowadzeniem robót z tym związanych urządzeń 

telekomunikacyjnych. Jest to radykalne zmniejszenie tych stawek. Maksymalna stawka może 

wynosić 20 gr za zajęcie m
2 

w przypadku prowadzenia tych robót i nie więcej  niż 20 zł za metr 

rzutu poziomego urządzenia umieszczanego w pasie drogowym za rok. Propozycją jest 

dostosowanie stawek opłat do dzisiejszych warunków odbudowy Dróg. Uchwała proponuje 

podniesienie stawek z 20 zł do 50 zł za m
2 

urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych. 

Urządzenia energetyczne zostają na tym samym poziomie. Za zajęcia m
2 

w przypadku prowadzenia 

robót stawki pozostają na tym samym poziomie, który był ustalony uchwałą z 2004 roku.  

 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej RPN Stanisław DĄBROWSKI przedstawił opinię 

Komisji do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna.  

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg powiatowych. 

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

25 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

2 głosy – nieoddane 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC stwierdził, że w wyniku 

głosowania: 

Uchwała Nr 86/X/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie wysokości 

stawek opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg powiatowych, została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 
 

 

Ad 14. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów 

z dróg na terenie Powiatu Nowosądeckiego na koszt właściciela i przechowywania tych pojazdów na 

wyznaczonych parkingach strzeżonych na 2020 rok. 

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Pan Adam CZERWIŃSKI przedstawił 

projekt uchwały. 
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Jest to obowiązek wynikający z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, który zobowiązuje organ 

stanowiący do corocznego uchwalania stawek opłat za przechowywanie pojazdów na 

wyznaczonych przez Starostę parkingach. Po zapoznaniu z cenami rynkowymi stawki muszą zostać 

zaproponowane Radzie – wykładnia przepisów mówi, iż powiat nie może na tym zarabiać. Koszt 

ponoszony przez podmiot prowadzący te działania, czyli czynności związane z przygotowaniem 

pojazdu do odholowania, za holowanie i przechowywanie pojazdu, jest podstawą do wypłacenia 

przez właściciela tego pojazdu. W poprzednich latach ten mechanizm miał zapewniać dochody do 

budżetu Powiatu. Rada mogła więc przyjąć stawkę wyższą niż proponowana, a różnica pomiędzy 

stawką płaconą podmiotowi, a ustaloną przez Radę była dochodem Powiatu. W tym roku Powiat 

zanotował 52 przypadki, łączny koszt sięga 34 000 zł. Podmiot zaproponował maksymalne stawki 

dopuszczone ustawą, które zostaną zaproponowane, ponieważ innego podmiotu nie ma.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej RPN Stanisław DĄBROWSKI przedstawił opinię Komisji 

do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna.  

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu 

Nowosądeckiego na koszt właściciela i przechowywania tych pojazdów na wyznaczonych parkingach 

strzeżonych na 2020 rok. 

 

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: 

Uchwała Nr 87/X/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 listopada 2019 r.  w sprawie ustalenia 

opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Nowosądeckiego na koszt właściciela                        

i przechowywania tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych na 2020 rok, została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 
 

 

Ad 15. 

 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany uchwały nr 49/V/2019 Rady 

Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego 

podziału środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w 

Powiecie Nowosądeckim w 2019 r. 

 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu Pani Halina HAJTEK 

przedstawiła projekt uchwały. 

 

Powiat Nowosądecki otrzymał dodatkowe środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na rok bieżący w wysokości 203 810 zł, z tej kwoty 63 000 zł zostanie 

przekazane na Warsztaty Terapii Zajęciowej na dofinansowanie ich działalności. Wynika to 

z podwyższenia kwoty przeznaczonej na jednego uczestnika rocznie. Pozostałe 140 810 zł 

przeznaczone zostaną na zadania z rehabilitacji społecznej (68 810 zł na zadanie zaopatrzenia 
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w sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty ortopedyczne, 72 000 zł na dofinansowanie barier 

funkcjonalnych). Projekt uchwały zaopiniował Zarząd Powiatu, Społeczna Rada ds. Osób 

Niepełnosprawnych i Komisja Polityki Społecznej. 

 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej RPN Pani Ewa ZIELIŃSKA przedstawiła opinię 

Komisji do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna.  

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 49/V/2019 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 

marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego podziału środków PFRON przeznaczonych na 

realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim w 2019 r.. 

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

26 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

1 głos– nieoddane 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC stwierdził, że w wyniku 

głosowania: 

Uchwała Nr 88/X/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 listopada 2019 r.  w sprawie zmiany 

uchwały nr 49/V/2019 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia 

planu finansowego podziału środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań na rzecz osób 

niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim w 2019 r., została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 16. 

