
Rada  

Powiatu Nowosądeckiego

PROTOKÓŁ Nr 11/XI/2015

z obrad XI Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 9 października 2015 r.

 

Ad. 1.

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

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

ok godziny 15:15.

W  sesji  uczestniczyło 26  radnych,  co  stanowi  quorum,  przy  którym  Rada  może  obradować

i podejmować uchwały.

W Sesji  uczestniczyli  również  zaproszeni  goście  oraz  pracownicy  Starostwa  Powiatowego  (listy 

obecności stanowią załącznik do protokołu).

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch,  dokonał  otwarcia  posiedzenia  XI Sesji 

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

Na sekretarzy obrad wyznaczeni zostali Radni: Krzysztof Bodziony oraz Stanisław Dąbrowski.

Ad. 2.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Zygmunt  Paruch  zwrócił  się  do  radnych  

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

obrad.

Wicestarosta  Nowosądecki  Antoni  Koszyk  zaproponował  zdjęcie  z  porządku  obrad  pkt.  14  tj. 

podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany uchwały Nr 209/XVII/12 Rady 

Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2012 r.  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 

hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowosądeckiego. 

Wicestarosta Nowosądecki poinformował, iż osobiście rozmawiał z panem, któremu będzie wypłacane 

odszkodowanie  za  tzw.  „błąd  lekarski”.   Przed  Sesją  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  rozmowę 

przeprowadził jeszcze Dyrektor Szpitala im. J .Dietla w Krynicy Zdroju. Wszystko wskazuje na to, że 
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pan wyrazi zgodę na dłuższe w czasie rozłożenie spłaty rat. Chodzi oczywiście   o te środki, które 

należy jeszcze wypłacić. Pan Antoni Koszyk podkreślił,  iż Pan Sławomir Kmak zapewnił, iż w tej 

sytuacji nie ma potrzeby zaciągnięcia tego kredytu na hipotekę.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Zygmunt  Paruch poddał  pod  głosowanie 

zgłoszony  wniosek   w  sprawie  wycofania  z  porządku  obrad  projektu  uchwały  Rady  Powiatu 

Nowosądeckiego w sprawie zmiany uchwały Nr 209/XVII/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 

22  czerwca  2012  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  ustanowienie  hipoteki  na  nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Nowosądeckiego. 

Liczba Radnych Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 25

W wyniku głosowania otrzymano:

25 głosów – za,

0 głosów   – przeciw,

0 głosów  – wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch stwierdził,  iż  projekt uchwał 

Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  209/XVII/12  Rady  Powiatu 

Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowosądeckiego ,  został zdjęty  z porządku obrad XI 

Sesji RPN.

Wobec  braku  pytań  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch  poddał  pod  głosowanie 

porządek obrad po zmianach.

Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 26

W wyniku głosowania otrzymano:
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26 głosów – za,

0 głosów – przeciw,

0 głosów – wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że porządek obrad po zmianach został 

przyjęty. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.

4. Interpelacje radnych.

5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym. 

6. Informacja nt. realizowanych remontów i inwestycji w jednostkach pomocy społecznej.

7. Informacja o gospodarowaniu nieruchomościami stanowiącymi własność 

Powiatu Nowosądeckiego.

8. Sprawozdanie z realizacji  zadań w zakresie  promocji,  wykonanych przez Biuro Promocji,  

Turystyki i Współpracy z Zagranicą w 2015 r. (styczeń – wrzesień).

9. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych podmiotów leczniczych, dla których 

podmiotem  tworzącym  jest  Powiat  Nowosądecki  za  I  półrocze  2015  roku:

1)SPZOZ  –  Szpital  im.  J.  Dietla  w  Krynicy  Zdroju.  

2)  SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu. 

10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za I półrocze 2015 roku 

oraz  informacja  o  kształtowaniu  się  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu 

Nowosądeckiego,  

w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku.

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

Nowosądeckiego na 2015 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego.

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

Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie Programu Promocji Zatrudnienia 

oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego na lata 2015 – 2020.
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14. Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  podtrzymania  stanowiska 

zawartego w Uchwale Nr 80/VIII/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 maja 2015 r.

15. Oświadczenia, wolne wnioski.  

15.1 Informacja nt. złożonych oświadczeń majątkowych.

16. Zamknięcie sesji. 

Ad. 3.

Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.

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

2  Statutu  Powiatu  Nowosądeckiego  protokół  z  ostatniej  sesji  Rady  Powiatu  został  wyłożony  do 

wiadomości  na  7  dni  przed  terminem dzisiejszej  sesji.  Do  chwili  obecnej  nie  zostały  zgłoszone 

poprawki ani uzupełnienia.

W związku z brakiem poprawek i uzupełnień Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch 

zaproponował przystąpienie do głosowania nad przyjęciem protokołu.

Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 26

W wyniku głosowania otrzymano:

26 głosów – za,

0 głosów – przeciw,

0 głosów – wstrzymujących się.

W wyniku głosowania protokół z X Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego został przyjęty.
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Ad.4

Interpelacje radnych.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Antoni  Poręba zgłosił interpelację :

 a) dot.   nieprawidłowo działającej  instalacji  świetlnej  wstrzymującej  ruch pojazdów przy drodze 

wojewódzkiej w Kąclowej.

Na drodze  tej  dochodzi  do  karygodnych  sytuacji.  Jazda  pod  prąd  na  zawężonej  drodze  i  drodze 

w remoncie  oraz nieprawidłowo działającej sygnalizacji świetlnej jest przyczyną wielu kolizji czy 

wypadków.

   b) dot. uzyskania następujących danych związanych z wydaniem przez Powiat Nowosądecki w 2014 

roku Monografii Historycznej – Administarcji Lokalnej – Ziemia Sądecka:

− w jakim nakładzie Monografia została wydana,

− jaki był koszt druku,

− jaki był koszt opracowania Monografii,

− czy poprzedni Zarząd Powiatu Nowosądeckiego kierowany przez Jana Golonkę zlecającego 

opracowanie wydania wnosił uwagi co do zawartości merytorycznej Monografii.

Radny skupił się na genezie i historii tej sytuacji , która dotyczy  jego osoby.

