
Rada  
Powiatu Nowosądeckiego

PROTOKÓŁ Nr 23/XXIII/2017
z obrad XXIII Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 maja 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 15:15.
W  sesji  uczestniczyło 25 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 XXIII Sesji
Rady Powiatu Nowosądeckiego V kadencji, po czym przywitał przybyłych radnych i gości.

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poinformował, iż w dniu dzisiejszym nie będą
powoływani  sekretarze  obrad.  Głosy  zostaną  zliczone  przy  pomocy  elektronicznego  systemu
głosowań i debat.

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: 21

W wyniku głosowania otrzymano:
21 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 XXII Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.

4. Interpelacje radnych.

5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym. 
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6. Informacja na temat planu remontów i inwestycji na drogach powiatowych w 2017 r. 

7. Sprawozdanie z realizacji  „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami

Pozarządowymi na rok 2016”.

8. Przyjęcie  informacji  z  działalności  za  2016  rok:  

1)  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  w  Nowym  Sączu.

2) Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu.

9. Informacja o funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

10. Informacja  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Roślin  i  Nasiennictwa  w  Krakowie

– Oddział w Nowym Sączu – o realizacji zadań w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa  na

terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2016 roku.

11. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu nt. oceny

stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Nowosądeckiego za 2016 rok.

12. Informacja z realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

w 2016 roku.

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy

społecznej dla Powiatu Nowosądeckiego za 2016 r.

14. Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zatwierdzenia  Programu

restrukturyzacji  i  poprawy wykorzystania  infrastruktury Samodzielnego Publicznego  Zakładu

Opieki Zdrowotnej – Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju.

15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Uchwały nr 220/XXII/17

Rady Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  24  marca  2017  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na

ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowosądeckiego.

16. Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  wyznaczenia  przedstawiciela

podmiotu tworzącego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie

Ratunkowe  w  Nowym  Sączu  do  składu  komisji  konkursowej  w celu  przeprowadzenia

postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany uchwały nr 210/XXI/17

Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

i rozliczania  dotacji  z budżetu  powiatu  dla  szkół  niepublicznych  o uprawnieniach  szkół

publicznych, placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania

i wykorzystania.

18. Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  przystąpienia  Powiatu

Nowosądeckiego do projektu partnerskiego z Miastem Stará Ľubovňa.

19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 219/XXII/17
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Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu

Nowosądeckiego.

20. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora

Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.

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

Nowosądeckiego na 2017 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej  Powiatu Nowosądeckiego

na 2017 rok.

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

Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

23. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej –

„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Panu prof. zw. dr hab. n. med. Antoniemu Baście.

24. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej –

„Zasłużony  dla  Ziemi  Sądeckiej”  Księdzu  Biskupowi  Seniorowi

Władysławowi Bobowskiemu.

25. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej –

„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Panu Edwardowi Cisowskiemu.

26. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej –

„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Księdzu Zdzisławowi Lisowskiemu.

27. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej –

„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Pani Marii Marcinowskiej.

28. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej –

„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Panu Piotrowi Trochanowskiemu.

29. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej –

„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Panu Władysławowi Talarczykowi.

30. Oświadczenia, wolne wnioski.  

31. Zamknięcie sesji. 

Ad. 3.

Przyjęcie protokołu z XXII 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
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Paruch zaproponował przystąpienie do głosowania nad przyjęciem protokołu.

Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 22

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

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

Ad. 4.
Interpelacje radnych.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Marek Kwiatkowski zgłosił interpelację dot.: 
– podjęcia  działań mających na celu przeprowadzenia kontroli  przestrzegania wymogów z

zakresu  ochrony  środowiska  przez  wytwórnię  mas  bitumicznych  przy  ul.  Jagodowej.
Mieszkańcy Rdziostowa oraz ul. Dunajcowej skarżą się, że zakład ich systematycznie truje
uniemożliwiając  normalne  funkcjonowanie.  Została  już  wystosowana  petycja  dotycząca
funkcjonowania tejże firmy, na której podpisało się 470 mieszkańców Rdziostowa oraz ul.
Dunajcowej.  Mieszkańcy  również  zwracają  uwagę,  że  oprócz  zanieczyszczeń,  zakład
przekracza obowiązujące normy hałasu, szczególnie w godzinach nocnych.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jóżef Świgut zgłosił interpelacje dot.:
– uskoków  w  drodze  w  miejscowości  Bogusza,  które  pojawiły  się  po  ostatnich  opadach

deszczu, Są to uskoki w granicach 30 cm wraz z częścią asfaltową.
– wykonania  odwodnienia  przy  remontowanym  moście  na  granicy  Królowej  Polskiej  i

Królowej Górnej, która jest częścią drogi gminnej oraz powiatowej. Do interpelacji dołącza
się także Wójt Gminy Kamionka Wielka oferując dofinansowanie ze strony gminy.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Tadeusz Zaremba zgłosił interpelację dot.:
– uzyskania środków pozwalających na wybudowanie mostu normatywnego na rzece Dunajec

w  miejscowości  Jazowsko  na  drodze  powiatowej  Jazowsko  -  Obidza  w  miejsce
tymczasowgo  obiektu  wybudowanego  przez  wojsko  po  powodzi  w  1997  r.  Obecne
parametry i  nośność mostu  zagrażają  bezpieczeństwu ruchu oraz zasadniczo ograniczają
możliwość dojazdu cięższych samochodów. Zwraca się więc z prośbą o podjęcie działań
zmierzających do uzyskania potrzebnych środków na realizację tego zadania.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Gomółka zgłosił interpelację dot.:
– wyczyszczenia  rowów wzdłuż  drogi  powiatowej  na  odcicku  Łazy Biegonickie  i  Poręba

Mała.
– postawienia znaku z pierwszeństwem przejazdu na moście na rzece Jaworzynka na odcinku

Gołkowice – Gaboń
– uzupełnienia poboczy zwłaszcza na łukach dróg powiatowych praktycznie na całym terenie

gminy Starego Sącza

Radny Powiatu Nowosądeckiego Wiesław Pióro zgłosił interpelację dot.:
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– wyremontowania pozostałych kilkunastu metrów drogi Maciejowa Składziste na odcinku od
drogi krajowej do mostu na rzece Kamienicy.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Józef Głód zgłosił interpelację dot.:
– uwzględnienia w najbliższym czasie naprawy drogi powiatowej Paszyn w kierunku Mogilna

i Krużlowej oraz wybudowania na tym odcinku chodnika.