 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe                        

w Nowym Sączu. 

Dyrektor SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu Pani Bożena HUDZIK 

przedstawiła projekt uchwały.   

 

Zgodnie z art. 59 ustawy o dzielności leczniczej zakład, który wygenerował stratę za poprzedni rok 

obrotowy, jest zobowiązany w terminie 3 m-cy od zatwierdzenia sprawozdania finansowego przedłożyć 

program naprawczy. Program naprawczy był przedstawiany zarówno na Zarządzie, jak i na Komisji 

Zdrowia i Uzdrowisk RPN. Omawiany był również na Radzie Społecznej.  W ramach tego programu 

naprawczego udało się zbilansować jednostkę, która na koniec grudnia 2019 roku miała stratę 

1 620 000 zł brutto, natomiast na dzień dzisiejszy jednostka generuje zysk brutto 230 000 zł. Jest to 

złożony i trudny proces. Obok spraw związanych z finansami Pani dyrektor poruszyła jeszcze inny bardzo 

istotny element tego programu, a mianowicie zmianę nastawienia personelu do pracy  i poczucia więzi z 

zakładem pracy. 

 

Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego RPN Stanisław DĄBROWSKI zadał pytanie dotyczące 

działań podjętych w celu uzyskania zamierzonych efektów.  
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Dyrektor SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu Pani Bożena HUDZIK 

powiedziała, że już zostały podjęte stosowne działania o czym świadczy generowany zysk. Przechodząc 

do konkretów, wymieniła konkretne działania: wprowadzenie 2-osobowych zespołów to jest zysk ok. 

900 000 zł w skali roku, ograniczenie zatrudnienia w administracji to jest zysk 370 000 zł w skali roku, 

wprowadzenie zmian typu wypowiedzenie ISO, wypowiedzenie dodatków dla kierowników w zespołach 

3-osobowych to jest zysk ok. 400 000 zł w skali roku, zmniejszenie w umowach dzierżawy kosztów 

związanych z wynajmem pomieszczeń. Zaznaczyła, że każdy grosz w tej sytuacji jest bardzo ważny. 

 

Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego RPN Stanisław DĄBROWSKI zadał pytanie czy te działania 

nie pogorszą stanu opieki nad pacjentami. 

  

Dyrektor SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu Pani Bożena HUDZIK 

w odniesieniu do zespołów 2-osobowych wyjaśniła, że na terenie całego województwa małopolskiego 

jedynie pogotowie tarnowskie, sądeckie oraz krakowskie posiada zespoły „S”. Natomiast pozostałe 

ościenne pogotowia nie posiadają takich zespołów i nie następuje  pogorszenie świadczonych przez nie 

usług. Natomiast jeżeli  chodzi o Sądeckie Pogotowie Ratunkowe to za wyjątkiem  ograniczenia 

przyznawanych dodatków na zespołach 3-osobowych jest to  jedyna taka kwestia finansowa, w 

odniesieniu do zatrudnionego personelu, która mogłaby przełożyć się nie na jakość świadczonych 

usług, ale na niezadowolenie ze strony personelu, że im odebrano jakiś dodatek i to nie powinno się 

w ogóle przełożyć na jakość świadczonych usług. Natomiast  o jakość świadczonych usług 

Sądeckie Pogotowie dba bardzo, czego najlepszym dowodem jest to że udało się pozyskać środki 

i na 3 karetki, tzw. karetka składkowa,  która będzie zakupiona oraz dwie karetki jedna 

ministerialna oraz karetka z rezerwy ogólnej z budżetu państwa. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN Emil BODZIONY przedstawił opinię 

Komisji do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna.   

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu. 

 

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 89/X/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 listopada 2019 r.  w sprawie 

zatwierdzenia Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – 

Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu, została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad 17. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów aptek 

ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na terenie 

Krynicy-Zdroju, Miasta i Gminy Stary Sącz, Miasta Grybów oraz Gminy Grybów, w 2020 

roku. 
 

Kierownika Zespołu Zdrowia i Spraw Obywatelskich Pani Dorota DOBROWOLSKA przedstawiła 

projekt uchwały.  

