
Rada  
Powiatu Nowosądeckiego

PROTOKÓŁ Nr 21/XXI/2017
z obrad XXI Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 lutego 2017 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 14:30.
W  sesji  uczestniczyło 24 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 XXI Sesji
Rady Powiatu Nowosądeckiego V kadencji, po czym przywitał przybyłych radnych i gości.
Na sekretarzy obrad wyznaczeni zostali Radni: Andrzej Gancarz, Józef Głód.

Ad. 2.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch  zwrócił  się  do  radnych  
z zapytaniem, czy są uwagi lub wnioski dotyczące zmian w przesłanym wcześniej projekcie porządku
obrad.

Wobec braku  uwag  Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt  Paruch  poddał  pod głosowanie
porządek obrad.

Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 24

W wyniku głosowania otrzymano:
24 głosów – za,
0 głosów – przeciw,
0 głosów – wstrzymujących się.

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

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym. 

6. Przyjęcie  sprawozdania  z  działalności  wspólnej  Komisji  Bezpieczeństwa i  Porządku dla

Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego za 2016 rok. 
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7. Sprawozdanie z wykonania zadań Powiatu Nowosądeckiego z zakresu ochrony zabytków

i opieki nad zabytkami za 2016 rok. 

8. Informacja  o  gospodarowaniu  nieruchomościami  stanowiącymi  własność  Powiatu

Nowosądeckiego – wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. 

9. Zapoznanie się z aktualną sytuacją w funkcjonowaniu: 

1)      SPZOZ – Szpitala im. J. Dietla w Krynicy Zdroju, 

2)      SPZOZ – Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu.

10. Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  przyjęcia  rocznych

sprawozdań z prac komisji  Rady Powiatu Nowosądeckiego za rok 2016 i  planów pracy

komisji Rady Powiatu Nowosądeckiego na rok 2017. 

11. Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  podjęcia  wykonywania

działalności w zakresie telekomunikacji przez Powiat Nowosądecki. 

12. Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  wystąpienia  Powiatu

Nowosądeckiego ze związku Euroregion „Tatry”. 

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

działek ewidencyjnych położonych w obrębie Krynica Wieś miasto Krynica-Zdrój, w trybie

przetargu. 

14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia i rozliczenia dotacji 

z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, placówek

niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie projektu dostosowania sieci

szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego w prowadzonego ustawą z dnia  

14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych, dla

których Powiat Nowosądecki jest organem prowadzącym. 

16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zamiaru likwidacji Centrum

Kształcenia Praktycznego w Nawojowej. 

17. Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zmiany  siedziby  filii

Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu. 

18. Oświadczenia, wolne wnioski.

19. Zamknięcie sesji. 
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Ad. 3.

Przyjęcie protokołu z XX 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: 24

W wyniku głosowania otrzymano:
24 głosów – za,
0 głosów – przeciw,
0 głosów – wstrzymujących się.

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

Ad. 4.
Interpelacje radnych.

Radny  Powiatu  Nowosądeckiego  Wiktor  Durlak  zgłosił  interpelację  dot.: drogi  powiatowej
w Ptaszkowej.  Jadąc od drogi wojewódzkiej w stronę tunelu  występuje poprzeczne zagłębienie.
Radny wnioskuje naprawę tego miejsca, gdyż stwarza ono zagrożenie dla kierujących. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Jan Gomółka  zgłosił interpelacje dot.: 

1. budowa mostu w Moszczenicy Niżnej,
2. naprawa drogi przy moście w Przysietnicy, a mianowicie duzej wyrwy w drodze 

stwarzajacej, realne zagrozenie
3. droga w miejscowosci Myślec przez wieś uzupełnienie nawierzchni drogii wzdłuż tej wsi

Starosta Nowosądecki Marek Pławiak odniósł się do złożonych interpelacji:

Jeśli chodzi o drogę powiatową w miejscowości Ptaszkowa, Starosta podziękował za interpelację
Radnemu.  Dyrektor  PZD  Adam  Czerwiński  zajmie  się  tą  sprawą  i  zagłębienie  zostanie
uzupełnione. 

W  odniesieniu  do  interpelacji  Wiceprzewodniczącego  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Jana
Gomółki dot. budowy mostu w Moszczenicy Niżnej temat jest znany, jednak nie jest uwzględniony
w budżecie. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Zarząd Powiatu Nowosądeckiego podejmie
odpowiednie kroki w tej materii, a w najbliższym czasie przeprowadzona zostanie wizja lokalna.
Ewentualnym rozwiązaniem może być rezerwa ministra. 
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Odnośnie naprawy drogi przy moście w Przysietnicy Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Adam
Czerwiński podejmie odpowiednie kroki. 