Monografia, którą otrzymał w 2015 roku , promowaną przez Starostę Marka Pławiaka na jednej z Sesji 

zawiera  dane  dotyczące  jego  osoby  (tak  by  się  wydawało).  Dlatego  też  podjął  pewne  działania 

związane  z  wyjaśnieniem  tej  sprawy  przez  wydawcę  Monografii  czyli  Zarząd  Powiatu 

Nowosądeckiego. Historia tych pism rozpoczęła się poprzez złożenie interpelacji. Atakowany przez 

przyjaciół i nieprzyjaciół, dowiedział się, że w tej monografii figuruje nazwisko Poręba Antoni Radny 

Wojewódzkiej  Rady Narodowej w Nowym Sączu przed 76 rokiem. Tłumaczył, że nie wie o takiej 

sytuacji  i  nie  ma takiej  możliwości.  Pan Antoni  Poręba  zacytował  „Przyjaciele  i  i  nieprzyjaciele” 

zaczęli koło jego osoby robić opinię, która spowodowała złożenie tej interpelacji.  Chce zatem uzyskać 

dokumenty źródłowe wskazujące na to, że jest tą osobą wymienioną w monografii. Z odpowiedzi  na 

interpelacje dowiedział się, że ta informacja pochodzi z wiarygodnych źródeł. Nie mógł pogodzić się 

z tą sytuacją i wynajął biuro prawne do wyjaśnienia tej sprawy. Na skutek działań osób wcześniej 

wymienionych złożył do pana starosty Marka Pławiaka pismo przedprocesowe z tym samym pytaniem 

co do udokumentowania tego faktu. W odpowiedzi na nie uzyskał ogólnikową informację, że jest to 

znana sprawa i starosta nie jest kompetentny w tej sprawie i nie może udzielać  innych wyjaśnień 
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.Skierował  radnego  do  poszukiwań  odpowiednich  danych  w  archiwach.  Pan  Antoni  Poręba 

z  przykrością  stwierdził,  że  ta  odpowiedź  go  nie  zadowoliła  i  rozpoczął  poszukiwania  u  źródła. 

Okazało się ,że autor monografii nagrodzony został za rzetelność przez Starostę „Złotym Jabłkiem”. 

Radny  nadmienił,  iż  bardzo  na  tym  ucierpiał  wizerunek  jego  syna,  eurodeputowanego  Tomasza 

Poręby. Ogromną szkodę poniósł również radny powiatowy, Józef Leśniak , kandydat do Sejmu z listy 

PIS-u.  Dochodziły do niego informacje,  że trzyma z pierwszym sekretarzem, niekwestionowanym 

komunistą, co wpłynęło na jego ocenę. W związku z tym wielu kolegów z okręgu wyborczego się od 

niego odwróciło. Dodał, że nie może sobie na to pozwolić, dlatego oświadczył, że Pan Józef Leśniak 

jest jego kandydatem do Sejmu, który jest uczciwym człowiekiem i zachował się w tej sytuacji jak 

prawdziwy kolega. Ponadto podziękował wszystkim tym, którzy podobnie się zachowali. Ze względu 

na fakt, że monografia została podrzucona przez poprzedni Zarząd, poinformował, iż składa pisma 

procesowe, karne i cywilne do osób zainteresowanych, które zostaną wykazane w tychże pismach. 

Składa również te  pisma do autora monografii,  jak również do Zarządu Powiatu Nowosądeckiego 

obecnej kadencji. Ponadto także do osób, które go oczerniały, pomimo, że przedstawiał swoją wersję. 

Fakty są takie,  że nie  zgadza się  data  urodzenia,  miejsce zamieszkania i  miejsce pracy.  Owszem, 

w rejestrze znajduje się Poręba Antoni,  dwa lata młodszy od jego osoby. Stwierdził,  że wszystkie 

dowody w tej sprawie przedłoży do Sądu i dlatego też pozwolił sobie zabrać głos z mównicy, aby też 

zwrócić się z apelem o poważne traktowanie. Radny uważa, że jeżeli ktoś coś ma do siebie to należy 

się porozumieć, znaleźć autentyczne fakty, a nie odsyłać do archiwum, ponieważ koszty druku poniósł 

Powiat, wyborcy i te dane mu się należą. Oczywiście mógł wcześniej  wyprzedzić fakty, ale będąc 

pewnym, że nie ma z tym nic wspólnego, dał możliwość Zarządowi aby jako wydawca takie dane 

udostępnił, co przyczyniłoby się do skrócenia drogi, napewno byłoby przez to lżej startującemu do 

Sejmu Józefowi Leśniakowi, synowi jak i jego osobie. Dodał, że prosił o udzielenie takiej informacji 

z przeproszeniem, że ta informacja była ogólnikowa i nie dotyczyła jego osoby. Było to do uzyskania, 

na co ma dowodyi przedstawi je w sądzie,

Radna Powiatu Nowosądeckiego Joanna Stawiarska zgłosiła interpelacje w sprawie:

 

 a)  rozpatrzenia  jeszcze  w  tym  roku  możliwości  wspólnej  budowy chodników,  przynajmniej  na 

jednym z wymienionych odcinków dróg powiatowych: 

        Marcinkowice - Rdziostów

        Chomranice

        Chomranice- Klęczany

 Do interpelacji załączono pismo Wójta Gminy Chełmiec skierowane do Radnych Powiatowych
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 b) położenie nawierzchni asfaltowej względnie przebudowę drogi powiatowej od mostku w Niskowej 

do miejscowości Podrzecze -gmina Podegrodzie

 c)  mieszkańcy wsi Paszyn, przysiółków rzeki oraz Zagórze zwracają się z prośbą o wprowadzenie 

znaku  pionowego  przy  drodze  powiatowej  w  Paszynie,  w  kierunku  Mogilna  wprowadzającego 

ograniczenie prędkości

 d)  mieszkańcy wsi Naściszowa zwracają  się  z  prośbą o rozpatrzenie możliwości  dofinansowania 

w 2016 r. kosztów oświetlenia przy biegnącej tam drodze powiatowej

Radna Powiatu Nowosądeckiego Marta Adamczyk zgłosiła interpelację w sprawie:

 

 a)  wszczęcia  postępowania  sprawdzającego  i  przygotowawczego  do  budowy  drogi  powiatowej 

Żegiestów-Palenica -Szczawnik

 b) zwróciła się do Zarządu Dróg Wojewódzkich, aby ponownie przeanalizować sposób oznakowania 

drogi wojewódzkiej na całym odcinku Muszyna-Piwniczna. Jest to droga podwójna, ciągła na całym 

odcinku. Notorycznie są tam łamane przepisy ruchu drogowego.