Starosta  Nowosądecki  Marek  Pławiak  odniósł  się  do  zgłoszonych  interpelacji  w  pierwszej
kolejności do Pana Radnego Marka Kwiatkowskiego informując iż Zarząd podejmie odpowiednie
działania i konsultacje z wydziałem Ochrony Środowiska odnośnie zgłaszanych nieprawidłowości.
W przypadku interpelacji  zgłaszanych przez Pana Jóżefa Świguta,  poinformował,  że odpowiedź
zostanie  udzielona  przez  Pana Dyrektora  Adama Czerwińskiego.  Odnośnie  mostu  w Jazowsku,
stwierdził, że na obecnym etapie może podjąć rozmowy w tej sprawie. Do inteprelacji zgłaszanych
przez  Pana Jana Gomółkę  również poinformował,  iż  PZD dokona sprawdzenia poszczególnych
miejsc. Odnosząc się do interpelacji Pana Wiesława Pióro, poinformował, iż Zarząd już wcześniej
podjął  decyzję,  że  na  własny koszt  wyremontuje  pozostałą  część  drogi  Maciejowa  Składziste.
Dodał, że nie można było zrealizować od razu całej drogi, gdyż pieniądze otrzymane na wykonanie
tej inwestycj były tylko i wyłącznie na dany odcinek drogi. Remont drogi powiatowej Paszyn, o
którą zabiega Pan Radny Jóżef Głód nie jest jeszcze w złym stanie, są drogi w powiecie, które
wymagają szybszego remontu dlatego ta inwestycja musi czekać na swoją kolej. 

Poseł  Jan  Duda  zabrał  głos  odnosząc  się  w  pierwszej  kolejności  do  interpelacji  Pana
Wiceprzewodniczącego dotyczącej drogi Gołkowice Gaboń oraz mostu na rzece Jaworzynce. Sa to
miejsca, gdzie ludzie bardzo dużo spacerują, zwłaszcza w okresie wakacji, wobec tego przyłącza sie
do  prośby  składanej  przez  Pana  Radnego.  Ponadto  poinformował  o  dwóch  rzeczach,  którymi
obecnie  zajmuje  się  Sejm  tj.  kodeks  budowlany  oraz  prawo  wodne.  Jeżeli  chodzi  o  kodeks
budowlany, to poinformował, że jest w stałym kontakcie z inspektorem nadzoru budowlanego. Jest
już druk projektu po uzgodnieniach, dlatego zwraca się z prośbą, że jeżeli byłyby jakieś uwagi,
które  należałoby  podnieść  na  posiedzeniach  komisji  to  prosi  o  ich  sugerowanie  .Jeżeli  chodzi
natomiast  o  prawo  wodne  to  wszystko  wskazuje  na  to,  że  jeszcze  przed  wakacjami  zostanie
uchwalone. Dodał, że Komisja Europejska bardzo naciska o jego uchwalenie, gdyż w przypadku
złego gospodarowania, nie przekaże środków na zabezpieczenie powodziowe tj. ok. 2 mld euro na
Polskę. Z prawem łączą się oczywiście różne obawy, gdyz pojawia się temat opłat za korzystanie z
wody. W tej chwili jest consensus aby opłaty były minimalne tak, by wymóg europejski dotyczący
prawa wodnego wypełnić. Projekt uchwały można znaleźć na stronie sejmowej, dlatego jeżeli będą
jakieś uwagi to prosi o współpracę. Trzecim obszarem jakim się zajmuje sejm jest jeszcze GMO i
GMM czyli  ustawa  o  zakazie  uprawy roslin  i  organizmów modyfikowanych  genetycznie.  Ten
projekt również prawodopodobnie zostanie przyjęty przed wakacjami. Filozofia projektu polega na
tym, żeby wprowadzic takie ograniczenia możliwości uprawy roślin modyfikowanych genetycznie
aby uprawa była praktycznie niemożliwa. Nie można tego jednak zakazać wprost. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Jóżef Świgut zwrócił się do Pana Posła z
pytaniem na  jakim etapie  jest  przygotowanie  ustawy czy rozporządzenia  o  wolnej  sprzedaży z
gospodarstwa rolnego. 

Poseł Jan Duda odpowiedział,  iż taka ustawa jest  przyjęta i  można już dokonywać sprzedaży.
Odrębną rzeczą jest sytuacja związana z przetwórstwem, gdyż do końca nie ma jeszcze wszystkich
rozporządzeń zwłaszcza chodzi tutaj o rozporzadzenia związane z weterynarią i sanepidem.
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Radny Powiatu Nowosądeckiego Ryszard Poradowski nawiązał do prośby składanej na ostatniej
sesji  przy  obecności  Pana  Wojewody  odnoszącej  się  do  badania  wody.  Nawiązując  do
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. dotyczącego badania próbek wody,
chodzi tutaj o badania m. in. związków promieniotwórczych, zwrócił się do Pana Posła aby zwrócił
uwagę  na  to  rozporządzenie,  czy  jest  ono  konieczne  jeżeli  chodzi  np.  o  badanie
promieniotwórczości  w każdym jednym zakładzie  pracy i  w każdej  szkole.  Próbki  kosztują  w
granicach 5 000 zł.rocznie.

Poseł Jan Duda poprosił Pana Radnego o bezpośredni kontakt w związku z tą sprawą , ponadto
zadeklarował że przyjrzy się tej sprawie dokładniej.