Następnie Starosta Nowosądecki Marek Pławiak odniósł się do położenia zaś nowej nawierzchni
w  Myślcu  wraz  z  wykonaniem  chodnika.  Jeśli  chodzi  o  chodniki  strategia  Zarządu  Powiatu
Nowosądeckiego jest taka, że budowa jest ustalana z włodarzami gmin, na co przeznaczona jest
odpowiednia pula pieniędzy. Gmina Stary Sącz wystąpiła o budowę i współpracę przy budowie
chodników w innym miejscu, w związku z czym sprawa chodnika nie ma racji bytu. Natomiast
nawierzchnia  jest  kwestią  sprawdzenia,  porównania  z  innymi  drogami.  Starosta  Nowosądecki
Marek Pławiak nadmienił, iż Zarząd  przyjrzy się tej sprawie. 

Ad. 5.
Starosta Nowosądecki Marek Pławiak przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie
międzysesyjnym.

W  dniu  12  stycznia  br.  Powiat  podpisał  umowę  dotyczącą  cyfryzacji  zasobów  geodezyjnych
i  kartograficznych  Powiatu  Nowosądeckiego  i   Miasta  Nowego  Sącza.  Powiat  Nowosądecki
otrzymał  ponad  14  mln  zł  dofinansowania  na  unowocześnienie  i  cyfryzację  zasobów  aby
odpowiadały one dzisiejszym wymogom. Powiat jest liderem tego projektu. Partnerem jest Miasto
Nowy Sącz. Prace nad realizacja trwają. 

Zgodnie z przyjętym harmonogramem kontynuowane są prace na największej inwestycji Powiatu ,
czyli rozbudowie szpitala w Krynicy Zdroju. Jest to zadanie priorytetowe. 

Dokonano  otwarcia  ofert  w  kolejnym  postępowaniu  przetargowym  dotyczącym  przebudowy
istniejącego  budynku  oświatowego  o  salę  gimnastyczną   z  zapleczem  i  przebudowę  budynku
z przeznaczeniem na Liceum Ogólnokształcące  w Grybowie.  Do przetargu przystąpiły 3 firmy,
2 z nich złożyły niższe kwoty niż zabezpieczono w budżecie powiatu. Obecnie trwa sprawdzanie
ofert. Oczekiwane jest rozstrzygnięcie. 

Powiatowy  Zarząd  Dróg  prowadzi  w  dalszym  ciągu   akcję  zimową  odśnieżania  dróg.
Dotychczasowe koszty utrzymania w sezonie 2016/2017 kształtowały się następująco:

      1)  w listopadzie 2016 r. ponad 335 tys. zł 
2) w grudniu ur. prawie 900 tys zł
3) w styczniu 2017 r. ponad 800 tys zł
4) w lutym 2017 r. póki co 380 tys. zł

Z powyższej kwoty zapłacono w ramach wydatków  w 2016 roku ponad 828 tys zł . Należy wziąć
pod uwagę że Powiatowy Zarząd Dróg  dba także o chodniki. 4 - krotnie wywożono śnieg z ulicy
Pułaskiego  w  Krynicy  Zdroju,  2  -  krotnie  z  ulicy  Piłsudskiego  oraz  w  Muszynie  Zazamcze
i  z  ul.  Polnej   oraz  z  miejscowości  Złockie  oraz  Szczawnik.  W miarę  potrzeb  służba  liniowa
usuwała  śnieg  z  mostów.,  w   ciągach  dróg  powiatowych  oraz  odśnieżała  chodniki,  które  nie
przylegają bezpośrednio do  nieruchomości. 

Na początku lutego br. Powiat zawarł umowę z Gminą Chełmiec na realizację zadania pn. budowa
chodnika  w  ciągu  drogi  powiatowej  Limanowa – Chełmiec  w miejscowości  Chomranice oraz
w miejscowości Klęczany.  Całkowita długość planowanej budowy chodnika to 1500 m. Powiat
zobowiązał się przeznaczyć kwotę 300 tys zł, a Gmina Chełmiec 1 mln 300 tys zł.  W związku
z tym powyższe kwoty są wyliczone na podstawie  kosztorysu inwestorskiego, które po przetargu
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mogą ulec zmianie. 

Także  w  lutym  zawarta  została  umowa  z  Gminą  Podegrodzie  na  realizację  zadania  budowa
chodnika  w  ciągu  drogi  powiatowej  Trzetrzewina  –  Podrzecze.  Długość  planowanej  budowy
chodnika to 1 km 44 m. Całkowita wartość zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi ponad 860
tys zł.  Powiat zobowiązał się przeznaczyć  kwotę  300 tys. zł, zaś gmina ponad 560 tys zł. 