Radni: Marta Adamczyk , Marian Dobosz i Stanisław Sułkowski interpelowali :

 

 a) w sprawie pisma od sołtysa Wierchomli Wielkiej dot. drogi powiatowej położonej w Wierchomli 

Wielkiej na wysokości 2 800 m przed zakrętem od strony potoku  jest wyrwa pod drogą, wysypuje się 

przy każdym przejeździe ciężkiego samochodu. Wymaga pilnego zabezpieczenia, w innym wypadku 

może osunąć się do potoku. To samo miejsce od drugiej strony wymaga wycięcia krzaków w celu 

poprawienia widoczności. Żeby to zrobić należy wykupić kilkanaście metrów gruntu od właściciela 

posesji. Takie rozmowy już były prowadzone i właściciel wyraził zgodę.
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Radny Powiatu Nowosądeckiego Marian Dobosz interpelował  również w sprawie:

 a) drogi powiatowej położonej na ul. Szczawnickiej  w Piwnicznej -Zdroju. Dotyczy to położenia 

chodnika na odcinku kilkudziesięciu metrów od skrzyżowania z byłą drogą krajową do przystanku 

autobusowego  i  powyżej.  Argumentowane  jest  to  poprawą  bezpieczeństwa  pieszych,  uczniów

i dzieci, które korzystają z komunikacji samochodowej i busów.

 b) radny  interpelował  również  w  sprawie  Członka  Rady  Osiedlowej  Kosarzysk,  dotyczy  drogi 

powiatowej położonej na ul. Szczawnickiej w Piwnicznej-Zdroju i położenia tam kolejnych odcinków 

nawierzchni asfaltowej.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Stanisław Sułkowski zgłosił interpelację :

 

 a) dot. rozbudowy ul. Pułaskiego w Krynicy-Zdroju, głównej ulicy w kierunku Tylicza. Poprzednia 

rada wyasygnowała na wykup gruntów ponad 600 tys .zł z budżetu powiatu i na tym się skończyło. 

Radny zwrócił  się  z  zapytaniem jaki  jest  koszt  tej  inwestycji  i  czy  zostanie  ona wykonana,  tym 

bardziej , że zostały wydane pieniądze

 b) dot. remontu drogi Tylicz -Czyrna

 c) dot. .drogi wojewódzkiej  Zubrzyk- Wierchomla

Radny Powiatu Nowosądeckiego Józef Leśniak zgłosił interpelację :

 a) odniósł się do prośby w imieniu mieszkańców i sołtysa m. Świniarsko. Chodzi o  bezpieczeństwo 

mieszkańców wsi  oraz  kierowców  poruszających  się  drogą  powiatową  Chełmiec  –  Naszacowice. 

Sprawa dotyczy poprawy bądź przebudowy przejść dla pieszych w okolicach:

 -    szkoły, 

 -    mostku nad Potokiem Niskówka oraz

 -    na wysokości sklepu Lewiatan.

W dalszej części wypowiedzi Radny poinformował, iż otrzymał pismo od Wójta Gminy Chełmiec 

w kwestii dot. budowy chodników, prosząc jednocześnie o poparcie tej inicjatywy.
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Radny Powiatu Nowosądeckiego  Stanisław Dąbrowski zgłosił interpelację:

 a) pytał  o fundusz stypendialny i regulamin oraz czy ten fundusz już ruszył i została objęta nim 

młodzież z Ukrainy

 b) dot.  kamienicy po byłym komisariacie policji w Starym Sączu

Radny Powiatu Nowosądeckiego Marek Kwiatkowski dołącza się do interpelacji pani Stawiarskiej 

i popiera budowę  chodników. Do 30 października br. będzie gotowa pełna dokumentacja.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Włodzimierz Oleksy również prosi i popiera budowę chodników.

 

Radny Powiatu Nowosądeckiego Włodzimierz Oleksy zgłosił interpelację:

 a) zwrócił się z problemem okresowego utrudnienia przejazdu w ciągu drogi powiatowej Powroźnik 

-Tylicz na ul .Wolności w okolicy rozlewni wód mineralnych. Panuje tam haos, bałagan, ”koczowanie 

tirów  gdzie popadnie”. Bardzo prosi Pana Dyrektora, aby zwrócił się oficjalnie z pismem do zakładu 

rozlewniczego,aby ten problem już zniknął. Jest tam bardzo długi łuk i bardzo niebezpiecznie .Zwrócił 

się również do Pana Starosty z podziękowaniem za pomoc w naprawie przejazdu kolejowego.

Zabrał  również  głos  Radny  Powiatu  Zenon  Szewczyk   popierając  interpelacje  poprawy 

bezpieczeństwa dla pieszych , oświetlenia, lokalizacji przejścia dla pieszych, itp.

Uwagę  miał  jedynie  do  interpelacji  pani  Marty  Adamczyk.  Sugeruje,  aby  nie  przesadzać 

z  ograniczeniem wyprzedzania,  nie  wstrzymywać  ruchu  samochodowego,  gdyż  będą  się  tworzyć 

korki.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paluch zgłosił interpelacje w sprawie:

 

-drogi Podole-Górowa

Starosta Nowosądecki Marek Pławiak odpowiadając na interpelację pana Antoniego Poręby dotyczącą 

wadliwej sygnalizacji świetlnej oznajmił, że będzie interweniował w Dyrekcji Dróg Wojewódzkich. 

Odnosząc się  do drugiej  interpelacji  Radnego Starosta uważa,  że oczywiście ma prawo dochodzić 

swoich praw.

W nawiązaniu do interpelacji pani Joanny Stawiarskiej stwierdził, iż kwestie te są znane Zarządowi, 

gdyż otrzymano pismo od Wójta Gminy Chełmiec. W odpowiednim czasie racjonalnie te problemy 
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będą realizowane. Zwrócił się do Radnych z Gminy Chełmiec, którzy interpelowali również w sprawie 

chodników itp.  W miarę posiadanych środków będzie robiony w pierwszej  kolejności  chodnik  na 

odcinku  Chomranice  -Marcinkowice.  Kwestia  tych  inwestycji  na  terenie  Gminy Chełmiec  będzie 

w  miarę  możliwości  powiatu  realizowana.  Jeżeli  chodzi  o  dofinansowanie  oświetlenia,  Starosta 

oznajmił że  nie jest to zadanie powiatu tylko gminy.

Odnosząc się do interpelacji  Pani Marty Adamczyk dot.  drogi Żegiestów – Palenica - Szczawnik 

Starosta  powiedział,  że  zostanie  przeprowadzona  wizja.  Zostało  przekazane  panu  dyrektorowi 

Powiatowego  Zarządu  Dróg,  aby  sprawdził  stan  prawny  tej  drogi.  Odnosząc  się  do  kwestii 

oznakowania drogi wojewódzkiej, zwrócono się do Zarządu Dróg Wojewódzkich.

W dalszej części Starosta poinformował Pana Mariana Dobosza, że proste kwestie jak wyrwa w drodze 

Powiatowy Zarząd  Dróg  rozwiązuje  na  bieżąco,  a  jeżeli  chodzi  o  ul.  Szczawnicką  to  była  wizja 

z Panem Wicestarostą, na której stwierdzono, że ta droga jest do remontu. Starannie, systematycznie 

realizowane są inwestycje drogowe. Odpowiadając  na interpelację pana Stanisława Dąbrowskiego 

odnośnie funduszy stypendialnych Starosta oznajmił , iż  regulamin został uchwalony. Młodzież która 

tu  jest  z  Ukrainy  otrzymuje  świadczenia,  ma  opłacane  wyżywienie,  noclegi  i  dostają  jeszcze 

kieszonkowe.  Wspierana  jest  również  młodzież  z  ubogich  rodzin.  Udziela  się  również  pomocy 

najbardziej potrzebującym.