                  

Przygotowując rozkład pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów 

aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w święta i inne dni wolne od pracy na terenie Krynicy Zdroju, 

Miasta i Gminy Stary Sącz oraz Miasta Grybów i Gminy Grybów wzięto pod uwagę rzeczywiste potrzeby 

ludności, dążąc do optymalnego zaspokojenia oczekiwań społeczności lokalnej. Rozkład dostosowano do 

bieżących, codziennych potrzeb ludności na powszechne, wykorzystane przez apteki ogólnodostępne 

usługi świadczone w zwykłych warunkach jak i te nadzwyczajne, szczególne, których częstotliwość 

wystąpienia nie sposób przewidzieć. Dyżury w porze nocnej zostały dostosowane godzinowo do pracy 

aptek celem zachowania ciągłości w dostępie całodobowym do usług aptekarskich. Ustalone zasady 

dyżurów aptek są zatem proporcjonalne i adekwatne do istniejących potrzeb, zapewnienia mieszkańcom 

łatwego dostępu do usług farmaceutycznych. Przyjęta przez Radę Powiatu Nowosądeckiego  zasada 

równego podziału obowiązków pracy przez apteki ogólnodostępne z terenu Powiatu Nowosądeckiego 

stanowi realizację zasady solidarnego uczestnictwa aptek w realizacji powinności pełnienia dyżurów 

w terminach wyznaczonych w uchwale, co jest przejawem respektowania przez radę zasady równości 

wobec prawa. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN Emil BODZIONY przedstawił opinię 

Komisji do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna.   

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni 

wolne od pracy na terenie Krynicy-Zdroju, Miasta i Gminy Stary Sącz, Miasta Grybów oraz Gminy 

Grybów, w 2020 roku. 

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

25 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

2 głosy – nieoddane 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC stwierdził, że w wyniku 

głosowania: 

Uchwała Nr 90/X/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 listopada 2019 r.  w sprawie ustalenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów aptek 

ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na terenie 

Krynicy-Zdroju, Miasta i Gminy Stary Sącz, Miasta Grybów oraz Gminy Grybów, w 2020 roku, została 

podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad 18. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 

2020 za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarach 

wodnych Powiatu Nowosądeckiego. 

 

Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Pan Ryszard WĄSOWICZ 

przedstawił projekt uchwały. 

 

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na 

obszarach wodnych. Ustawa ta stanowi, że usuwanie statków i innych obiektów pływających 

z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu oraz prowadzenie strzeżonego portu, przystani 

lub parkingu strzeżonego należy do zadań własnych powiatu. Zgodnie z jej postanowieniami Rada 

Powiatu corocznie ustala w drodze uchwały wysokość opłat za usunięcie statku lub innego obiektu 

pływającego i za jego przechowywanie, w przypadku, gdy prowadziła go osoba będąca w stanie po 

użyciu alkoholu, środka działającego podobnie jak alkohol lub będąca pod wpływem środka 

odurzającego. Starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych 

lub powierza ich wykonanie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Stawki 

określone w uchwale przyjęto w maksymalnej wysokości zgodnie z obwieszczeniem Ministra 

Finansów z dnia 1 sierpnia 2019 r. Stawki zostały podniesione z kwoty od 1 zł do 4 zł 

poszczególnych rodzajach sprzętu pływającego.  
 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej RPN Stanisław DĄBROWSKI przedstawił opinię Komisji 

do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna.  

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2020 za usunięcie i przechowywanie 

statków lub innych obiektów pływających na obszarach wodnych Powiatu Nowosądeckiego. 

 

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 91/X/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 listopada 2019 r.  w sprawie ustalenia 

wysokości opłat na rok 2020 za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 

obszarach wodnych Powiatu Nowosądeckiego, została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad 19. 

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

trybie bezprzetargowym z udzieleniem bonifikaty nieruchomości położonej w Podegrodziu 

170. 
 

Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami Pani Alicja LICHOŃ przedstawiła projekt 

uchwały.  

                

Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości składającej się z dwóch działek. Są to 

działki 582/5 i 582/16 o łącznej powierzchni 1 ha 36 ar zabudowanej obiektami byłego Zespołu Szkół 

Zawodowych w Podegrodziu. Z wnioskiem w tej sprawie zwrócił się Wójt Gminy Podegrodzie załączając 

stosowną uchwałę Rady Gminy Podegrodzie w tej sprawie. Sprzedaż nastąpi na rzecz gminy                               

z przeznaczeniem na cele gminne publiczne takie jak cele dotyczące pomocy społecznej tj. działalność 

ośrodka pomocy społecznej w Podegrodziu, dziennego ośrodka wsparcia dla seniorów, ośrodka wsparcia 

młodzieży trudnej Zakładu Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych oraz na cele kulturalno – społeczne – 

budowa amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Cenę nieruchomości w wysokości 1 mln 950 tyś zł 

ustalił Zarząd Powiatu w dniu 30 października br. Wyraża się zgodę też tą uchwałą na udzielenie 

bonifikaty od powyższej ceny w wysokości 550 tys. zł. Zatem cena sprzedaży wyniesie 1 mln 400 tys. zł. 