W najbliższych dniach podpisana zostanie umowa  z Gmina Korzenna na  na realizację zadania
budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej  w miejscowości Wojnarowa. Powiat przeznaczy na ten
cel kwotę 300 tys. zł. 

Powiat  otrzymał  pomoc  finansowa  ze  środków  UE  w  ramach  programu  rozwoju  obszarów
wiejskich. Na chwilę obecną zostały ogłoszone przetargi. Dotyczy to następujących zadań:

1) w Gminie Łabowa droga powiatowa Maciejowa – Składziste w kwocie 720 tys zł
2) w Gminie Grybów droga powiatowa Grybów – Krużlowa Niżna  w kwocie 1 mln 200 tys zł
3) w Gminie Kamionka Wielka drogi powiatowej Nowy Sącz – Florynka oraz Królowa Górna

– Ptaszkowa, w kwocie  2 mln 600 tys zł

Zarząd  Powiatu  Nowosądeckiego  ogłosił  postępowania  przetargowe na  inne  zadania  co  można
prześledzić na portalu internetowym Powiatowego Zarządu Dróg.  Powiat wraz z  PZD stara się
działać stosunkowo szybko. Ogłaszane teraz przetargi  dają szansę na to,że wartość kosztorysowa
spadnie znacznie  i poprzez to zyskujemy. 

Zarząd  Powiatu  Nowosądeckiego  wykonywał  również  inne  prace.  Nadal  trwają  prace
inwentaryzacyjne w Wydziale Geodezji.  Dotyczy to zasobu geodezyjnego. Pan Dyrektor Janusz
Banaczyk  czuwa  nad  tymi  kwestiami.  Niedawno  miała  miejsce   kontrola  Wojewódzkiego
Inspektoratu ds. Nadzoru Geodezyjnego  i Kartograficznego. Konkluzje nie są złe, rok intensywnej
pracy przynosi zamierzone efekty. 

Starosta  Nowosądecki Marek Pławiak złożył podziękowanie dyrektorowi Wydziału Budownictwa
Jackowi Januszowi za sprawne funkcjonowanie wydziału, podkreślił również wzrost jakości pracy i
brak skarg.

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uczestniczył także w wielu wydarzeniach. Jednym z wydarzeń
było spotkanie z przedstawicielami szkół ginących zawodów. Wręczono umowy 30 instruktorom.
Następuje  kultywacja  folkloru,  tradycji,  zwyczajów  ludowych,  wykonawstwa,  właśnie  za
pośrednictwem owych szkół, co pozytywnie wpływa na kultywację, dzięki instruktorom, z którymi
zawierane są umowy. Zadanie to w dalszym ciągu będzie kontynuowane. 

13 stycznia br. Powiat przekazał GOPRowi z Krynicy Zdrój skuter śnieżny. Zakup skutera został
dofinansowany przez  Powiat.  Przy tegorocznym sezonie  zimowym  służy zapewne dobrze.  Pan
Starosta podziękował Państwu Radnym za wsparcie decyzji Zarządu w tej materii.

Powiat  ceni  współpracę  z  nadleśniczymi  i  leśnikami  nadleśnictw  w Powiecie  tj.  Nadleśnictwo
Nawojowa,  Piwniczna,  Stary  Sącz,  ale  również  Gorlice.  Spotkania  z  leśnikami  odbywaja  się
cyklicznie, są podpisywane umowy na współpracę, i układa się ona bardzo dobrze, a wszystko to w
trosce o dobro Lasów Państwowych, jak i prywatnych. 

Pan Starosta poinformował również zaproszeniu na Sesję Rady Powiatu zespołu  Ciupaga, który to
bardzo  rozpromował  Sadecczyznę,  w  szczególności  Gminę  Łącko.  Pan  Starosta  pogratulował
zespołowi  ogromnego  sukcesu,  który  przekłada  się  na  to,  że  Sądeckie  staje  się  renomowane
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i  rozpoznawalne w całym kraju,  nie tylko poprez  tradycyjny wyrób regionalny tamtych okolic.
Zarząd postanowił wyróżnić zespół  Ciupaga poprzez nadanie nagrody Starosty Nowosądeckiego za
promocję Powiatu Nowosądeckiego i Regionu. 

Ad. 6.

Przyjęcie  sprawozdania  z  działalności  wspólnej  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku  dla
Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego za 2016 rok. 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poinformował, iż informacja
nie  będzie  przedstawiana  w  całości.  Na  ewentualne  pytania  odpowiedzi  udzieli  Starosta
Nowosądecki Marek Pławiak.