Jeśli chodzi o budynek po byłym komisariacie w Starym Sączu, to starania o jego przejęcie czyni 

Gmina Stary Sącz.

Nawiązując do prośby Pana Stanisława Sułkowskiego dotyczącej ul. Puławskiego w stronę Tylicza 

Starosta  powiedział,  że  nie  jest  na  tyle  zorientowany  aby  się  wypowiadać.  Będzie  przekazana 

informacja pisemna natomiast w Zubrzyku będzie interwencja. Był już poruszony problem naprawy 

drogi  Tylicz  –  Czerwa.  Jest  kwestia  finansowania  ze  strony  Samorządu  w Krynicy.  Koszt  całej 

inwestycji to 10 mln. Powiat długo nie będzie stać na taką inwestycje. 

Starosta również podkreślił, że jedna, piękna inwestycja jest już widoczna na terenie Gminy Chełmiec. 

Zarząd Powiatu ją zrealizował w tym roku. Również ciąg drogi w kierunku Korzennej tj. Wojnarowa 

nowa nawierzchnia asfaltowa na Librantowej, chodniki, barierki, parking przy kościele itp. to jedne 

z inwestycji jakie zostały zrealizowane. Na koniec swojego wystąpienia Starosta odpowiedział panu 

Zenonowi Szewczykowi, iż będzie miał na uwadze polepszenie bezpieczeństwa na drogach i będzie 

starał się to urealnić.

Pan Senator Stanisław Kogut zabrał  głos udzielając odpowiedzi odnośnie drogi we wsi Kąclowa. 

Byli u Senatora mieszkańcy wsi, ponieważ nie chciano przepuścić nawet autobusu. Interwencja została 

zgłoszona . Była komisja pod przewodnictwem Pani Dyrektor Maj. Zostały podjęte konkretne decyzje. 
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Jeżeli chodzi o drogę o której mówił pan Radny Sułkowski, to też poruszy to z Panią Dyrektor Maj. 

Podziękował również panu Staroście za wspaniałą współpracę.

Ad. 5.

Starosta  Nowosądecki  Marek Pławiak przedstawił  sprawozdanie  z  pracy  Zarządu w okresie 

międzysesyjnym.

 

Od ostatniej Sesji Zarząd zajmował się następującymi sprawami :

- obwodnica -Zachodnia ponad 70% prac wykonanych. Do końca  listopada zostanie zrealizowana ta 

inwestycja i rozliczona,

- budowa chodników w ciągu obwodnicy i przy rondzie w  Biczycach,

- trwają prace przy rondzie w  Podrzeczu, w trakcie jest montaż ekranów dźwiękochłonnych,

- na  ukończeniu są nasypy na odcinku obwodnicy od ronda w  Brzeznej w kierunku  Podrzecza,

- jeśli chodzi o odbudowę  infrastruktury w ramach „Usuwania Szkód Powodziowych” są min:

budowa mostów w formie przepustów, ciągi drogi powiatowej Sienna -Siedlce - Jelna i umocnienie 

przy tym  obiekcie. Jest to bardzo duża i ciekawa inwestycja. Prace obejmują odbudowę mostów, mur 

oporowy, kosze siatkowo - kamienne, narzut kamienny, bariery i chodniki o dł. 148m oraz odtworzenie 

konstrukcji drogi w przebudowanej sieci. Zaawansowanie na dzień dzisiejszy prac tj. 70%. Termin 

oddania 16 listopad br.

- nadal są realizowane zadania w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. 

Schetynówki tj. droga Nowy Sącz -Wojnarowa -Wilczyska na odcinku N. Sącz -Łęka-Podole Górowa. 

Wartość zadania 8 300 000 zł. przy udziale gmin: Chełmiec, Gródek n/Dunajcem, Korzenna. Szacuje 

się że zadanie zaawansowane jest w 90% i przewidziany termin zakończenia 20 październik br.

- zgodnie z planowaniem inwestycyjnym zawartym w budżecie powiatu rozpoczęto realizację zadań 

z  budową  chodników.  Starosta  poinformował,  że  budowa  chodników  w  ciągu  drogi  powiatowej 

Ptaszkowa -Wojnarowa  obejmują budowę chodnika 506 m w miejscowości Stara Wieś finansowanej 

na zasadzie 50 na 50 . Planowane oddanie 27 listopada br.

- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Kamionka Wielka-Kamionka Wielka tj. 1150m, na tych 

samych zasadach , dł. chodnika 1200m. Termin oddania 27 listopad br.

-  budowa  chodnika  w  Muszynie  Złockie  oraz  w  Korzennej  w  trakcie  wszczęcia  postępowań 

przetargowych,

-  budowa  drogi  powiatowej  Żegiestów  –  Szczawnik  -  Muszyna  wraz  z  remontem  mostu 

w miejscowości Szczawnik. 
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- gmina Stary Sącz realizuje na drodze powiatowej na ul. Sobieskiego i Węgierskiej zadanie poprawa 

warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa drogi powiatowej. Wartość zadania to 5 727 000 zł . 

Termin przewidywany zakończenia to 13 listopad br.  (może być lekkie opóźnienie).

- została również opracowana dokumentacja na remont mostu w Królowej Górnej w gminie Kamionka 

Wielka, a przebudowa wiaduktu kolejowego nad drogą powiatową w  Ptaszkowej zostanie wykonana 

do 16 listopada br.

- 28 września br. firma PROFIL złożyła w wWydziale Geodezji i Budownictwa cztery egzemplarze 

dokumentacji budowlanej oraz wniosek o wydanie pozwolenia na budowę  i rozbudowę budynku LO 

w Grybowie,

-  kolejnym  projektem,  który  jest  w  trakcie  realizacji  to  modernizacja  infrastruktury  kształcenia 

zawodowego w Grybowie. Inwestycja jest bardzo kosztowna. Całkowita wartość projektu to 3 022 

520,83 zł.

-  jednocześnie trwają prace przy byłym internacie LO w Starym Sączu gdzie przeniesiony będzie 

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury.  Termin  zakończenia  prac  to  28  październik  br.(wystąpiło 

opóźnienie). Młodzież będzie  mogła w bardzo dobrych warunkach doskonalić swoje talenty. Wartość 

wszystkich prac to 91 002 zł.

-  w  najbliższym  czasie  zostanie  przeprowadzone  postępowanie  przetargowe  na  opracowanie 

dokumentacji przebudowy skrzyżowania drogi Maciejowa -Barnowiec z drogą krajową nr 75. Wójt 

gminy  Łabowa  zadeklarował  wpłatę  kwoty  10  000  zł   jako  dofinansowanie  na  opracowanie 

dokumentacji .