Powyższa bonifikata zostanie zabezpieczona hipoteką tzn. jeżeli gmina dokona zbycia nieruchomości lub 

wykorzysta ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty przed upływem 10 lat licząc od 

dnia jej nabycia, będzie zobowiązana do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. 

Zwrot bonifikaty wraz z kosztami i należnościami ubocznymi zostanie zabezpieczony ustanowieniem 

hipoteki umownej w wysokości 700 tys. zł. 

 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury RPN Antoni PORĘBA przedstawił opinię Komisji 

do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej RPN Stanisław DĄBROWSKI przedstawił opinię Komisji 

do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna.  

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym z udzieleniem 

bonifikaty nieruchomości położonej w Podegrodziu 170.  

 

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 92/X/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 listopada 2019 r.  w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym z udzieleniem bonifikaty nieruchomości położonej 

w Podegrodziu 170, została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad 20. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie Programu Współpracy Powiatu 

Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020. 
 

Główny Specjalista w Biurze Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Pani Ewa Mrózek 

przedstawiła projekt uchwały.                 

Program określa formy, zasady i zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi zgodnie z ustawą              

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dokument ten jest analogiczny do programu 

obowiązującego w roku bieżącym. W 2020 roku planuje się ogłoszenie 9 konkursów na dotacje 

organizacji pozarządowych: 

 w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – konkurs Kulturalne SĄDECKIE, 

 w dziedzinie kultury fizycznej – konkurs Sportowe SĄDECKIE, 

 w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia - konkurs Zdrowe SĄDECKIE, 

 w dziedzinie edukacji ekologicznej – konkurs Eko SĄDECKIE, 

 w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego – konkurs Bezpieczne SĄDECKIE, 

 w dziedzinie promocji i turystyki  - konkurs Kocham SĄDECKIE, 

 w dziedzinie polityki senioralnej – konkurs Srebrne SĄDECKIE, 

W przyszłym roku pojawi się nowy konkurs w dziedzinie ochrony praw konsumentów – Świadomy 

Konsument. Ostatni konkurs w dziedzinie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Na 

realizację zadań w programie planuje się przeznaczyć łączną kwotę 603 120 zł, przy czym większa część 

tej kwoty tj. 318 120 zł będzie przeznaczona na konkurs związany z nieodpłatną pomocą prawną. 

Natomiast 285 000 zł na wszystkie pozostałe konkursy. 

 

Przewodniczący Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

Współpracy Międzynarodowej RPN Pan Marcin BULANDA przedstawił opinię Komisji do projektu 

uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna.  

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC poddał pod głosowanie 

projekt uchwały sprawie Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami 

Pozarządowymi na rok 2020.  

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: 

Uchwała Nr 93/X/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 listopada 2019 r.  w sprawie Programu 

Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020, została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad 21-42. 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC poinformował, że zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe konieczne jest podjęcie uchwał dotyczących przekształcenia typów szkół oraz zmian 

nazw zespołów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki. Przedmiotowe uchwały zostały 

przyjęte blokowo w następującej kolejności: 

 blok 1. – uchwały w sprawie przekształcenia trzyletnich liceów ogólnokształcących 

w czteroletnie licea ogólnokształcące, 

 blok 2. – uchwały w sprawie przekształcenia trzyletnich liceów ogólnokształcących dla 

dorosłych w czteroletnie licea ogólnokształcące dla dorosłych, 

 blok 3. – uchwały w sprawie przekształcenia czteroletnich techników w pięcioletnie 

technika, 

 blok 4. – uchwała w sprawie przekształcenia centrum kształcenia  praktycznego i ośrodka 

dokształcania i doskonalenia zawodowego w centrum kształcenia zawodowego, 

 blok 5. – uchwały w sprawie zmiany nazw szkół. 

 

 

Blok 1. – podjęcie uchwał w sprawie przekształcenia trzyletnich liceów ogólnokształcących 

w czteroletnie licea ogólnokształcące. 