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

Poinformował,  iż  w  połowie  miesiąca  kwietnia  Powiat  otrzymał  dofinansowanie  do  projektu
poprawa  efektywności  energetycznej  w  budynkach  użyteczności  publicznej  Powiatu
Nowosądeckiego. Całkowita wartość projektu to prawie 7 mln zł. W tym dotacja niespełna 4 mln zł.
Pozostałą  kwotę  tj.  wkład  własny  został  zabezpieczony  w  budżecie  powiatu.  Projekt  będzie
realizowany przez dwa lata i obejmie głęboką termomodernizację sześciu budynków powiatowych:
Pawilon  A  i  B  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Zbyszycach,  Budynek  Zespołu  Szkół
Ponadgimnazjalnych  w Starym Sączu  tj.  ul.  Batorego  oraz  ul.  Krakowska,  Budynek Szkoły w
Marcinkowicach, Nawojowej, budynek główny Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie. Jest to
przebudowa  kotłowni  w  Starym  Sączu,  wymiana  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  czy  izolacje
termiczne i przeciwwilgociowe. Ponadto w ramach kwot zabezpieczonych w budżecie zakończono
procedurę wdrażania portalu radnego a od dzisiejszej sesji wystepuje poraz pierwszy elektroniczny
system głosowania. Ponadto poinformował, że bez żadnych opóźnień przebiega rozbudowa szpitala
w Krynicy – Zdroju. Obecnie zakończony jest stan surowy otwarty i buduje się ścianki działowe na
wszystkich kondygnacjach. Ponadto wykonuje sie instalację kanalizacyjną i elektryczną w całym
budynku. Za kilkanaście dni rozpocznie się montaż stolarki zewnętrznej. W najbliższych dniach
Dyrektor  szpitala  podpisze  umowę  pożyczki  częsciowo  umarzalnej  z  Narodowego  Funduszu
Ochrony Środowiska z programu LEMUR. Zgodnie z przyjętym harmonogramem kontynuowana
jest budowa dużej inwestycji tj. Przebudowa budynku i budowa sali gimnastycznej z zapleczem w
Liceum Ogólnokształcącym w Grybowie. Oddanie budynku przewiduje się na pierwszy kwartał
przyszłego  roku.  Ponadto  została  również  podpisana  umowa  z  Ministerstwem  Sportu  o
dofinansowanie części sporotwej tej inwestycji. W najbliższych dniach zostanie złożony wniosek do
RPO na rozbudowę powyższej inwestycji. Jeśli wniosek zostanie pozytywnie oceniony to istnieje
możliwość otrzymania dotacji w wysokości ponad 6 mln zł. Jednocześnie zostanie także złożony
wniosek  o  ujęcie  w  gminnym  programie  rewitalizacji  Starego  Sącza  zagospodarowanie
przestrzenne terenu internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu wraz z  remontem pomieszczeń
wewnątrz budynku. W ramach wniosku można otrzymać około 2,5 mln zł. W tym dotacja 1 875 000
zł.  Kilkanaście  dni  temu został  złożony projekt  do  konkursu  ogłoszonego przez  Województwo
Małopolskie  w ramach  RPO tj.  Likwidacja  wyrobów azbestowych  w powiecie  nowosądeckim.
Wartość projektu wynosi 964 000 zł., a dofinansowanie 820 081 zł. Udział Powiatu z kolei 144 720
zł. Projekt będzie realizowany przez 3 lata. Trwa odbudowa trzech obiektów mostowych w ciągu
drogi pwiatowej  Królowa Górna Ptaszkowa w Ptaszkowej,  Berest  Mochnaczka w Czyrnej  oraz
Roztoka Wielka. Termin zakończenia tychże prac przypada na 30 listopada br. Trwają także prace
przy przebudowie infrastruktury drogowej  współfinansowanych w ramach środków z Programu
Ochrony Obszarów Wiejskich. Jednym z zadań  była przebudowa drogi Maciejowa Składziste, co
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juz zostało zakończone. 12 kwietnia Zarząd podjął uchwałę o zaakceptowaniu wyników konkursów
na  dyrektorów  placówek,  którymi  zostali  Krzysztof  Szewczyk  -   Dyrektor  Liceum
Ogólnokształcącego  w  Starym  Sączu,  Michał  Bulzak  -  Dyrektor  Zespołu  Szkół
Ponadgimnazjalnych  w  Nawojowej,  Ryszard  Rejowski  –  Dyrektor  Zespołu  Szkół
Ponadgimnazjalnych  w  Tęgoborzy,  Urszula  Janusz  -  Dyrektor  Zespołu  Szkół  i  Placówek  w
Piwnicznej  Zdroju,  Leszek  Misiewicz  –  Dyrektor  Powiatowej  Poradni  Psychologiczno  –
Pedagogicznej. Nie odbył się konkurs do Zespołu Szkół w Marcinkowicach, poniewaz nie było
zgłoszonych  kandydatów,  Zarząd  zdecyduje  komu  powierzyć  obowiązek  pełnienia  funkcji
dyrektora.
W dniach od 30 marca do 2 kwietnia Wydział Promocji  Starostwa Powiatowego brał udział  w
targach turystycnych w Katowicach, stoisko reprezentowane przez nasz powiat odwiedziło około 6
000 zwiedzających, ponadto otrzymało  także wyróznienie.
Powiat  Nowosądecki  był  współorganizatorem  I  Sądeckiego  Dnia  Godności  Osób
Niepełnosprawnych w Starym Sączu. Zaznaczył, że powiat w sposób najbardziej znaczący wspiera
osoby niepełnosprawne.
Poinformował ponadto, iż w najbliższych dniach Powiat odbierze nagrodę podczas Uroczystej Gali
Gazety Prawnej w Gdyni za zajęcie I miejsca w rankingu najzdrowszych powiatów w Polsce.
Powiat  podjął  współpracę  z  dwoma ważnymi  firmami  Batim oraz  Park M. Jest  to  incicjatywa
dyrektorów placówek tj. Szkoływ Marcinkowicach, która będzie współpracowała z firmą Batim,
gdzie  od  nowego  roku  zostanie  otworzona  szkoła  branżowa  z  klasą  o  specjalności  kierowcy.
Uczniowie  będą  mieli  możliwość  sponsorowanych  praktyk  czy  uprawnień,  zapewnia  także
zatrudnienie absolwentom niniejszej szkoły. Z kolei Zespół Szkół Zawodowych w Starym Sączu
podejmuje współpracę z firmą Park M, gdzie również zostanie zapewniona uczniom m. in praktyka
oraz  zatrudnienie.  Dodał  także,  że  Zarząd  wspiera  takie  inicjatywy  i  zostanie  otworzone  tyle
oddziałów na jakie będzie zapotrzebowanie przez uczniów.

Ad. 6.

Informacja na temat planu remontów i inwestycji na drogach powiatowych w 2017 r. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch  poinformował,  iż  wszystkie  sprawozdania  i
informacje  otrzymali  Państwo wraz z  materiałami  na  sesję,  stąd  uzasadnione  wydaje  się  nie
przedstawianie ich treści w całości. 

Komisja Mienia i Infrastruktury oraz Komisja Budżetowa RPN zapoznały się z informacją i nie
miały żadnych uwag.