-  Dyrektor  ZAZ z  Nawojowej   rozpoczął  realizację  przebudowy budynku  byłej  ziemniaczarni  na 

świetlice dla osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży odwiedzającej stadninę. Całkowity koszt 

przebudowy  wynosi  150  000  zł  w   tym  100  000  zł  to  dotacja  od  Wojewody  na  dostosowanie 

pomieszczeń dla niepełnosprawnych. 

-  odbył  się konkurs  na Dyrektora Wydziału Edukacji  Kultury i  Sportu.  Nie został  rozstrzygnięty 

i ogłoszono ponowny konkurs,

-  w roku szkolnym 2015/2016 w wyniku  naboru  do  szkół  powiatowych  przyjętych  zostało  3350 

uczniów.  Do nauki  zabezpieczono 418 etatów i 115 etatów administracji i obsługi

- Biuro Promocji i Turystyki z Panem Dyrektorem Andrzejem Zarychem organizowali 30 sierpnia br. 

Sądecki Jarmark Regionalny w Rzeszowie,

- między 9-14 września br. gościł zespół z Serbii,

- odbył się również Jarmark Regionalny w Krynicy, towarzyszył Festiwalowi Biegowemu,

-  wizyta  młodzieży  z  niemieckiej  Szkoły  Gospodarki  i  Zarządzania  ,  która  odbywa  praktyki 

w dużych firmach np.: Wiśniowski, Fakro, Dako  itp.
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- 17 września odbyły się powiatowe ćwiczenia obronne w Łabowej. Starosta złożył podziękowania  na 

ręce przedstawicieli służb za udział w tych ćwiczeniach.

Ad. 6.

Informacja o realizacji remontów i inwestycji w placówkach pomocy społecznej.

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch  poinformował, iż informację otrzymali Państwo 

Radni wraz z materiałami na sesję, stąd uzasadnione wydaje się nie przedstawianie jej treści w całości.  

Informacja  została przygotowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

Komisja Polityki Społecznej oraz Komisja Mienia i Infrastruktury RPN zapoznała się z informacją 

i nie miała żadnych uwag.

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poinformował, iż na ewentualne pytania dot. informacji 

o realizacji remontów i inwestycji w placówkach pomocy społecznej odpowiedzi udzieli obecna na Sesji 

Pani Halina Hajtek Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu.

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.7

Informacja o gospodarowaniu nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu  Nowosądec-

kiego

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch  poinformował,  iż informacja 

nie  będzie  przedstawiana  w  całości.  Komisja  Mienia  i  Infrastruktury  szczegółowo  zapoznała  się 

z informacją.

Na ewentualne pytania wyjaśnień udzieli obecny na Sesji Dyrektor Geodezji i Budownictwa Marian 

Ryczek.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Antoni  Poręba  poinformował,  iż  wystąpiła  pewna wątpliwość, 

o  którą  chciałby  zapytać  po  raz  kolejny.  Pan  Antoni  Poręba  podkreślił,  iż  Dyrektor  Geodezji 

i  Budownictwa  Marian  Ryczek  zobowiązał  się  przygotować  informacje  dotyczące  zamiany 
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nieruchomości  w  Muszynie,  za  które  bardzo  dziękuje.  Była  również  dyskusja  w  tym  temacie 

z Wicestarostą Nowosądeckim Antonim Koszykiem.

Radny  Antoni  Poręba  podkreślił,  iż  na  podstawie  wyżej  powołanej  uchwały  Rada  Powiatu 

Nowosądeckiego upoważnia Zarząd Powiatu Nowosądeckiego do nabywania nieruchomości w drodze 

zamiany. W dalszej części Pan Antoni Poręba zastanawia się czy Radni mieli tą wiedzę (dotyczy to 

również sprawy w Łącku), że Rada powinna akceptować porozumienie, czego nie uczyniła.  Zdaniem 

Radnego są to bardzo poważne sprawy prawne. Chciałby wiedzieć czy na podstawie wyżej powołanej 

uchwały Rada Powiatu Nowosądeckiego upoważnia Zarząd Powiatu do nabywania nieruchomości 

w drodze zamiany.   Czy to jest  obowiązujące czy do tej  zamiany jest  niezbędna uchwała w celu 

zaakceptowania  tego  rozwiązania.  W  związku  z  powyższym  zwrócił  się  z  tym  zapytaniem  do 

obecnego na Sesji Dyrektora Wydziału Geodezji i Budownictwa Mariana Ryczka.

Dyrektor Wydziału Geodezji i Budownictwa Marian Ryczek poinformował, iż konstrukcja prawna 

tej  operacji  zamiany  udziału  w  nieruchomości  ma  ograniczone  prawo  rzeczowe  i  nieruchomość 

dodatkową wolnostojącą oparta była na tym, że istnieje tzw. ustawa „matka”, która ustala  jakie są 

zasady gospodarowania  nieruchomościami  w  powiecie.  W sytuacji,  kiedy jest  zamiana  wystarcza 

uchwała Zarządu. Dyrektor Marian Ryczek podkreślił, że gdyby było inaczej  zarówno notariusz jak 

i sąd wieczysto - księgowy nie dokonałby wpisu. W dalszej wypowiedzi, podkreślił, iż można byłoby 

zasięgnąć opinii prawnika jeśli nie zostały rozwiane wątpliwości.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Antoni Poręba  twierdzi,  iż należałoby się odnieść do uchwały 

„matki”, o której wspomniał Dyrektor Geodezji i  Budownictwa Marian Ryczek. Pozostałe kwestie 

zostały omówione na Komisji Mienia i Infrastruktury bardzo rzetelnie.

Przewodniczący  Rady   Powiatu  Nowosądeckiego  Zygmunt  Paruch  zwrócił  się  z  prośbą  do 

Wicestarosty  Nowosądeckiego  Antoniego  Koszyka  o  dopilnowanie  w  uzyskaniu  opinii  prawnej 

w powyższym temacie,  tak by Radni  mogli  się  z  nią  zapoznać  na najbliższym posiedzeniu Rady 

Powiatu Nowosądeckiego.

Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk  zobowiązał się do zebrania informacji  w omawianym 

temacie.
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Ad 8

Sprawozdanie  z  realizacji  zadań  w  zakresie  promocji,  wykonanych  przez  Biuro  Promocji, 

Turystyki i Współpracy z Zagranicą w 2015 r. (styczeń – wrzesień).

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch  poinformował, iż Komisja  Promocji Powiatu, 

Współpracy  z  Organizacjami  Pozarządowymi  oraz  Współpracy  Międzynarodowej  Rady 

Powiatu Nowosądeckiego zapoznała się z informacją i nie miała żadnych uwag.

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch  poinformował,  iż na ewentualne pytania dotyczące 

odpowiedzi udzieli obecny na Sesji Pan Andrzej  Zarych  Dyrektor Biura Promocji, Turystyki i Współpracy 

z Zagranicą..