 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Pani Bożena MYNAREK poinformowała, 

iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawę Prawo 

oświatowe, z dniem 1 września 2019 roku dotychczasowe 3-letnie licea ogólnokształcące i 4 letnie 

technika stały się odpowiednio 4-letnimi liceami ogólnokształcącymi i 5-letnimi technikami. Zgodnie z 

w/w ustawą, konsekwencją zmian organizacyjno-strukturalnych jest podjęcie tzw. Uchwał 

deklaratoryjnych. Rada Powiatu Nowosądeckiego w terminie do 30 listopada br. zobowiązana jest podjąć 

uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia. Zgodnie z art. 146 ustawy 

z dnia 14 grudnia przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe dotychczasowe 3-letnie licea 

ogólnokształcące przekształca się w 4 –letnie licea ogólnokształcące, o których mowa w art. 18 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe. Uchwały podjęte na podstawie w/w przepisów prawa 

stanowią akty założycielskie 4-letniego liceum ogólnokształcącego w rozumieniu przepisów prawa. W 

związku z powyższym Pani Bożena Mynarek zwróciła się z prośbą o podjęcie uchwał stwierdzających 

przekształcenia 3-letniego liceum ogólnokształcącego w 4-letnie liceum ogólnokształcące w 

następujących szkołach: w Łącku, w Grybowie, w Starym Sączu, w Marcinkowicach, w Krynicy Zdroju 

oraz w Muszynie. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji RPN Andrzej GANCARZ przedstawił opinię Komisji do 

projektów uchwał. Opinia Komisji jest pozytywna.  

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC poddał pod głosowanie 

projekt uchwały  w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w 

Łącku w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Łącku. 

W wyniku głosowania otrzymano: 

25 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

2 głosy – nieoddane 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC stwierdził, że w wyniku 
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głosowania: 

Uchwała Nr 94/X/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 listopada 2019 r.  w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Łącku w czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące w Łącku, została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC poddał pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera 

w Grybowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie. 

W wyniku głosowania otrzymano: 

24 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

3 głosy – nieoddane 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC stwierdził, że w wyniku 

głosowania: 

Uchwała Nr 95/X/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 listopada 2019 r.  w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie w czteroletnie 

Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie, została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC poddał pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-

Curie w Starym Sączu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym 

Sączu. 

W wyniku głosowania otrzymano: 

24 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

3 głosy – nieoddane 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC stwierdził, że w wyniku 

głosowania: 

Uchwała Nr 96/X/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 listopada 2019 r.  w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu 

w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu, została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC poddał pod głosowanie projekt uchwały 
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w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Marcinkowicach 

w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Marcinkowicach. 

W wyniku głosowania otrzymano: 

24 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

3 głosy – nieoddane 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC stwierdził, że w wyniku 

głosowania: 

Uchwała Nr 97/X/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 listopada 2019 r.  w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Marcinkowicach w czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące w Marcinkowicach, została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC poddał pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Krynicy-Zdroju 

w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Krynicy-Zdroju. 

W wyniku głosowania otrzymano: 

23 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

4 głosy – nieoddane 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC stwierdził, że w wyniku 

głosowania: 

Uchwała Nr 98/X/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 listopada 2019 r.  w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Krynicy-Zdroju w czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące w Krynicy-Zdroju, została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC poddał pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Muszynie 

w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Muszynie. 

W wyniku głosowania otrzymano: 

25 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

2 głosy – nieoddane 
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Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC stwierdził, że w wyniku 

głosowania: 

Uchwała Nr 99/X/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 listopada 2019 r.  w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Muszynie w czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące w Muszynie, została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

 

Blok 2. Podjęcie uchwał w sprawie przekształcenia trzyletnich liceów ogólnokształcących dla 

dorosłych prowadzone przez Powiat Nowosądecki w czteroletnie licea ogólnokształcące dla 

dorosłych. 

 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Pani Bożena MYNAREK poinformowała, 

iż zgodnie z art. 184 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawę prawo 

oświatowe, dotychczasowe 3-letnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych przekształca się w 4 – letnie 

liceum ogólnokształcące dla dorosłych, o których mowa w art. 18 ustawy prawo oświatowe. Uchwały 

podjęte na podstawie w/w przepisów prawa stanowią akty założycielskie 4-letniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych w rozumieniu przepisów prawa. W związku z powyższym Pani Bożena 

Mynarek zwróciła się z prośbą o podjęcie uchwał stwierdzających przekształcenie 3-letniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych w 4-letnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych w następujących 

szkołach: Grybowie, Nawojowej oraz Krynicy Zdroju. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji RPN Andrzej GANCARZ przedstawił opinię Komisji do 

projektów uchwał. Opinia Komisji jest pozytywna.  

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych w Grybowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grybowie. 

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

23 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

4 głosy – nieoddane 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC stwierdził, że w wyniku 

głosowania: 

Uchwała Nr 100/X/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 listopada 2019 r.  w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Grybowie 

w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grybowie, została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC poddał pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

w Nawojowej w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nawojowej. 

W wyniku głosowania otrzymano: 

24 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

3 głosy – nieoddane 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC stwierdził, że w wyniku 

głosowania: 

Uchwała Nr 101/X/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 listopada 2019 r.  w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nawojowej 

w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nawojowej, została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC poddał pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

w Krynicy-Zdroju w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krynicy-Zdroju. 

