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Rada Powiatu Nowosądeckiego 

 

PROTOKÓŁ Nr 29/XXIX/2022 

z obrad XXIX Uroczystej Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 maja 2022 r. 

 

Ad 1. 

Otwarcie posiedzenia 

 

Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego rozpoczęła się o godzinie 12:00 w budynku Starostwa 

Powiatowego w Nowym Sączu, ul Jagiellońska 33, sala obrad (pokój 208), trwała do godz. 14:30. 

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

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

Starostwa Powiatowego (listy obecności stanowią załącznik do protokołu). 

 

Zanim Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC otworzył obrady 

Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego zaprosił wszystkich na występ Zespołu Regionalnego, 

podkreślając, iż Sądecczyzna to zagłębie tak pięknej tradycji folklorystycznej. 

 

Dyrektor Powiatowego Domu Kultury w Starym Sączu Krzysztof SZEWCZYK zabierając głos 

krótko przedstawił Zespół Regionalny. 

 

Po występie artystycznym Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC dokonał otwarcia 

posiedzenia XXIX Uroczystej Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji, po czym przywitał 

przybyłych, tj. osoby odznaczone, zaproszonych gości oraz radnych. 

 

Realizowany porządek obrad: 

1. Otwarcie XXIX Uroczystej Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.     

2. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu Nowosądeckiego Romana Potońca. 

3. Wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”. 

4. Zamknięcie Sesji.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC przywitał przybyłych na 

Sesję gości.  

 

Uroczyste wprowadzenie sztandaru Powiatu Nowosądeckiego. 

Odśpiewanie hymnu państwowego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC poprosił wszystkich 

obecnych o powstanie i wprowadzenie sztandaru oraz odśpiewanie Hymnu Państwowego.  

 

Ad 2. 

Przemówienie okolicznościowe Przewodniczącego Rady Powiatu Nowosądeckiego Romana 

POTOŃCA. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC wygłosił przemówienie. 

Pełna treść przemówienia stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad 3. 

Wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”. 

Osoby odznaczone, które odebrały odznakę honorową podczas Sesji Rady Powiatu 

Nowosądeckiego: 

a) Antoni Baran za trud i ofiarność w służbie mieszkańcom Sądecczyzny oraz pracę na 

rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa, 

b) Henryk Czerwińczak za propagowanie krwiodawstwa na Sądecczyźnie oraz 

niestrudzoną działalność na rzecz społeczności lokalnej, 

c) Jan Golonka za upowszechnianie idei samorządności oraz wieloletnią pracę na rzecz 

społeczności lokalnej popartą wysokim zaufaniem społecznym, 

d) Zygmunt Paruch za wieloletnie zaangażowanie w służbę na rzecz mieszkańców 

Sądecczyzny oraz umiejętne podejmowanie inicjatyw sprzyjających aktywizacji lokalnej 

społeczności, 

e) Zofia Pawłowska za trud i poświęcenie włożone w edukację młodzieży szkolnej oraz 

zaangażowanie w organizację życia kulturalnego, turystycznego i sportowego, 

f) Michał Piotrowski za wybitne zasługi w dziedzinie twórczości artystycznej oraz wielką 

artystyczną wyobraźnię i mistrzowski warsztat fotografii, 

g) Iwona Romaniak za dobre serce, które pochyla się nad tymi, którzy potrzebują pomocy 

oraz za umacnianie dobrego wizerunku organizacji pozarządowych, 

h) Mieczysław Smyda za zaangażowanie w życie społeczności lokalnej poprzez 

uświetnianie uroczystości oraz inspirowanie do rozwoju pasji i zainteresowań 

muzycznych, 

i) Ksiądz prałat Jan Wąchała za stworzenie wspólnoty i zaangażowanie w sprawy 

lokalnej społeczności oraz serce oddane posłudze apostolskiej, 

j) Władysław Kolarski za pokłady energii w kreowaniu życzliwej atmosfery oraz za 

wspaniałą organizację w zakresie leczenia pacjentów, 

k) Stanisław Król za wieloletnią, aktywną pracę artystyczną oraz zaangażowanie 

i obecność w życiu kulturalnym i społecznym, 

l) Jan Łuszczewski za zaangażowanie we współtworzenie nowoczesnego systemu 

i struktury ratownictwa górskiego oraz współpracę z wieloma środowiskami 

i podmiotami, 

m) Wincenty Motyka za poprawę bezpieczeństwa oraz nieocenioną pracę i pomoc na 

rzecz rozwoju i poprawy jakości życia lokalnej społeczności, 

n) Janusz Pasiut za wysiłek i poświęcenie w kształtowaniu umiejętności siatkarskich oraz 

nieustające zaangażowanie w szerzeniu ducha sportu, 

o) Ksiądz Kanonik Albin Samborski za wysiłek i poświęcenie w kształtowaniu 

umiejętności siatkarskich oraz nieustające zaangażowanie w szerzeniu ducha sportu. 
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Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Marta ADAMCZYK odczytała uzasadnienie nadania 

odznaki. Następnie wyczytywała kolejno nazwiska z dyplomów i numer uchwały Rady Powiatu 

Nowosądeckiego. W tym czasie Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego wraz ze Starostą 

Nowosądeckim wręczyli odznaki oraz dyplomy odznaczonym osobom. 

 

Wystąpienia zaproszonych Gości.  

Po odebraniu dyplomu oraz medalu „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” niektórzy z odznaczonych 

osób zabrali głos.  

 

Na zakończenie Starosta Nowosądecki Marek KWIATKOWSKI zwrócił się do przybyłych gości 

oraz wszystkich zgromadzonych serdecznie gratulując odznaczonym dla Ziemi Sądeckiej. 

Podziękował tym osobom za bezinteresowne poświęcanie swojego czasu i energii na rzecz Ziemi 

Sądeckiej, życząc równocześnie zdrowia, zadowolenia z życia, pomyślności, sukcesów 

zawodowych i dużo sił do dalszych działań.  

 

Wyprowadzenie sztandaru Powiatu Nowosądeckiego. 

Po uroczystości wręczania odznak nastąpiło wyprowadzenie sztandaru. 

 

Ad 4. 

Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC wobec wyczerpania 

wszystkich punktów porządku obrad XXIX Uroczystej Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego ogłosił 

zamknięcie posiedzenia i podziękował za udział w obradach Sesji.  

Następnie zaprosił wszystkich uhonorowanych do wspólnego zdjęcia.  

 

 

Przewodniczący  
Rady Powiatu Nowosądeckiego 
 
Roman POTONIEC 

 
 

 

 

 

  
 

Protokołowała: 

Anna Hardy-Repetowska 