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad 9

Informacja  o  przebiegu wykonania  planów finansowych podmiotów leczniczych,  dla których 

podmiotem tworzącym jest Powiat Nowosądecki za I półrocze 2015 roku:

1) SPZOZ – Szpital im. J. Dietla w Krynicy Zdroju. 

2) SPZOZ – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu. 

Komisja Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego zapoznała się z informacją.

W sprawie  Szpitala im. J .Dietla w Krynicy Zdroju zabrał głos radny Marek Kwiatkowski.

Stwierdza, że została przeanalizowana dość dokładnie sytuacja w Sądeckim Pogotowiu Ratunkowym 

i finanse Szpitala w Krynicy Zdroju.  Kondycja finansowa jest bardzo zła , ok 3,5 mln trzeba będzie 

dopłacić. Pan dyrektor twierdzi ,że ma środki na działalność  bieżącą, ale nie jest w stanie spłacać 

zobowiązania bieżące. Zobowiązania  szpitala przekraczają ponad 12 mln, nie wliczając jeszcze 3,5 

mln.  Środki  trwałe  i  aktywa  trwałe  i  aktywa  obrotowe  przekraczają  ponad  16  mln.   Wskaźnik 

zadłużenia sięga ponad 0,9., a taki normalny wskaźnik graniczny jest 0,5. Zdolność kredytowa już 

dawno przestała funkcjonować. Żaden bank bez wsparcia starostwa już żadnego kredytu nie udzieli. 
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Radny przekazał,  że  na  Komisji  Budżetowej  i  Klubie  mówiono,  że  cięcia  muszą  być  drastyczne. 

Rozmawiali o ewentualnej fuzji, połączenia szpitala i pogotowia. Pogotowie dobrze funkcjonuje, ma 

zysk,  dałoby to korzyść ekonomiczną w połączeniu tych dwóch instytucji.  Lepiej  wykorzystanoby 

karetki  pogotowia.  Zdolność  kredytowa  na  pewno  by się  polepszyła.  Gdyby taka  fuzja  nastąpiła 

dyrektor nie musiałby płacić lekarzom „za  stan gotowości bojowej” ponad 120 tys zł. Te środki na 

pewno  pozwoliłyby lepiej  funkcjonować  szpitalowi.    Patrząc  na  raty amortyzacji  w  pogotowiu 

wynoszą  1mln,  a  w   szpitalu  2  mln.,  tj.  3  mln  na  odtworzenie  majątku.  Pogotowie  jest  dobrze 

doposażone, ma nowoczesny sprzęt. 

Wspomniał również, że dziękuje Panu Staroście, że poinformował Radnych o wydłużeniu się okresu 

dostosowawczego do standardów i wymogów.  Ministerstwo wydłużyło ten okres do końca 2017 r.

Radny zastanawia się czy Starostwo udźwignie ten problem, jeżeli zaczniemy modernizować szpital za 

20 mln zł. Na koniec swojego wystąpienia bardzo prosi o wnioski ze strony Radnych, a także prosi ,  

żeby zastanowić się nad fuzją tych dwóch instytucji. Po połączeniu ich będzie to napewno silniejsza 

jednostka ekonomiczna. Trzeba zrobić szczegółową analizę zobowiązań należności i zapasów z datami 

tzw. wskaźnik rotacji.

Następnie zabrał głos Radny Antoni Poręba.

Odniósł się  do sytuacji szpitala i pogotowia. Podkreślił również, że Pan Przewodniczący już nakreślił 

pewne kroki jakie należy podjąć. Na Komisji Mienia i Infrastruktury był poruszany także plan finanso-

wy.  Liczy  na  to,  że  PIS  ma  w  swoim  programie  scentralizowanie  służby  zdrowia  i  likwidację 

Narodowego Funduszu Zdrowia. Należy popatrzeć po gospodarsku, żeby pieniądze się nie marnowały. 

Uważa, że musi dojść do sytuacji, która spowoduje pomoc szpitalom zwłaszcza powiatowym. One  są 

najbardziej naciskane przez ustawodawcę. Powoduje to zadłużenie,  które nawarstwia się przez lata. 

Musi być całościowe spojrzenie na prawdę „za i przeciw” Pan Radny powiedział, że  liczy na to, że 

ktoś tą służbą  zdrowia  się zajmie.  Ma nadzieję na nowy Parlament, który zajmie się tym tematem. 

Wie,  że Pan Starosta  jest   w tych powiatach,  które monitorują  te  sprawy.  Na zakończenie Radny 

podkreślił, że musi się zmienić podejście  do człowieka chorego.  

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch   zwrócił się z zapytaniem czy  ktoś chce jeszcze 

zabrać głos w tej sprawie.
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Poprosił aby Zarząd i Panowie dyrektorzy  pogotowia i szpitala w Krynicy w trosce o  mieszkańców 

Sądecczyzny przygotowali przeprowadzenie wnikliwych analiz stanu obecnego finansów, płynności 

w tych jednostkach i próby rozwiązania. W dalszej części poinformował, iż zorganizuje takie mniej 

formalne  spotkanie,  na  którym  Radni  spróbują  wypracować  stanowisko,  które  by  w  przyszłości 

zaowocowało  funkcjonowanie obu jednostek  dla  dobra  naszych mieszkańców. Uważa że  na dzień 

dzisiejszy  nie ma stosownych analiz, żeby podejmować jakiekolwiek decyzje.

W dalszej kolejności zabrał głos Starosta Nowosądecki Marek Pławiak.

Poinformował,  iż  tak  ważne  decyzje  nie  podejmie  Zarząd.  Jest  to  organ  Wykonawczy, 

który współpracuje z komisjami merytorycznymi i Radnymi. Starosta Nowosądecki podkreślił, iż nie 

zgadza się z Panem Przewodniczącym,  gdyż Zarząd zna sytuację finansową pogotowia i szpitala.  

Zwrócił się do dyrektorów o przedstawienie bilansów i szczegółowych danych, żeby mieć pełny obraz. 

To  jest  problem szpitali  powiatowych.  Zarząd  Związków  Powiatów  zwrócił  się   kilkakrotnie  do 

Ministra Zdrowia o przygotowanie mapy zdrowotnej, ale jej nie otrzymali do dnia dzisiejszego. Bez tej 

mapy nie będzie środków na szpitale. Na koniec Starosta podkreślił,  że zdrowie mieszkańców jest 

wielką troską Zarządu i Rady Powiatu. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Paruch poinformował że Rada i Zarząd Powiatu  podejmą stosowne 

uchwały w tym zakresie  jak będą mieć rzetelne materiały, analizy różnych kierunków rozwiązań. 

Ad 10

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za I półrocze 2015 roku 

oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego, 

w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch  poinformował,  iż  Komisja  Budżetowa  oraz 

Komisja Mienia i Infrastruktury RPN zapoznały się z informacją.