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury RPN Antoni Poręba  poinformował, że komisja
bardzo szczegółowo zapoznała się z informacją. Prosi o zwrócenie uwagi na równoważność inwestycji w
całym  powiecie.  Występuje  zrównoważony  rozwój  dlatego  wyraża  satysfakcję  gdyż  w  pełni  jest
realizowany program PiS i komisja opiniuje ją pozytywnie.
Zwrócił się do Pana Posła Jana Dudy nawiązując do sprawozdania Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego prosząc o rozważenie na szczebli komisji sejmowej abolicji budowlanej dlatego, że nadzór
budowlany nie pracuje merytorycznie dlatego, że często uczestniczy w sprawach sądowych. Uważa więc,
że abolicja budowlana jest niezbędna.

Poseł Jan Duda  potwierdził, że jest to sprawa niezmiernie ważna, nie wyobraża sobie wprowadzenia
zupełnie nowych rozwiązań bez zamknięcia starych. Problem polega na tym, w jakim zakresie zostaną
one zamknięte i jak to będzie daleko sięgało. Należąc do komisji rolnictwa, stwierdził, że nowy kodeks
budowlany jest omawiany i procedowany dlatego będzie o tym pamiętał.
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Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch  podziękował Dyrektorowi  Powiatowego Zarządu
Dróg w Nowym Sączu za przygotowanie obszernej informacji.

Wobec braku pytań przystąpiono do dalszej realizacji porządku obrad.                     

Ad. 7.

Sprawozdanie  z  realizacji  „Programu  Współpracy  Powiatu  Nowosądeckiego  z  Organizacjami
Pozarządowymi na rok 2016”.

Komisja  Promocji  Powiatu,  Współpracy  z  Organizacjami  Pozarządowymi  oraz  Współpracy
Międzynarodowej  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  zapoznała  się  ze  sprawozdaniem  i  oceniła
pozytywnie.

W  przypadku  pytań  odpowiedzi  udzieli  Pan  Andrzej  Zarych  Dyrektor  Biura  Promocji
i Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Dyrektor poinformował, iż wszyscy radni otrzymali informację o punktach pomocy prawnej, które
działają  na  terenie  powiatu  dlatego  zwraca  się  z  prośbą  o  ich  promowanie  aby  Ci  którzy  są
uprawnieni  do korzystania  z takich punktów mogli  z nich korzystać,  zwłaszcza jeżeli  chodzi o
seniorów.

Wobec braku pytań przystąpiono do dalszej realizacji porządku obrad.

Ad. 8.

Przyjęcie informacji z działalności za 2016 rok:

 

1) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu.

Komisja Mienia i Infrastruktury zapoznała się z informacją i nie miała żadnych uwag.

Jeżeli  są  pytania  lub  uwagi  odpowiedzi  udzieli  Pan Janusz  GOLEC Powiatowy Inspektor  Nadzoru

Budowlanego dla Powiatu Nowosądeckiego. 

Wobec braku pytań przystąpiono do dalszej realizacji porządku obrad.

2) Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu.

Komisja  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa  i  Leśnictwa  zapoznała  się  
z informacją i nie miała żadnych uwag.
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W  przypadku  pytań  bądź  uwag  odpowiedzi  udzieli  Pan  Mariusz  Stein  Powiatowy  Lekarz
Weterynarii.

Mariusz Stein Powiatowy Lekarz Weterynarii poinformował, iż na końcu poprzedniego roku w
Małopolsce i Polsce pojawiła się tak zwana ptasia grypa. Minister Rolnictwa wydał rozporządzenie
o  utrzymywaniu  drobiu  w  zamkniętych  pomieszczeniach.  Niestety  po  zimie,  drób  został
wypuszczony na zewnątrz. Apeluję więc do państwa radnych aby na spotkaniach z mieszkańcami
czy rolnikami posiadającymi drób  przypominali o konieczności dostosowania się do powyższych
zaleceń.  Były  rozsyłane  do  gmin  odpowiednie  informacje  na  ten  temat  ale  niestety  nie  do
wszystkich mieszkańców ona dotarła. Dodał, że w przypadku powstania zagrożenia, gospodarstwo
będzie ponosiło ogromne straty.

Wobec braku pytań przystąpiono do dalszej realizacji porządku obrad.

Ad.9.

Informacja o funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Zygmunt  Paruch  poinformował,  iż
informacja została Państwu przesłana z materiałami sesyjnymi i jeżeli są pytania lub uwagi
odpowiedzi udzielą Członkowie Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.

Wobec braku pytań przystąpiono do dalszej realizacji porządku obrad.

Ad. 10.

Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie – Oddział
w Nowym Sączu – o realizacji  zadań w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa  na terenie
Powiatu Nowosądeckiego w 2016 roku.

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa RPN zapoznała się z informacją i nie miała
żadnych uwag.

Na  pytania dot. informacji z realizacji zadań w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa na terenie
Powiatu Nowosądeckiego w 2016 roku odpowiedzi udzieli Pani Magdalena JURCZAK Kierownik
Oddziału  Inspektoratu  Ochrony  Roślin  i  Nasiennictwa  w  Krakowie  –  Oddział  
w Nowym Sączu.

Wobec braku pytań przystąpiono do dalszej realizacji porządku obrad.
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Ad. 11.

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu nt.  oceny
stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Nowosądeckiego za 2016 rok.

Komisja Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego zapoznała się z informacją i nie
miała żadnych uwag.

Wobec braku pytań przystąpiono do dalszej realizacji porządku obrad.

Ad. 12.

Informacja z realizacji  zadań przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
w 2016 roku.

Komisja Polityki Społecznej Rady Powiatu Nowosądeckiego zapoznała się z informacją i nie miała
żadnych uwag.

Sprawozdanie zostało przygotowane przez Panią Teresę Klimek Dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego proszę o zadawanie pytań. 

Wobec braku pytań przystąpiono do dalszej realizacji porządku obrad.

Ad. 13.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy

społecznej dla Powiatu Nowosądeckiego za 2016 r.

Halina  Hajtek  Dyrektor  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  przedstawiła  projekt
uchwały. Zgodnie z zapisem Ustawy o pomocy społecznej, samorządy co roku przygotowują taką
ocenę w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Ocena ta w szczególności
obejmuje infrastrukturę, kadrę, nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej. Ocena ta wraz z
rekomendacją jest podstawą do planowania budżetu na kolejny rok, czyli  jest to bilans pomocy
społecznej na dany rok.

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej RPN Maria Szarota  przedstawiła opinię Komisji
do projektu uchwały.
Opinia Komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał  projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia
oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Nowosądeckiego za 2016 r pod głosowanie.