W wyniku głosowania otrzymano: 

24 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

3 głosy – nieoddane 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC stwierdził, że w wyniku 

głosowania: 

Uchwała Nr 102/X/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 listopada 2019 r.  w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Krynicy-Zdroju 

w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krynicy-Zdroju, została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

 

Blok 3. Podjęcie uchwał w sprawie przekształcenia czteroletnich techników prowadzonych przez 

Powiat Nowosądecki w pięcioletnie technika. 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Pani Bożena MYNAREK poinformowała, 

że zgodnie z art.152 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawę Prawo 

oświatowe dotychczasowe 4-letnie technikum przekształca się w 5-letnie technikum, o którym 

mowa w art. 18 Prawo oświatowe. Uchwały podjęte na podstawie wyżej wymienionych przepisów 

prawa stanowią akty założycielskie 5-letniego technikum w rozumieniu przepisów prawa. 

W związku z powyższym Pani Bożena Mynarek zwróciła się z prośbą o podjęcie uchwał 

stwierdzających przekształcenie 4-letniego technikum 5-letnie technikum w następujących szkołach: 
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Muszynie, Marcinkowicach, Łącku, Grybowie Nawojowej, Krynicy-Zdroju, Starym Sączu oraz 

Tęgoborzy. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji RPN Andrzej GANCARZ przedstawił opinię Komisji do 

projektów uchwał. Opinia Komisji jest pozytywna.  

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Muszynie 

w pięcioletnie Technikum w Muszynie. 

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 103/X/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia czteroletniego Technikum w Muszynie w pięcioletnie Technikum w Muszynie., została 

podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC poddał pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Marcinkowicach w pięcioletnie 

Technikum w Marcinkowicach. 

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 104/X/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia czteroletniego Technikum w Marcinkowicach w pięcioletnie Technikum 

w Marcinkowicach., została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC poddał pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Łącku w pięcioletnie Technikum 

w Łącku. 

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 105/X/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia czteroletniego Technikum w Łącku w pięcioletnie Technikum w Łącku, została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC poddał pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Krynicy-Zdroju w pięcioletnie 

Technikum w Krynicy-Zdroju. 

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 106/X/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia czteroletniego Technikum w Krynicy-Zdroju w pięcioletnie Technikum w Krynicy-

Zdroju, została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC poddał pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Grybowie w pięcioletnie Technikum 

w Grybowie. 

W wyniku głosowania otrzymano: 

27 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

0 głosów – nieoddanych 
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Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC stwierdził, że w wyniku 

głosowania: 

Uchwała Nr 107/X/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia czteroletniego Technikum w Grybowie w pięcioletnie Technikum w Grybowie, została 

podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC poddał pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Nawojowej w pięcioletnie 

Technikum w Nawojowej. 

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: 

Uchwała Nr 108/X/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia czteroletniego Technikum w Nawojowej w pięcioletnie Technikum w Nawojowej, została 

podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC poddał pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Starym Sączu w pięcioletnie 

Technikum w Starym Sączu. 

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: 

Uchwała Nr 109/X/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia czteroletniego Technikum w Starym Sączu w pięcioletnie Technikum w Starym Sączu, 

została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC poddał pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Tęgoborzy w pięcioletnie Technikum 

w Tęgoborzy. 

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 110/X/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia czteroletniego Technikum w Tęgoborzy w pięcioletnie Technikum w Tęgoborzy, została 

podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

 

Blok 4. Podjęcie uchwały w sprawie  przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego 

w Nawojowej i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Nawojowej w Centrum 

Kształcenia Zawodowego w Nawojowej. 
 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Pani Bożena MYNAREK poinformowała, 

że zgodnie z zapisem art. 54 ustawy z dnia 22 listopada 2018 roku o zmianie ustawy prawo 

oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 września 2019 roku 

dotychczasowa publiczna placówka kształcenia praktycznego i dotychczasowy publiczny ośrodek 

dokształcania i doskonalenia zawodowego wchodzący w skład zespołu staje się centrum kształcenia 

zawodowego wchodzących w skład tego zespołu. Uchwała podjęta na podstawie wyżej 

wymienionych przepisów prawa stanowi akt założycielski Centrum Kształcenia Zawodowego w 

Nawojowej. Zgodnie z art. 55 wyżej wymienionej ustawy w terminie do 30 listopada Rada Powiatu 

Nowosądeckiego powinna podjąć uchwałę deklaratoryjnym w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia. W związku z powyższym Pani Bożena Mynarek zwróciła się z prośbą o podjęcie 

uchwały stwierdzającej przekształcenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Nawojowej i Ośrodka 

Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Nawojowej w Centrum Kształcenia Zawodowego 

w Nawojowej. 