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch  poinformował,  iż na ewentualne pytania dotyczące 

odpowiedzi udzieli obecna na Sesji Pani Maria Jękot Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego.

Przewodniczący  Komisji  Pan  Marek  Kwiatkowski poinformował,  iż  opinia  wykonania  budżetu  za 

pierwsze półrocze jest pozytywna.
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Ad 11

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosą-

deckiego na 2015 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Maria Jękot przedstawiła projekt uchwały.

Proponowane  przez  Zarząd  zmiany  w  budżecie  polegają  na  zwiększeniu  dochodów  i  wydatków 

o  kwotę  413  388  zł.  Wprowadza  się  do  budżetu  środki  z  niewykorzystanych  wydatków 

niewygasających z roku 2014, 173 520  i tą kwotę  przeznacza się na zwiększenie  wydatków na 

modernizację infrastruktury kształcenia zawodowego w Grybowie. Tu jest realizowany projekt, jednak 

wyszły dodatkowe prace. Konieczne jest  wykonanie elewacji i te środki inwestycyjne na ten cel będą 

przeznaczone. 

W dziale  Oświata  zwiększa  się  wydatki  pochodzące  z  dodatkowej  subwencji,  którą  otrzymano  

w kwocie 140 278 zł . Przeznacza się 88 144 zł na dotacje dla dzieci niepełnosprawnych „ISKIERKA” 

w Stróżach. Kwota, którą otrzymali jako zwiększenie subwencji jest niewystarczająca, aby dotować 

czworo dzieci,  które były zgłoszone w ubiegłym roku  do dotacji, gdyż brakuje 88 000 zł. Kwotę 52 

134 zł przesuwa się do działu Oświata i Wychowanie, ponieważ z tego działu pożyczone były środki  

na tą dotacje.

60 000 – wprowadzany jest projekt  w ramach programu ERAZMUS. Ten projekt będzie realizowany 

przez  3  lata.  Łączna  wartość  projektu   to  120  798  zł,  w  roku  bieżącym 60  000  zł.  Projekt  ten 

DEMOKRACJA,  POKÓJ<  INNOWACYJNOŚĆ  realizuje  ZSZ  Ponadgimnazjalnych  w  Krynicy 

Zdroju.

W dziale  Pomoc  Społeczna  zwiększa  się  dochody z  tytułu  Wkład  Gmin  na  dzieci  umieszczone  

w  placówkach  opiekuńczo-wychowawczych  i  rodzinach  zastępczych.  Kwota  85  850  zł,  z  tego 

przeznacza się 44 850 zł na dotację dla dzieci  umieszczone w innych powiatach o kwotę 48 000 zł. 

Zwiększa się wydatki  Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, ponieważ 

przyznana na ten cel dotacja na działalność tej placówki jest niewystarczająca.

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetowej 

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

Przewodniczącego Komisji Budżetowej RPN Marek Kwiatkowski przedstawił opinię 

Komisji do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna.
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Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch poddał  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Nowosądeckiego  w sprawie zmian w budżecie  Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok oraz zmian 

w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego pod głosowanie.

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 25 Radnych Powiatu 

Nowosądeckiego.

W wyniku głosowania otrzymano:

25 głosów – za

0 głosów – przeciw

0 głosów – wstrzymujących się

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

Uchwała Nr 100/XI/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 9 października 2015 r. w sprawie zmian 

w  budżecie  Powiatu  Nowosądeckiego  na  2015  rok  oraz  zmian  w  Uchwale  Budżetowej  Powiatu 

Nowosądeckiego została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad 12

Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy 

Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Maria Jękot przedstawiła projekt uchwały.

Zmiany w wieloletniej  prognozie wynikają z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia tego projektu 

realizowanego w ramach  Erazmus,  Demokracja Pokój  Innowacyjność. Projekt realizowany w latach 

2015-2017 na łączną kwotę 120 798 zł. Zaktualizowano dochody i wydatki. Wg planu na dzień 30 

września, ta aktualizacja wykazała, że wszystkie wymagania zostały spełnione.

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetowej 

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

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

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch poddał  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Nowosądeckiego  w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy   Finansowej Powiatu Nowosądeckiego 

pod głosowanie.

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 25 Radnych Powiatu 

Nowosądeckiego.

W wyniku głosowania otrzymano:

25 głosów – za

0 głosów – przeciw

0 głosów – wstrzymujących się

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

Uchwała Nr 101/XI/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 9 października 2015 r.  w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad 13

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie Programu Promocji Zatrudnienia 

oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego na lata 2015 – 2020.

Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  dla  Powiatu  Nowosądeckiego  Bogdan  Gołyźniak 

przedstawił projekt uchwały.

Zwrócił się o przyjęcie programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacja Lokalnego Rynku Pracy dla 

Powiatu Nowosądeckiego na lata  2015-2020. Zaproponował  pięcioletni program. Pokrywa się on 

z okresem nowych programów unijnych. 

Program składa się z celów operacyjnych, które są podzielone na działania i cele które będą mierzone, 

podlegać będzie corocznej ocenie i ewaluacji po jego zakończeniu. Przyjęcie takiego programu jest 

obowiązkiem ustawowym. Poddany on został konsultacjom społecznym, które trwały ponad miesiąc 
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i  ponad 30 instytucji  otrzymało  projekt  tego programu.  Instytucje  miały możliwość zgłosić  swoje 

uwagi.  Zostały one  przyjęte  i  we wrześniu  Powiatowa  Rada   Rynku  Pracy przyjęła  projekt  tego 

programu. 

W następnej kolejności głos zabrała  Radna Powiatu Marta Adamczyk

- w sprawie zatrudnienia  i doszkalania pracowników na rynek pracy

- czy to jest celowe, przypadkowe szkolenie pracowników w konkretnym jednym zawodzie np.: kasa 

fiskalna

- czy to jest tak kierunkowane

 

Radny Powiatu Wiesław Pióro odniósł się do Aktywizacji Rynku Pracy na lata 2015-2020.

Zwrócił  uwagę  na  ilość  bezrobotnych.  Brakuje  w  tym  sprawozdaniu   informacji  jaki  wpływ  na 

zmniejszenie  stopy  bezrobocia  mają  emigracje  zarobkowe.  Bardzo  prosi  o  taką  informacje  czy 

gospodarka naszego kraju, rząd, samorząd wpłynął,  że ta stopa bezrobocia jest mniejsza czy większa . 

Pan Wiesław Pióro uważa, że załatwią to  „ wielcy europy“ ściągając kadre  do produkcji na rzecz ich 

gospodarek, a nie naszych.