Starosta Nowosądecki Marek Pławiak podziękował za pracę służb działających w Powiecie, za
ich ofiarną służbę.  Pogratulował także Komendantowi Miejskiemu Policji w Nowym Sączu bardzo
dobrej współpracy z Powiatem, a także za podejmowane działania profilaktyczne przez Komendę
w  całym  Powiecie  Nowosądeckim.  Podobne  słowa  podziękowania  zostały  skierowane  do
Komendanta  Komendy Miejskiej  Straży Pożarnej  p.o.  pana st.  bryg.  Kuźmę, za merytoryczną
współpracę. Pan Starosta podziękował również obecnym inspektorom, a mianowicie Inspektorowi
Nadzoru Budowlanego, wszystkim Paniom i Panom dyrektorom  merytorycznych wydziałów. 
Komisja Wspólna przygotowuje plan pracy. Ze strony Powiatu czuwa nad tym Ryszard Wąsowicz,
ze strony Miasta Marek Nieć. Komisja działa zgodnie z tym do czego jest powołana, czyli szeroko
pojętych zadań związanych z zabezpieczaniem terenu Powiatu i Miasta. Komisja opiniuje również
sprawy związane z budżetem, które tyczą wydatkowania środków na bezpieczeństwo. 

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 7.

Sprawozdanie z  wykonania zadań Powiatu Nowosądeckiego z  zakresu ochrony zabytków  

  i opieki nad zabytkami za 2016 rok. 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poinformował, iż Komisja Kultury i Ochrony
Dóbr Kultury 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 Artur Rola Dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu.

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
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Ad. 8.

Informacja  o  gospodarowaniu  nieruchomościami  stanowiącymi  własność  Powiatu

Nowosądeckiego – wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch  poinformował,  iż Komisja  Mienia
i Infrastruktury 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  obecna  na  Sesji  Pani  Alicja  Lichoń  Kierownik  Zespołu  ds.  Gospodarki
Nieruchomościami 

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 9.

Zapoznanie się z aktualną sytuacją w funkcjonowaniu: 

1)      SPZOZ – Szpitala im. J. Dietla w Krynicy Zdroju, 

2)      SPZOZ – Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu.

Dyrektor  Szpitala  w  Krynicy Zdroju  Sławomir  Kmak,  przedstawił  sytuację  szpitala.  Podpisana
została  ugoda  z  NFZ  za  poprzedni  rok.  Wynik  finansowy  netto   z  437  tys  zł  podanego  w
sprawozdaniu  zwiększył  się  o  44  tys  zł.  Z  działalności  medycznej  i  każdego  innego  rodzaju
działalności,  którą szpital  wypełnia  ten wynik nie powinien już się pogorszyć.  Na ten dodatni
wynik składa się 400 tys zł  raty pożyczki, którą RPN umorzyła szpitalowi w tym roku. Natomiast
244  tys  złotych  -  szpital  wypracował.  Kłopoty  i  trudności  szpitala  związane  z  płynnością
uniemożliwiły wywiązanie się z pożyczki w stosunku do Powiatu Nowosądeckiego. Zobowiązania
szpitala to 11 mln 44 tys zł  w tym zobowiązania długoterminowe  6 mln 300 tys zł i zobowiązania
krótkoterminowe 4 mln  600 tys  zł.  Są to zobowiązania obsługiwane  przez szpital  na bieżąco.
Szpital  nie  ma  żadnych  zobowiązań  wymagalnych.  W  stosunku  do  wszystkich  wierzycieli
zobowiązania  są  regulowane  na  bieżąco.  Kontrakt  na  rok  przyszły   w  skali  roku,  bo  umowa
podpisana jest  tylko na pierwsze półrocze, jeżeli drugie półrocze byłoby takie samo jak pierwsze
to szpital powinien odnotować wzrost w granicach  920 tys zł. Największy wzrost szpital ma na
izbie przyjęć.  W sprawozdaniu w kwestii  kontraktów na rok przyszły  zmniejsza się  kwota na
oddział chirurgii ortopedyczno – urazowej, ale pojawia się pierwszy raz wyłączona pula środków na
endoprotezy.  Odnośnie budowy wszystko idzie  z niewielkim opóźnieniem jeśli  chodzi  o prace
budowlane   wykonawca  ocenia  je  na  ok   1,5  –  2  tygodni.  Szpital  jest  na  etapie  rozmów
z wykonawcą. Udział zaczynają brać podmioty, które zostały wyłonione w przetargu, dostarczające
sprzęt.  Rozpoczynają  się  rozmowy  z  podmiotami  które  będą  wmontowywały  sprzęt  na
poszczególne kondygnacje. Na dzień dzisiejszy nie występują żadne poważniejsze problemy czy
trudności ani ze strony projektorskiej, czy budowlanej. Szpital jest na końcowym etapie procedury
programu  LEMUR  Ministerstwa  Ochrony  Środowiska.  Szpital  zaproponował  dodatkowe
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ubezpieczenia  pożyczki.  Zabezpieczenie  będzie  na  nieruchomościach  szpitala.  Celem  jest,  aby
zabezpieczenie pożyczki w żadnej mierze nie opierało się o budżet powiatu rozłożone na okres 15
lat.  