 

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 pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego 

w Nawojowej i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Nawojowej 

w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nawojowej. 
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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: 

Uchwała Nr 111/X/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Nawojowej i Ośrodka Dokształcania i 

Doskonalenia Zawodowego w Nawojowej w Centrum Kształcenia Zawodowego 

w Nawojowej, została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

 

Blok V. Podjęcie uchwał w sprawie  zmian nazw zespołów szkół prowadzonych Powiat 

Nowosądecki. 
 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Pani Bożena MYNAREK poinformowała, 

że zgodnie z art. 91 oraz art. 88 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe organ 

prowadzący szkoły różnych typów może połączyć je w zespoły oraz ustala jego nazwę podejmując 

uchwałę w sprawie aktu założycielskiego. Uchwały dotyczące zmiany nazwy mają charakter 

dostosowawczy i są podyktowane reformą ustroju szkolnego polegającą na zmianie typów szkół 

z likwidacją gimnazjów. Zmiany nazw zespołów dokonuje się uchwałą Rady Powiatu, w związku 

z powyższym Pani Bożena Mynarek zwróciła się z prośbą o  podjęcie uchwał w sprawie zmiany 

nazwy zespołów szkół ponadgimnazjalnych w Starym Sączu, Krynicy Zdroju, Nawojowej 

i Tęgoborzy odpowiednio na: Zespół Szkół. im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, Zespół 

Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju, Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, Zespół Szkół Ponadpodstawowych 

im. Władysława Stanisława Reymonta w Tęgoborzy. 

 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji RPN Andrzej GANCARZ przedstawił opinię Komisji do 

projektów uchwał. Opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Prof. Józefa 

Tischnera w Starym Sączu. 

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

26 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

1 głos – nieoddany 

 

 

 



PROTOKÓŁ Nr 10/X/2019  15  listopada 2019 r.                                        30 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC stwierdził, że w wyniku 

głosowania: 

Uchwała Nr 112/X/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zmiany 

nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, została 

podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC poddał pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju. 
 

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 113/X/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zmiany 

nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju, została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC poddał pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej. 

 

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: 

Uchwała Nr 114/X/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zmiany 

nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej, została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC poddał pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława St. Reymonta 

w Tęgoborzy. 

 

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 115/X/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zmiany 

nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława St. Reymonta w Tęgoborzy, została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 43. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Nowosądeckiego na 2019 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 

2019 rok. 

 

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Pani Małgorzata BOCHENEK przedstawiła projekt uchwały. 

 

W wyniku dokonanych zmian w budżecie powiatu – zmniejsza się planowane dochody o kwotę 

992 703 zł oraz zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 595 131 zł, zwiększenie przychodów 

budżetu z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych oraz  zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 

397 572 zł. Zmiany w budżecie powodują szczególności w dziale działalność usługowa dochodów 

majątkowych o kwotę 1 335 332 zł i wydatków majątkowych o kwotę 1 338 973 zł 

z przeznaczeniem na realizację projektu „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych 

Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” z uwagi na oszczędności w ramach udzielonych 

zamówień publicznych oraz z uwagi na zmianę harmonogramu płatności dla zadania „Digitalizacji 

dokumentów analogowych PZGiK”. Wymienione środki zostaną przesunięte do budżetu powiatu na 

rok 2020. W dziale oświata i wychowanie oraz w dziale edukacyjna opieka wychowawcza 

zwiększenie dochodów własnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu oraz w  

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej o łączną kwotę 119 774 zł. W dziale oświata 

i wychowanie oraz w dziale edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się zwiększenia wydatków 

bieżących w łącznej kwocie 520 040 zł, na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia w szkołach 

i placówkach oświatowych na kwotę 450 000 zł oraz dotacje na Centrum Edukacyjno – 

Wychowawczego „Iskierka” w Grybowie na kwotę 70.040 zł w związku z większą liczbą 

wychowanków. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 40 000 zł,  z tytułu 

wyższych wpływów za pobyt od mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach. W dziale 

pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie dochodów o kwotę 84 500 zł 

z przeznaczeniem na nagrody oraz składki ubezpieczenia społecznego dla pracowników 

Powiatowego Urzędu Pracy. W tym dziale dokonuje się przesunięć wydatków bieżących o kwotę 

7 000 zł dla Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie powiatu nowosądeckiego. 