Radny  mówił  również  w  kontekście  Komisji  Wspólnej  Samorządów  Nowego  Sącza,  Powiatu 

i  Samorządów  Gospodarczych.  Radny  zastanawia  się  co  robi  rząd,  samorząd  z  instytucjami 

podległymi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki kraju, np: branża transportowa. Co robi 

policja niemiecka, inspekcja transportu drogowego dla ochrony rynku lokalnego /niemieckiego/ a co 

w tym samym kontekście  robi   polska policja,  polska inspekcja transportu drogowego itd.  Czy te 

inspekcje  mają  świadomość  kto  jest  prawdziwym żywicielem polskich  obywateli  ?-uważa  ,że  nie 

wiedzą i są na to twarde dowody.

Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy   Bogdan  Gołyźniak  odpowiadając  Pani  Radnej 

poinformował, że to szkolenie jest kompleksowe. Ma nazwę " Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej". 

Organizowane są te szkolenia co roku, gdyż  takie jest zapotrzebowanie rynku. Jeżeli chodzi o osobę 

bezrobotną zarejestrowaną w PUP, która nie przyjmuje pracy to taką osobe skreśla się z ewidencji 

bezrobotnych.

Zwrócił się również do Pana Radnego Wiesława Pióro, iż takich badań nie mają. Przymieżają się do 

ich  zlecenia,  jeżeli  znajdzie  się  taka  firma.  Są  na  to  środki  ministralne.  Dyrektor  PUP Bogdan 

Gołyźniak nadmienił, iż zleci te badania w przyszłym roku.
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Wiceprzewodniczący  Komisji  Polityki  Społecznej  RPN Krzysztof  Bodziony  przedstawił  opinię 

Komisji do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch poddał  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Nowosądeckiego  w  sprawie  Programu  Promocji  Zatrudnienia  oraz  Aktywizacji  Lokalnego  Rynku 

Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego na lata 2015 – 2020 pod głosowanie.

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 25 Radnych Powiatu 

Nowosądeckiego.

W wyniku głosowania otrzymano:

25 głosów – za

0 głosów – przeciw

0 głosów – wstrzymujących się

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

Uchwała Nr 102/XI/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 9 października 2015 r.  w sprawie Programu 

Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego na lata 2015 

– 2020 została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad 14

Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  podtrzymania  stanowiska 

zawartego w Uchwale Nr 80/VIII/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 maja 2015 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Dąbrowski przedstawił projekt uchwały.

Dotyczy skargi Pana Kamińskiego na działania dyrektora LO w Starym Sączu. Chodzi o zarzuty, że 

dyrektor szkoły źle pełni swoje obowiązki gdyż młodzież nie zdaje odpowiednio egzaminu maturalne-

go ,a wskaźnikiem   zdawalności  był poziom  92% (jeden z najwyższych w powiecie). Skarży się 

również,  iż  dyrektor  szkoły  pełni  funkcję  radnego  i  przewodniczącego  osiedla,  co  zdaniem 

oskarżającego nie może być. Ta uchwała została odrzucona na co skarżący przesyła ponowna skargę. 
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Wszystkie zarzuty które w niej kieruje są podtrzymaniem tych zarzutów, które były zawarte w skardze 

pierwszej.  Dlatego  Komisja  Rewizyjna  proponuje  podtrzymanie  stanowiska  zawartego  w  tej 

poprzedniej uchwale a nie podejmowanie nowej uchwały skargowej.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch poddał  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Nowosądeckiego  w sprawie  podtrzymania  stanowiska  zawartego  w Uchwale  Nr  80/VIII/15  Rady 

Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 maja 2015 r. pod głosowanie.

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 25 Radnych Powiatu 

Nowosądeckiego.

W wyniku głosowania otrzymano:

25 głosów – za

0 głosów – przeciw

0 głosów – wstrzymujących się

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

Uchwała  Nr  103/XI/15  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  9  października  2015  r.  w  sprawie 

podtrzymania stanowiska zawartego w Uchwale Nr 80/VIII/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 

maja 2015 r. została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 15.

Oświadczenia,  wolne wnioski. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Zygmunt  Paruch  poinformował,  iż  państwo 

otrzymali  informację o stanie  realizacji  zadań oświatowych za  rok szkolny 2014/2015 przekazaną 

przez Zarząd Powiatu w dniu 7 X 2015 r.Bardzo prosi o zapoznanie się z tą informacją i na najbliższej 

Sesji będzie możliwość dyskusji na ten temat czy dopytania w tej kwesti Pana Starosty.        

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch  poinformował,  iż  przekazał 

wraz z materiałami na  Sesje pismo z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 17 

IX  2015  r  skierowane  do  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego   dotyczące  sygnalizacji  pewnych 

nieprawidłowości  podczas   rozpatrywania  skargi  na  Dyrektora  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjanych 

w Starym Sączu. Poinformował, iż powyższą sprawę Rada już rozpatrywała na Sesji w dniu 28 VIII 

2015 r podtrzymując dotychczasowe stanowisko w tej sprawie. Pismo zostało skierowane do Komisji 
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Rewizyjnej i Zespołu Radców Prawnych, by na najbliższą Sesje przygotowali odpowiednie stanowisko 

w tej sprawie. Bardzo serdecznie poprosił o poważne, wnikliwe zajęcie się sprawą. Ze swej strony 

prześle pismo do Pana Wojewody ,że temat jest w toku.            

Pan Zygmunt Paruch na zakońzcenie poinformował o następnej Sesji, która odbędzie się w listopadzie 

i nie jest jeszcze ustalona dokładna data.

15.1 Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

Przewodniczący RPN Zygmunt PARUCH  oświadczył iż zgodnie z art.25 C pkt 4 Ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r o Samorządzie Powiatowym wszystkie oświadczenia majątkowe  radnych Powiatu 

Nowosądeckiego  za  2014  r  zostały  złożone  w  ustawowym  terminie  i  nie  stwierdzono  żadnych 

nieprawidłowości. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  poprosił  Pana  Starostę  o  skomentowanie 

oświadczenia wszystkich pracowników. 

Starosta Nowosądecki Marek Pławiak przedstawił sprawozdanie  na temat oświadczeń majątkowych 

członków  zarządu  powiatu,  sekretarza,  skarbnika,  kierowników  i  pracowników  jednostek 

organizacyjnych  oraz  pracowników  starostwa  wydających  decyzje  administracyjne.  Na  podstawie 

Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o Samorządzie Powiatowym poinformował, że oświadczenia zostały 

złożone w terminie i nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Ad. 16

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch, wobec wyczerpania wszystkich 

punktów Porządku Obrad XI Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego, ogłasza zamknięcie posiedzenia i 

dziękuje za udział w obradach Sesji.

             Przewodniczący  

Rady Powiatu Nowosądeckiego 

    

          Zygmunt Paruch

Protokołowała:

Anna Hardy-Repetowska

PROTOKÓŁ Nr 11/XI/2015  9  października 2015 r.                                  24