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

PROTOKÓŁ Nr 23/XXIII/2017  19 maja 2017 r.                                  10



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 221/XXIII/17  Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia  19 maja  2017 r.  w sprawie
przyjęcia  oceny  zasobów  pomocy  społecznej  dla  Powiatu  Nowosądeckiego  za  2016  r. została
podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 14

Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zatwierdzenia  Programu
restrukturyzacji  i  poprawy wykorzystania  infrastruktury  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu
Opieki Zdrowotnej – Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju.

Sławomir Kmak Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala im.
dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju przedstawił projekt uchwały.  Powyższy dokument dotyczy tylko i
wyłącznie infrastruktury technicznej szpitala, nie zawiera żadnych działań związanych np. ze stanem
zatrudnienia  w  szpitalu.  Przyjęcie  uchwały  wiąże  się  z  tym,  że  posiadanie  takiego  dokumentu
zatwierdzonego przez organ prowadzący jest  dodatkowym atutem, kolejnym punktem, który można
zdobyć w konkursie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W związku z tym,
że sprawa konkursu mocno się komplikuje i konkurencja będzie o wiele większa niż się spodziewano
szpital przygotował także program, który zawiera w sobie tylko odniesienie do poprawy infrastruktury
związanej z rozbudową szpitala. Wymieniane są w nim wymagania stawiane przez programy krajowe i
wojewódzkie jeżeli  chodzi  o zabezpieczenie medyczne oraz o działania  dostosowawcze,  które będą
prowadzone na każdym oddziale, który będzie rozbudowany tj. ginekologia i położnictwo – poszerzenie o
salę do cięć cesarskich, centralną sterylizatornię z której będzie można pozyskiwać dodatkowe przychody
w związku z  możliwością  świadczenia  usług  dla  podmiotów zewnętrznych pomimo tego,  że  część
środków  będzie  datowana  z  UE,  blok  operacyjny,  oddział  intensywnej  terapii,  oddział  pediatrii  i
noworodków łącznie z pomieszczeniami dla rodziców hospitalizowanych dzieci. 

Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Pan Stanisław Sułkowski  przedstawił opinię
Komisji do projektu uchwały.
Opinia Komisji jest pozytywna. 

Radny Powiatu Nowosądeckiego Antoni Poręba zabrał głos, stwierdzając, że Pan Dyrektor przedstawił
szczegółową  informację  również  na  posiedzeniu  Komisji  Mienia  i  Infrastruktury  RPN,  komisja
jednoznacznie pozytywnie oceniła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
Programu  restrukturyzacji  i  poprawy  wykorzystania  infrastruktury  Samodzielnego  Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju pod głosowanie.
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Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 20 Radnych Powiatu
Nowosądeckiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała Nr 222/XXIII/17  Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia  19 maja  2017 r.  w sprawie
zatwierdzenia  Programu restrukturyzacji  i  poprawy wykorzystania  infrastruktury Samodzielnego
Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  –  Szpitala  im.  dr  J.  Dietla  w Krynicy-Zdroju została
podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.15.

Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu  Nowosądeckiego w sprawie  zmiany Uchwały  nr 220/XXII/17
Rady Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  24  marca  2017  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na
ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowosądeckiego.

Antoni Koszyk Wicestarosta Nowosądecki przedstawił projekt chwały. Poinformował, że na ostatniej
sesji  podjęta  została  uchwała,  która  dotyczyła  udzielenia  pożyczki,  a  nie  dotacji.  Można  było
równocześnie wprowadzić oddzielną uchwałę zawierającą słowo dotacja ale  postanowiono właściwe
sformułować uchwałę, dlatego powyższa dotyczy pożyczki i dotacji w związku z tym, że w ramach
programu LEMUR, pożyczka będzie częściowo umarzalna. Bez tego słowa Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w Warszawie  nie  mógłby umorzyć  końcowych rat  pożyczki  dla
szpitala, co byłoby dla niego niekorzystne. 

Przewodniczący  Komisji  Budżetowej  RPN  Marek  Kwiatkowski  przedstawił  opinię  Komisji  do
projektu uchwały.
Opinia Komisji jest pozytywna. 
Przewodniczący 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  zmiany
Uchwały  nr  220/XXII/17  Rady Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  24  marca  2017  r.  w  sprawie
wyrażenia  zgody  na  ustanowienie  hipoteki  na  nieruchomości  stanowiącej  własność  Powiatu
Nowosądeckiego 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
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0 głosów – wstrzymujących się

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała Nr 223/XXIII/17  Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia  19 maja  2017 r.  w sprawie
zmiany  Uchwały  nr  220/XXII/17  Rady Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  24  marca  2017  r.  w
sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Nowosądeckiego została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 16.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu
tworzącego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w
Nowym  Sączu  do  składu  komisji  konkursowej  w celu  przeprowadzenia  postępowania
konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

Dorota Dobrowolska Kierownik Zespołu Zdrowia i Spraw Obywatelskich przedstawiła projekt
chwały. Poinformowała, iż Dyrektor Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu zgłosił się z
prośbą  wyznaczenia  przedstawiciela  podmiotu  tworzącego  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki
Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu do składu komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia  postępowania  konkursowego  na  stanowisko  Zastępcy  Dyrektora  ds.  Lecznictwa
Zgodnie  z  art.  49  ustawy o  działalności  leczniczej,  konkurs  na  stanowisko zastępcy kierownika  w
przypadku  gdy kierownik  nie  jest  lekarzem w podmiocie  leczniczym,  nie  będącym przedsiębiorcą,
przeprowadza kierownik podmiotu leczniczego. Mając na uwadze zapisy §10 Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w
podmiocie  leczniczym  nie  będącym  przedsiębiorcą,  skład  komisji  konkursowej  w  przypadku  gdy
postępowanie konkursowe dotyczy stanowiska zastępcy kierownika podmiotu leczniczego m.in. wchodzi
przedstawiciel  podmiotu  tworzącego.  Obecnie  w  Sądeckim Pogotowiu  nie  ma  stanowiska  zastępcy
dyrektora do spraw lecznictwa, ponieważ w dwóch kolejnych konkursach na to stanowisko nie zgłosił ani
jeden kandydat. Funkcjonuje stanowisko koordynatora do spraw medycznych, które sprawuje doktor
Tomasz Kula, który jest specjalistą medycyny ratunkowej i może przystąpić do konkursu.

Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN Stanisław Sułkowski  przedstawił opinię
Komisji do projektu uchwały.
Opinia Komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały w sprawie wyznaczenia
przedstawiciela  podmiotu  tworzącego  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  –
Sądeckie  Pogotowie  Ratunkowe  w  Nowym  Sączu  do  składu  komisji  konkursowej  w celu
przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.
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
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0 głosów – wstrzymujących się

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała Nr 224/XXIII/17  Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia  19 maja  2017 r.  w sprawie
wyznaczenia  przedstawiciela  podmiotu  tworzącego  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki
Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu do składu komisji konkursowej
w celu  przeprowadzenia  postępowania  konkursowego  na  stanowisko  Zastępcy  Dyrektora  ds.
Lecznictwa została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 17.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany uchwały nr 210/XXI/17 Rady
Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, placówek
niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Artur Rola Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu przedstawił projekt uchwały. Powodem
zmiany są uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej, która stwierdziła, że w pierwotnej uchwale zawarto
zbyt ogólnikowe zapisy, dlatego zostały wprowadzone zmiany do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Komisji Edukacji RPN Zofia Nika przedstawiła opinię Komisji do projektu uchwały.
Opinia Komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch poddał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany
uchwały  nr  210/XXI/17  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  z dnia  16 lutego  2017  r.  w sprawie
ustalenia  trybu  udzielania  i rozliczania  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 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 225/XXIII/17  Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia  19 maja  2017 r.  w sprawie
zmiany uchwały nr 210/XXI/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie
ustalenia  trybu  udzielania  i rozliczania  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. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.      
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W związku z pominięciem w pkt. 16 porządku obrad głosowania odnośnie wyznaczenia kandydata na
przedstawiciela podmiotu tworzącego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Sądeckie
Pogotowie  Ratunkowe  w  Nowym  Sączu  do  składu  komisji  konkursowej  w celu  przeprowadzenia
postępowania  konkursowego  na  stanowisko  Zastępcy  Dyrektora  ds.  Lecznictwa  przystąpiono  do
wyłonienia takiego przedstawiciela.

Przewodniczący  Klubu  PiS  Antoni  Poręba  zaproponował  na  to  stanowisko  Pana  Stanisława
Dąbrowskiego, przewodniczącego komisji rewizyjnej.
Radny  Powiatu  Nowosądeckiego  Stanisław  Dąbrowski  wyraził  zgodę  na  objęcie  funkcji
przedstawiciela.
Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał pod głosowanie kandydaturę Pana Stanisława
Dąbrowskiego pod głosowanie.

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 20 Radnych Powiatu
Nowosądeckiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania Radny Powiatu
Nowosądeckiego  Stanisław  Dąbrowski  został  przedstawicielem  podmiotu  tworzącego  Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu do składu
komisji  konkursowej  w celu  przeprowadzenia  postępowania  konkursowego  na  stanowisko  Zastępcy
Dyrektora ds. Lecznictwa.

Ad. 18.

Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  przystąpienia  Powiatu

Nowosądeckiego do projektu partnerskiego z Miastem Stará Ľubovňa.

Andrzej Zarych Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych przedstawił
projekt uchwały. Jest to wspólny projekt, który Powiat składał o dofinansowanie w ramach współpracy
transgranicznej z miastem  Stará Ľubovňa, który jest jego głównym autorem, a Powiat jest partnerem.
Zaznaczył jednak, że teraz projekty partnerskie są realizowane w taki sposób, że każdy z partnerów ma
swój niezależny budżet, czyli tak jakby były realizowane dwa projekty, które się wzajemnie uzupełniają.
Część projektowa Powiatu polega na działaniach promujących Sądecczyznę i okręg  Stará Ľubovňa, na
działaniach miękkich, a więc wydawnictwa, finansowanie targów turystycznych, zakup zdjęć, projekty
graficzne, mapa ręcznie malowana. Projekt byłby realizowany od 1 czerwca 2017 r. - do końca maja
przyszłego roku. Tegoroczny budżet projektu po stronie Powiatu tj.  około  115 000 zł.,  natomiast w
przyszłym roku to około 100 000 zł. Powyższy dział Powiatu oraz związane z tym wydatki są ujęte w
budżecie, w związku z tym nie potrzebne są żadne operacje finansowe.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały w sprawie przystąpienia
Powiatu Nowosądeckiego do projektu partnerskiego z Miastem Stará Ľubovňa 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 226/XXIII/17  Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia  19 maja  2017 r.  w sprawie
przystąpienia Powiatu Nowosądeckiego do projektu partnerskiego z Miastem Stará Ľubovňa została
podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.      

Ad. 19.

Podjęcie  uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 219/XXII/17
Rady Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  24  marca  2017  r.  w  sprawie  zmiany  Statutu  Powiatu
Nowosądeckiego.

Monika Dziedzina Dyrektor Biura Rady i Zarządu przedstawiła projekt uchwały.  Proponowane
zmiany w uchwale 219/22/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie
zmiany Statutu Powiatu Nowosądeckiego mają związek z brakiem formalnego zapisu dot.  początku
obowiązywania tego aktu. W § 4 analizowanej uchwały pojawił się zapis, iż uchwała wchodzi w życie z
dniem  podjęcia.  Statut  powiatu  jest  aktem  prawa  miejscowego  
i wchodzi w życie 14 dni od dnia publikacji w dzienniku urzędowym.  Taki właśnie zapis musi pojawić się
w zmianie Statutu Powiatu Nowosądeckiego. Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie. 

Przewodniczący Komisji Statutowej RPN Józef Głód przedstawił opinię Komisji do projektu uchwały.
Opinia Komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch poddał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany
Uchwały  Nr  219/XXII/17  Rady Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  24  marca  2017  r.  w  sprawie
zmiany Statutu Powiatu Nowosądeckiego pod głosowanie.

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała Nr 227/XXIII/17  Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia  19 maja  2017 r.  w sprawie
zmiany  Uchwały  Nr  219/XXII/17  Rady Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  24  marca  2017  r.  w
sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowosądeckiego została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.      