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zmniejszenia dochodów 
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i wydatków bieżących o kwotę 40 841 zł w zakresie realizacji projektu „Likwidacja wyrobów 

zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim. Ponadto w związku z wprowadzeniem 

do budżetu powiatu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym 

z lat ubiegłych pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 90 972 zł dokonano 

zmiany źródła finansowania udziału własnego powiatu w projekcie „Poprawa efektywności 

energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej RPN Stanisław DĄBROWSKI przedstawił opinię Komisji 

do projektów uchwał. Opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok oraz zmian 

w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok. 

 

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 116/X/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zmian 

w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu 

Nowosądeckiego na 2019 rok, została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 44. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Nowosądeckiego. 

 

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Pani Małgorzata BOCHENEK przedstawiła projekt uchwały. 

 

W wieloletniej prognozie finansowej powiatu nowosądeckiego zostały zaktualizowane dochody 

i wydatki zgodnie ze zmianami w budżecie powiatu dokonanymi na podstawie uchwał rady 

powiatu. Zmiany dotyczą projektów: „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych 

Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz”, „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w 

Powiecie Nowosądeckim”,  Rozwój kształcenia leśnego na poziomie szkoły średniej na terenie 

pogranicza polsko – słowackiego, małopolskie talenty – III etap edukacyjny – Powiat Nowosądecki. 

Wprowadzono również przedsięwzięcie „Badanie sprawozdania finansowego Powiatu 

Nowosądeckiego za 2019 i 2020 rok”. W ramach „Zimowego utrzymania dróg powiatowych” 

zwiększono limit wydatków w 2020 roku o kwotę 370 000 zł, do kwoty 4 620 000 zł. 
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Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej RPN Stanisław DĄBROWSKI przedstawił opinię Komisji 

do projektów uchwał. Opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego. 

 

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 117/X/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego, została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 45. 

Oświadczenia, wolne wnioski.   

Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Antoni PORĘBA poinformował o 

posiedzeniu Klubu, który odbył się w sali obrad po zakończeniu obrad X Sesji RPN.  

 

Radna Rady Powiatu Nowosądeckiego Joanna Szewczyk-Kubacka  podziękowała za obecne 

inwestycje w gminie Podegrodzie, tj. remont drogi relacji Podrzecze-Trzetrzewina.  

 

Senator RP Wiktor DURLAK złożył podziękowania za dotychczasową współpracę i naukę jaką 

czerpał przez minione 5 lat. Poinformował, że w Senacie RP będzie pracował w Komisji ds. 

Administracji Państwowej i Samorządów, a także Komisji ds. Emigracji i Łączności z Polakami za 

Granicą. Następnie powiedział, że nadal liczy na dobrą współpracę. Na zakończenie zaprosił 

wszystkich zebranych na poczęstunek zorganizowany w Sali konferencyjnej w dowód wdzięczności 

za te wszystkie lata.  

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC  w imieniu 

własnym oraz Rady Powiatu Nowosądeckiego złożył Senatorowi RP Panu Wiktorowi Durlakowi 

serdeczne podziękowania i uznanie za przestronną dotychczasową współpracę w Radzie Powiatu 

Nowosądeckiego. Powiedział, że cieszy się, iz w tym czasie mogli wspólnie rozwiązywać problemy 

z jakimi borykają się mieszkańcy Sądecczyzny, wyrażając najwyższe uznanie za wysiłek, 

zaangażowanie i pracę włożone w działania na rzecz rozwoju Powiatu Nowosądeckiego w okresie 

sprawowania mandatu radnego V i VI kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego. Jednocześnie 

złożył gratulacje z okazji sukcesu w wyborach parlamentarnych i zdobycia mandatu senatorskiego. 

Państwo to dobro wspólne, a zarządzenie to działanie na rzecz tego dobra. Wyraził ufność, że 

w swojej pracy dla dobra Polski Pan Senator będzie gorącym orędownikiem spraw ważnych dla 

naszej Małej Ojczyzny. Życzył wielu sukcesów zawodowych oraz powodzenia w życiu osobistym. 
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Starosta Nowosądecki Marek KWIATKOWSKI podziękował Senatorowi Wiktorowi Durlakowi 

za 5 lat współpracy. W imieniu Zarządu, Pani Sekretarz, Pani Skarbnik oraz wszystkich 

pracowników Starostwa złożył na ręce senatora piękny obraz autorstwa sądeckiego malarza. Życzył 

zdrowia, pomyślności, spełnienia oczekiwań i celów w życiu osobistym oraz senatorskim.  

 

Senator RP Wiktor DURLAK jeszcze raz złożył serdeczne podziękowania.  

 

Ad 46. 

Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC wobec wyczerpania 

wszystkich punktów porządku obrad X 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 