Radny Powiatu Nowosądeckiego Włodzimierz Oleksy zwrócił uwagę na pozytywny aspekt dla
załogi i personelu, a mianowicie podjęcie działań przez dyrekcję wyregulowania wszystkich płac.
Jeśli  chodzi  o  pielęgniarki,  proces  trwa.  Natomiast  załoga  składa  się  z  300  pracowników
zatrudnionych  na  etatach,  a  trzeba  powiedzieć,  ze  20  %  z  nich  tj.  60  osób  ma  najniższe
wynagrodzenie, czyli ok. 1460 zł. 

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych Janusz Geroch stwierdził, że pogotowie
rozpoczęło  rok  2017   na  bazie  umów  i  kontraktów   z  roku  poprzedniego,  zgodnie  z  planem
wojewody.  Pogotowie  posiada  zespoły  ratownictwa  medycznego  rozlokowane  w  siedzibie  na
Śniadeckich i w 9 podstacjach. Łącznie dziennie jeździ  13 zespołów systemowych  plus 4 zespoły
transportowe, razem 17 pojazdów. Sądeckie Pogotowie Ratunkowe posiada 27 pojazdów, z czego
sanitarnych 25, 2 samochody administracyjno – zaopatrzeniowe. 
Umowa kontraktowa zawarta z podwykonawcą  ze Szpitalem Specjalistycznym w Nowym Targu
jest zawarta do końca marca. Umowa została aneksowana przedłużając współpracę do czerwca br. 
Dzięki staraniom Starosty i radnych Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego złożyło interpelację do
Sejmiku Województwa o przeanalizowanie możliwości   wydłużenia czasu pracy lub utworzenia
nowych  lokalizacji,  które  by  ułatwiły  pracę,  a  przede  wszystkim  skróciły  czas  dojazdu  do
pacjentów. 
Z dniem 1 marca br. zostanie wydłużony czas pracy podstacji w Nawojowej z 12 godzin do 24.  
W drugim etapie Wojewoda  Małopolski wyraził chęć utworzenia podstacji w Łabowej. 
Odnośnie spraw finansowych bilans ubiegłoroczny kreuje się w granicach zera. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch  poinformował,  iż Komisja  Zdrowia
i  Uzdrowisk  oraz  Komisja  Budżetowa Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  zapoznały  się  
z informacjami, opinie są pozytywne. 

Wobec wyczerpania dyskusji przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 10.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Józef Świgut przedstawił projekt uchwały.
Na podstawie art. 17 pkt 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016
roku poz. 814 z późniejszymi zmianami) i  § 26 pkt. 3 oraz pkt. 8 Statutu Powiatu Nowosądeckiego
przyjętego Uchwałą Rady Powiatu Nowosądeckiego  Nr 265/XXII/ 13 z dnia 31 stycznia 2013 r. tj.
Dz. Urz. Woj. Mał. z 2013 r. poz. 1411. RPN uchwaliła co następuje:

1) przyjęto roczne sprawozdanie z prac Komisji Rady Powiatu Nowosądeckiego za 2016 r.  
w brzmieniu stanowiącym załączniki 1-11 niniejszej uchwały.

2) przyjęto  plany  pracy  Komisji  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  na  2017  r.  w  brzmieniu
stanowiącym załącznik od 12 - 22niniejszej uchwały .

3) wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu rady Powiatu Nowosądeckiego.
4)  uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch zapytał, czy któraś z Komisji chciałaby jeszcze
coś wprowadzić przed przegłosowaniem uchwały wraz z załącznikami stanowiącymi ramowe plany
Komisji Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok, oraz sprawozdania z prac Komisji za 2016
rok.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał  projekt  uchwały
w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań z prac komisji Rady Powiatu Nowosądeckiego za rok
2016 i planów pracy komisji Rady Powiatu Nowosądeckiego na rok 2017 pod głosowanie. 

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 22 Radnych Powiatu
Nowosądeckiego.

W wyniku głosowania otrzymano:
22 głosów – za
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała  Nr  206/XXI/17  Rady Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  16  lutego  2017  r.  w  sprawie
przyjęcia  rocznych  sprawozdań  z  prac  komisji  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  za  rok  2016
i  planów  pracy komisji  Rady Powiatu  Nowosądeckiego  na  rok  2017,  została  podjęta.,  została
podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11.

Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  podjęcia  wykonywania

działalności w zakresie telekomunikacji przez Powiat Nowosądecki. 

Dyrektor Wydziału Administracyjnego Krzysztof Hojda poinformował, iż pod koniec ubiegłego
roku  wojewoda  małopolski  przekazał  aktem notarialnym Powiatowi  Nowosądeckiemu  budynek
przy ul. Kościuszki 3. W budynku tym maja mieścić się komórki organizacyjne starostwa. W celu
zapewnienia dla owych komórek organizacyjnych  dostępności do infrastruktury informatycznej
starostwa oraz zapewnienia  bezpiecznego użytkowania zasobów, zasadnym jest popięcie budynku
przy  ul.  Kościuszki  do  sieci  światłowodowej  starostwa.  Zgodnie  z  postanowieniami  ustawy o
wspieraniu i rozwoju  usług i sieci telekomunikacyjnych zadanie to możliwe jest do zrealizowania
po  wcześniejszym  przyjęciu  stosownej  uchwały   RPN,  a  następnie  dokonania  czynności
rejestracyjnej w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. 

PROTOKÓŁ Nr 21/XXI/2017  16 lutego 2017 r.                                  9



Przewodniczący  Komisji  Mienia  i  Infrastruktury  RPN  Antoni  Poręba przedstawił  opinię
Komisji do projektu uchwały. 
Opinia Komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt  uchwały w sprawie podjęcia
wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji przez Powiat Nowosądecki pod głosowanie. 

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 21 Radnych Powiatu
Nowosądeckiego.

W wyniku głosowania otrzymano:
21 głosów – za
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała  Nr  207/XXI/17  Rady Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  16  lutego  2017  r.  w  sprawie
podjęcia wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji przez Powiat Nowosądecki została
podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 12.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wystąpienia Powiatu Nowosądeckiego ze

związku Euroregion „Tatry”. 

Dyrektor Biura Promocji,  Turystyki  i  Współpracy z Zagranicą Andrzej  Zarych przedstawił  projekt
uchwały. 
Powiat  Nowosądecki  w  2000  roku  podejmował  pierwszą  uchwałę  o  wstąpieniu  do  EUROREGIONU
TATRY. Uchwała ta została powtórzona 2 lutego 2001 roku. Powiat był członkiem EUROREGIONU przez
16  lat.  Wstąpienie  było  umotywowane  tym,  że  EUROREGION wśród  swoich członków dystrybuował
znaczne  środki  z  funduszy  UE.  Za  przynależność  były  dodatkowe  punkty   i  łatwiej  było  otrzymać
dofinansowania   do  projektów.   Ta  formuła  wyczerpała  się  .  W  tej  chwili  nie  istnieje  taka  potrzeba
i konieczność. Składka członkowska to ponad 40 tys zł  rocznie, a  wnioski o dofinansowanie może składać
każdy. Formuła współpracy, która towarzyszyła PN, kiedy wstępował do EUROREGIONU  zmieniła się.
EUROREGION  staje  się  europejskim ugrupowaniem terytorialnym,  które będzie  funkcjonowało  trochę
inaczej. Nie ma potrzeby  PN był dalej członkiem EUROREGIONU.

Przewodnicząca  Komisji  Promocji  Powiatu,  Współpracy  z  Organizacjami  Pozarządowymi
oraz Współpracy Międzynarodowej RPN Pani Marta Adamczyk  przedstawiła opinię Komisji
do projektu uchwały. 
Opinia Komisji jest pozytywna. 

Radny  Powiatu  Nowosądeckiego  Włodzimierz  Oleksy opowiedział  się  przeciw.  Dzięki
EUROREGIONOWI powstało przejście graniczne w Leluchowie. 
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Radna  Powiatu  Nowosądeckiego  Joanna  Stawiarska zapytała  czy  okoliczności  podpierające
wystąpienie zmieniły się dopiero teraz. 

Dyrektor Biura Promocji, Turystyki i Wspópracy z Zagranicą Andrzej Zarych odpowiedział,
że decyzja jest wynikiem ewolucji, zmian i przekształceń EUROREGIONU. Sądecczyzna miała
być  w ugrupowaniu istotnym decydentem,  stała  się  jednak tylko  płatnikiem.   Sądecczyzna  nie
funkcjonuje  we  władzach  ugrupowania,  lecz  tylko  jako  rejon  posiada  jednego  przedstawiciela,
którym jest burmistrz Starego Sącza,a jego głos nie jest w niczym zasadny. 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały w sprawie wystąpienia
Powiatu Nowosądeckiego ze związku Euroregion „Tatry” pod głosowanie. 

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 21 Radnych Powiatu
Nowosądeckiego.