Ad. 20.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RPN Stanisław Dąbrowski przedstawił projekt uchwały.  7
kwietnia  br.  wpłynęła do RPN przekazana przez Małopolski  Urząd Wojewódzki  skarga mieszkańca
Rożnowa  dotycząca  rzekomego  niewłaściwego  oddziaływania  infrastruktury  drogowej  w  powiecie.
Sprawa dotyczy drogi Wytrzyszczka – Tropie – Bartkowa, która wg skarżącego doprowadza do zalewania
jego działki oraz sąsiednich działek, jednocześnie uniemożliwiając mu dojazd do lasu i pozyskanie z tego
lasu  drewna.  Komisja  przejrzała  całą  dokumentację,  poprosiła  o  wyjaśnienia  dyrektora  PZD  A.
Czerwińskiego. Odbyła także wizję lokalną na tym terenie, jak również rozmawiała podczas posiedzenia
komisji  ze  skarżącym.  Sprawa  dotyczy  rzeczywiście  przepustów  umieszczonych  pod  drogą,  które
rzekomo zalewają teren, ale to czy one tam są czy nie ma, to nie odgrywa żadnej roli. Działka jest
umiejscowiona pod olbrzymią górą , gdzie zbiera się woda opadowa i jest to rzecz naturalna. Dodatkowo
działki są umiejscowione około 150 m od urządzeń i od drogi powiatowej . Z ustalenia komisji wynika, że
przedstawione  okoliczności  jednoznacznie  wskazują,  iż  przedmiot  skargi  w  żaden  sposób  nie  jest
związany z działalnością zarządcy drogi, a jego zadania w zakresie utrzymania przedmiotowego odcinka
drogi powiatowej realizowane są w sposób prawidłowy. Również na posiedzeniu komisji rewizyjnej w
obecności  skarżącego  wskazano  możliwości  uregulowania  tej  sprawy  w  oparciu  o  prawo  wodne.
Ostatecznie komisja skargę odrzuciła, uznając ją za bezzasadną.

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały  w sprawie rozpatrzenia
skargi na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu pod głosowanie.

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 20 Radnych Powiatu
Nowosądeckiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała Nr 228/XXIII/17  Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia  19 maja  2017 r.  w sprawie
rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.      
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Ad. 21.

Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Powiatu

Nowosądeckiego  na  2017  rok  oraz  zmian  w  Uchwale  Budżetowej  Powiatu  Nowosądeckiego

na 2017 rok.

Małgorzata  Bochenek  Skarbnik  Powiatu  Nowosądeckiego przedstawiła  projekt  uchwały.
Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2017 r. spowodują zwiększenie dochodów
budżetu powiatu o kwotę 528 509 zł. i wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 401 420 zł. Źródłem
sfinansowania zwiększonych wydatków budżetu są w szczególności wolne środki na rachunku budżetu za
rok 2016 w wysokości 872 911 zł. Przeznaczone na zwiększenie o kwotę 737 697 zł. W dziale ochrona
zdrowia  planowanej  dotacji  na  dofinansowanie  rozbudowy szpitala  w Krynicy –  Zdroju.  Powyższa
zmiana wynika  z  przesunięcia  części  wydatków planowanych pierwotnie  do  poniesienia  w 2018 r.
Ponadto zwiększenie o kwotę 135 214 zł. wydatków w działach oświata i wychowanie oraz pozostałe
zadania w zakresie polityki społecznej na realizację dwóch projektów unijnych, jest to wykorzystanie
technik  informacyjno  –  komunikacyjnych  oraz  projekt  kompleksowe  wsparcie  osób  zwolnionych  i
zagrożonych zwolnieniem z pracy, zwiększenie wynika z sytuacji, że środki te zostały niewykorzystane w
budżecie roku 2016. Ponadto ze zwiększonych dochodów budżetu powiatu, planuje się sfinansować w
szczególności poniższe wydatki: w dziale leśnictwo 149 840 zł. Z funduszu leśnego z przeznaczeniem na
dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu
Państwa. Dofinansowanie do tego zadania wynosi 90 % całkowitego kosztu tego zadania. W dziale
Oświata i wychowanie uzyskane dochody w wysokości 17 248 zł. Są to środki uzyskane przez powiat z
dopłat  bezpośrednich,  przeznacza  się  je  w  szczególności  na  bieżące  wydatki  Zespołu  Szkół
Ponadgimnazjalnych w Nawojowej. W dziale Pomoc społeczna kwota 28 000 zł.  Ze zwiększonych
wpływów z opłat za pobyt mieszkańców w DPS w Zbyszycach z przeznaczeniem na wydatki bieżące
tejże jednostki, a w szczególności wykonanie ekspertyzy zabezpieczenia dróg przeciwpożarowych. W
dziale  pozostałe  zadania  w  zakresie  polityki  społecznej  kwota  333  421  zł.  Na  realizację  projektu
kompleksowe  wsparcie  osób  zwolnionych  i  zagrożonych  zwolnieniem  z  pracy  w  związku  z
przesunięciem do roku 2017 terminu rozpoczęcia części realizacji zadań wynikających z tego projektu.
Ponadto w dziale administracja publiczna środki w kwocie 115 720 zł. Przeznacza się na prefinansowanie
projektu transgranicznego „Budujemy, jeździmy, poznajemy”. Projekt będzie realizowany w latach 2017-
2018, a jego celem będzie promowanie walorów Sądecczyzny. Poziom dofinansowania do tego projektu
to blisko 90 %, a refundacja wydatków nastąpi w roku 2018. W wyniku dokonanych zmian w budżecie
Powiatu o kwotę 872 911 zł. Zwiększeniu ulegną przychody budżetu powiatu oraz deficyt o tę samą
kwotę, a źródłem sfinansowania deficytu są wolne środki na rachunku budżetu powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  w
budżecie  Powiatu  Nowosądeckiego  na  2017  rok  oraz  zmian  w  Uchwale  Budżetowej  Powiatu
Nowosądeckiego na 2017 rok pod głosowanie.

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 22 Radnych Powiatu
Nowosądeckiego.
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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 229/XXIII/17  Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zmian
w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej  Powiatu
Nowosądeckiego na 2017 rok została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.    

Ad. 22.

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

Małgorzata Bochenek Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego przedstawiła projekt uchwały. Zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej, są wynikiem zmian w budżecie. Stosownie do dokonanych zmian w
budżecie dokonano  aktualizacji powyższej prognozy w pozycjach dochodów, wydatków, przychodów
oraz  wyniku  finansowego  budżetu  powiatu.  Ponadto  w  wykazie  przedsięwzięć  dokonano  zmian
związanych  ze  zmianami  limitu  wydatków  w  poszczególnych  projektach  współfinansowanych  ze
środków unijnych oraz w ramach zadania dofinansowania rozbudowy szpitala w Krynicy Zdroju. Ponadto
wprowadzono do prognozy nowy projekt transgraniczny po nazwą „Budujemy, jeździmy, poznajemy” o
łącznej wartości przeszło 216 000 zł. 

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

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch poddał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego 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 230/XXIII/17  Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia  19 maja  2017 r.  w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.    
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Ad. 23.

Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  nadania  odznaki  honorowej  –
„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Panu prof. zw. dr hab. n. med. Antoniemu Baście.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch poinformował,  iż  Członkowie  Kapituły  
Odznaki  Honorowej„Zasłużony  dla  Ziemi  Sądeckiej”  na  posiedzeniu  w  dniu  27  kwietnia  br.  
pozytywnie zaopiniowali 7 kandydatów do odznaki.

Wobec  braku  uwag  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch poddał  projekt  uchwały  
w sprawie nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Panu prof. zw. dr hab. n. med.
Antoniemu Baście 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 231/XXIII/17  Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia  19 maja  2017 r.  w sprawie
nadania odznaki  honorowej  – „Zasłużony dla  Ziemi Sądeckiej” Panu prof.  zw. dr hab.  n.  med.
Antoniemu Baście została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.    

Ad. 24.

Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  nadania  odznaki  honorowej  –

„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Księdzu Biskupowi Seniorowi Władysławowi Bobowskiemu.

Wobec  braku  uwag  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch poddał  projekt  uchwały  
w sprawie nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Księdzu Biskupowi Seniorowi
Władysławowi Bobowskiemu 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: 
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Uchwała Nr 232/XXIII/17  Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia  19 maja  2017 r.  w sprawie
nadania  odznaki  honorowej  –  „Zasłużony dla  Ziemi  Sądeckiej”  Księdzu  Biskupowi  Seniorowi
Władysławowi Bobowskiemu została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

Ad. 25.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej – „Zasłu-

żony dla Ziemi Sądeckiej” Panu Edwardowi Cisowskiemu.

Wobec  braku  uwag  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch poddał  projekt  uchwały  
w sprawie nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Panu Edwardowi Cisowskiemu
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 233/XXIII/17  Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia  19 maja  2017 r.  w sprawie
nadania  odznaki  honorowej  – „Zasłużony dla  Ziemi  Sądeckiej”  Panu Edwardowi Cisowskiemu
została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

Ad. 26.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej – „Zasłu-
żony dla Ziemi Sądeckiej” Księdzu Zdzisławowi Lisowskiemu.

Wobec  braku  uwag  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch poddał  projekt  uchwały  
w sprawie nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Księdzu Zdzisławowi Lisow-
skiemu 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
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Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała Nr 234/XXIII/17  Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia  19 maja  2017 r.  w sprawie
nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Księdzu Zdzisławowi Lisowskiemu
została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

Ad. 27.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej – „Zasłu-

żony dla Ziemi Sądeckiej” Pani Marii Marcinowskiej.

Wobec  braku  uwag  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch poddał  projekt  uchwały  
w sprawie  nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Pani Marii Marcinowskiej 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 235/XXIII/17  Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia  19 maja  2017 r.  w sprawie
nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Pani Marii Marcinowskiej została
podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

Ad. 28.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej – „Zasłu-

żony dla Ziemi Sądeckiej” Panu Piotrowi Trochanowskiemu.

Wobec  braku  uwag  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch poddał  projekt  uchwały  
w sprawie   nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Panu Piotrowi Trochanow-
skiemu pod głosowanie. 

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała Nr 236/XXIII/17  Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia  19 maja  2017 r.  w sprawie
nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Panu Piotrowi Trochanowskiemu
została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

Ad. 29.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej – „Zasłu-

żony dla Ziemi Sądeckiej” Panu Władysławowi Talarczykowi.

Wobec  braku  uwag  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch poddał  projekt  uchwały  
w sprawie   nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Panu Władysławowi Talar-
czykowi pod głosowanie. 

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 20 Radnych Powiatu
Nowosądeckiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała Nr 237/XXIII/17  Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia  19 maja  2017 r.  w sprawie
nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Panu Władysławowi Talarczykowi
została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

Ad. 30.

Oświadczenia, wolne wnioski. 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poinformował, iż sprawozdanie finansowe Powiatu
Nowosądeckiego za 2016 r., opinie i raport biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za 2016 r.
oraz opinię Składu Orzekającego Komisji Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 kwiet-
nia z 2017 r. w sprawie opinii sprawozdania z wykonania budżetu powiatu nowosądeckiego za 2016 r. zo-
stała już przekazana, natomiast kolejna sesja planowana jest na 22 czerwca. Pierwsza część sesji będzie

PROTOKÓŁ Nr 23/XXIII/2017  19 maja 2017 r.                                  23



miała charakter absolutoryjny, a druga uroczysty, związany z nadaniem Odznaki Honorowej „ Zasłużony
dla Ziemi Sądeckiej”

Starosta Nowosądecki Marek Pławiak przedstawił protokół z przeprowadzonych konsultacji społecz-
nych, które dotyczyły sieci szkół ponadgimnazjalnych. Celem konsultacji było poznanie opinii mieszkań-
ców, organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działa-
jących na terenie powiatu nowosądeckiego na temat nowego programu sieci szkół ponadgimnazjalnych.
Wszystkie kwestie związane z konsultacjami zostały przedstawione na stronie internetowej Biuletynu In-
formacji Publicznej Starostwa Powiatowego, tablicy ogłoszeń Starosta Powiatowego. Powyższe konsulta-
cje odbyły się także w starostwie od 16-21 marca 2017 r. w godz. 15:30 – 17.00. Były to tzw. otwarte spo-
tkania konsultacyjne. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Pan Artur Rola – Dyrek-
tor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Uwagi i wnioski doty-
czące przedmiotu konsultacji mogły być składane osobiście w dniach odbywania się konsultacji w staro-
stwie powiatowym bądź przesłane droga pocztową lub elektroniczną. 16 marca w konsultacjach uczestni-
czyło 15 osób, których obecność została potwierdzona na liście obecności, która stanowi załącznik do pro-
tokołu. Nie zgłoszono uwag dotyczących przedmiotu konsultacji. 20 marca do starostwa powiatowego
wpłynęło pismo Sądeckiej Izby Turystycznej organizacji pozarządowej, które nie wnosiło uwag odnośnie
dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Niniejszy protokół został sporządzony przez Dy-
rektora Wydziału oraz zatwierdzony przez Starostę

Stanisław Sułkowski Radny Powiatu Nowosądeckiego poinformował o organizowanym 2-3 czerwca
Międzynarodowym Turnieju z okazji Dnia Dziecka oraz Dzień Dziecka w Muszynie, na który serdecznie
zaprasza wszystkich Radnych oraz pracowników.

Ad. 31.

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch,  wobec  wyczerpania  wszystkich  punktów
Porządku Obrad XXIII  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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