W wyniku głosowania otrzymano:
20 głosów – za
1 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała  Nr  208/XXI/17  Rady Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  16  lutego  2017  r.  w  sprawie
wystąpienia Powiatu Nowosądeckiego ze związku Euroregion „Tatry” została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 13.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyrażenia  zgody na sprzedaż

działek ewidencyjnych położonych w obrębie Krynica Wieś miasto Krynica-Zdrój, w trybie

przetargu. 

Kierownik  Zespołu  ds.  Gospodarki  Nieruchomościami  Alicja  Lichoń  przedstawiła  projekt

uchwały. 

Uchwała  dotyczy  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  działek  ewidencyjnych  położonych  w  obrębie
Krynica wieś, Krynica miasto w trybie przetargu, u zbiegu ulic Kraszewskiego i Czarny Potok nad
szpitalem. Jest to grunt o ogólnym areale 2,55 ha. W roku 2009 podjęta została uchwała wyrażajaca
zgodę na sprzedaż nieruchomosci  w całości. Kilkakrotnie przeprowadzone przetargi nie przyniosły
pozytywnego rezulatatu, w związku z czym Zarzad podjął decyzję o podziale  tego terenu na działki
budowlane. Zostało wydzielonych 20 pełnowartosciowych działek budowlanych wraz z dojazdem.
Wszystkie  działki  mają  atrakcyjne  połozenie  z  przeznaczeniem  na  mieszkalnictwo  i  usługi.
Wyrazenie  zgody  na  sprzedaż  jest  niezbędne.  W  gestii  Zarządu  będzie  leżało  wyznaczenie
pierwszych  w  kolejności  działek  do  sprzedaży  w  przetargu  nieograniczonym.  Wartość  działek
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została oszacowana. Najtańsza działka posiada wartość 130 tys zł, a najdroższa  300 tys zł netto. Do
wartości działek zostaną dodane kwoty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży tj.
koszty podziału nieruchomości,  wyceny, udziału w drogach dojazdowych, gdyż  z każdą działką
będzie sprzedawany udział  w drodze dojazdowej  w częściach równych tj.  po 1/20 wartości  tej
działki. 

Przewodniczący  Komisji  Mienia  i  Infrastruktury  RPN  Antoni  Poręba przedstawił  opinię
Komisji do projektu uchwały. 

Opinia Komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż działek ewidencyjnych położonych w obrębie Krynica Wieś miasto Krynica-
Zdrój, w trybie przetargu pod głosowanie. 

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 21 Radnych Powiatu
Nowosądeckiego.

W wyniku głosowania otrzymano:
21 głosów – za
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się
Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała  Nr  209/XXI/17  Rady Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  16  lutego  2017 r.  w  sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż działek ewidencyjnych położonych w obrębie Krynica Wieś miasto
Krynica-Zdrój, w trybie przetargu została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 14.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia i  rozliczenia dotacji

z budżetu  powiatu dla szkół  niepublicznych o uprawnieniach szkół  publicznych,  placówek

niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Artur Rola przedstawił projekt uchwały. 
Podjecie uchwały wynika z nowelizacji  ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty,
która wprowadziła zmiany m.in.  w zasadzie obnliczania doptacji  dla podmiotów oświatowych,
wprowadzono nowe pojęcia jak 'w przeliczeniu na jednego pełnosprawnego ucznia'. Wprowadzono
pojęcie ' dla takiego ucznia dla danego typu szkoły' oraz wprowadzono obowiazek informacji kwot i
statystycznej liczby uczniów podlegajacych publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Zmiany
w ustawie o systemie oświaty wymusiły zmiany w uchwałach Powiatu Nowosądeckiego. 

Członek Komisji Edukacji RPN Antoni Poręba przedstawił opinię Komisji do projektu uchwały. 
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Opinia Komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch poddał  projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia
i rozliczenia dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania pod
głosowanie.

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 19 Radnych Powiatu
Nowosądeckiego. 

W wyniku głosowania otrzymano:
19 głosów – za
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania:
Uchwała  Nr  210/XXI/17  Rady Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  16  lutego  2017 r. w sprawie
ustalenia i rozliczenia dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych, placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystania została podjęta.

Ad. 15.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie projektu dostosowania sieci szkół

ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego w prowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia

2016 r. – Prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych, dla których Powiat

Nowosądecki jest organem prowadzącym. 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Artur Rola przedstawił projekt uchwały.
W związku z wejściem w życie w dniu 14 grudnia 2016 roku  ustawy prawo oświatowe, które wymusza
zmianę  sieci  szkół  szkolnych  dla  jednostek  samorządu  terytorialnego.  W  pierwszej  kolejności  zostaną
przekształcone  z dniem 1 września 2017 roku szkoły zawodowe w szkoły branżowe I stopnia, następnie
licea 3 letnie  w licea 4 letnie  i  technika  4 letnie  w technika  5 letnie.  Powiatowa sieć szkolna  zostanie
przekształcona  w  następujący  sposobów;  w  pierwszej  kolejności  przekształceniu  ulegnie  gimnazjum
w  Marcinkowicach  na  szkołę  branżową  I  st.,   w  ramach  wchodzącego  w  życie  dualizmu  szkolnictwa
zawodowego,  nawiązano  już  współpracę  z  jednym  z  przedsiębiorców,  który  jest  zainteresowany
wprowadzeniem szkolnictwa zawodowego. Na zaopiniowanie  w/w projektu uchwały Małopolski Kurator
Oświaty  ma 21 dni, po upływie tego terminu projekt wraca do Starostwa Powiatowego i następnie projekt
będzie po raz kolejny procedowany.  

PROTOKÓŁ Nr 21/XXI/2017  16 lutego 2017 r.                                  13



Członek Komisji Edukacji RPN Antoni Poręba przedstawił opinię Komisji do projektu uchwały. 

Opinia Komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch poddał  projekt  uchwały  w  sprawie  projektu
dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego w prowadzonego ustawą z
dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych, dla których
Powiat Nowosądecki jest organem prowadzącym pod głosowanie.

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 21 Radnych Powiatu
Nowosądeckiego. 

W wyniku głosowania otrzymano:
21 głosów – za
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania:
Uchwała  Nr  211/XXI/17  Rady Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  16  lutego  2017  r. w sprawie
projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego w prowadzonego
ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych, dla
których Powiat Nowosądecki jest organem prowadzącym została podjęta.

Ad. 16.

Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w sprawie  zamiaru  likwidacji  Centrum

Kształcenia Praktycznego w Nawojowej. 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Artur Rola przedstawił projekt uchwały. 
Podjecie uchwały motywowane jest tym, że CKP w Nawojowej nie wykonuje żadnych swoich zadań, gdyż
są  one  realizowane przez CKU. Na dzień  dzisiejszy jest  to  martwy twór  placówki  oświatowej,  dlatego
dyrektor wnioskował w ramach Zespołu Szkół w Nawojowej o likwidację podmiotu. 

Członek Komisji Edukacji RPN Antoni Poręba przedstawił opinię Komisji do projektu uchwały. 

Opinia Komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch poddał  projekt  uchwały  w  sprawie  zamiaru
likwidacji Centrum Kształcenia Praktycznego w Nawojowej pod głosowanie.

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 23 Radnych Powiatu
Nowosądeckiego. 
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W wyniku głosowania otrzymano:
23 głosów – za
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania:
Uchwała  Nr  212/XXI/17  Rady Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  16  lutego  2017 r. w sprawie
zamiaru likwidacji Centrum Kształcenia Praktycznego w Nawojowej została podjęta.

Ad. 17.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany siedziby filii Powiatowej

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu. 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Artur Rola przedstawił projekt uchwały. 
Filia poradi znajduje się w Grybowie, mieści się w budynku dawnego internatu tj. na ul. Kościuszki 
11. w związku z tym, ze budynek jest w trakcie modernizacji z przeznaczeniem na Liceum 
Ogólnokształcące w Grybowie, poradnia została przeniesiona do pomieszczeń  ZSZ  w Grybowie  
na ul. Armii Krajowej, w związku z czym konieczne jest podjecie stosownej uchwały. 

Członek Komisji Edukacji RPN Antoni Poręba przedstawił opinię Komisji do projektu uchwały. 

Opinia Komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały w sprawie zmiany siedziby
filii Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu pod głosowanie.

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 23 Radnych Powiatu
Nowosądeckiego. 

W wyniku głosowania otrzymano:
23 głosów – za
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania:
Uchwała Nr 213/XXI/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego  z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany
siedziby filii Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu została podjęta.
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Ad. 18

Oświadczenia,  wolne wnioski. 

Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Marian Ryba poinformował o odbywającej się 26 lutego
68  rocznicy  pacyfikacji  wsi  Barnowiec.  Uroczystość  odbywa  się  pod  patronatem  Starosty
Nowosądeckiego Marka Pławiaka. 

Ad.19.
Zamknięcie obrad.
Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Zygmunt  Paruch,  wobec  wyczerpania
wszystkich  punktów  Porządku  Obrad  XXI  Sesji  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego,  ogłasza
zamknięcie posiedzenia i dziękuje za udział w obradach Sesji.

             Przewodniczący  
Rady Powiatu Nowosądeckiego 

    

          Zygmunt Paruch

Protokołowała:
Anna Hardy-Repetowska 
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