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Rada Powiatu Nowosądeckiego 

 

 

PROTOKÓŁ Nr 30/XXX/2018 

z obrad XXX Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 marca 2018  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), trwała do godz. 15:30. 

 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 XXX Sesji 

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

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poprosił Radnych o zalogowanie swoich kart 

w terminalu do głosowań.  

 
 

Ad 2. 

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch zwrócił się do radnych 

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

obrad. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał pod głosowanie 

porządek obrad. 

 

Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 23 

W wyniku głosowania otrzymano: 

23 głosów – za, 

0 głosów – przeciw, 

0 głosów – wstrzymujących się. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że porządek obrad został przyjęty. 

 

Realizowany porządek obrad: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXIX 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 2017 rok. 

7. Sprawozdanie z wykonania zadań Powiatu Nowosądeckiego z zakresu ochrony zabytków i 

opieki nad zabytkami za 2017 rok. 

8. Informacja o gospodarowaniu nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu 

Nowosądeckiego – wg stanu na dzień 2 lutego 2018 r. 

9. Przyjęcie informacji z działalności za 2017 rok:  

a)      Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, 

b)      Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. 

10. Zapoznanie się z aktualną sytuacją w funkcjonowaniu:  

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

b)      SPZOZ – Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu. 

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia rocznych 

sprawozdań z prac komisji Rady Powiatu Nowosądeckiego za rok 2017 i planów pracy 

komisji Rady Powiatu Nowosądeckiego na rok 2018. 

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany uchwały nr 

407/XXXVII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2014 r. zmienionej 

uchwałą nr 182/XIX/16 z dnia 25 listopada 2016 r. i uchwałą nr 196/XX/16 z dnia 30 

grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w 

Nawojowej i nadania statutu. 

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany uchwały nr 

240/XXIV/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie 

określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, 

odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za 

pobyt dziecka w pieczy zastępczej od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. 

14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zatwierdzenia planu 
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finansowego podziału środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań na rzecz osób 

niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim w 2018 r. 

15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju. 

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

w trybie bezprzetargowym z udzieleniem bonifikaty nieruchomości położonej w Starym 

Sączu ul. Daszyńskiego 18. 

17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia trybu udzielania 

i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek 

niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu nowosądeckiego oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. 

18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyznania dotacji celowych 

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 

do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego. 

19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie uchwalenia „Powiatowego 

programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego dla Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego na lata 2018 -2020”. 

20. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju 

Powiatu Nowosądeckiego do roku 2020. 

21. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia apelu poparcia dla 

inicjatywy ponownej lokalizacji jednostki wojskowej w Nowym Sączu odwołującej się do 

tradycji 1 Pułku Strzelców Podhalańskich. 

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

Nowosądeckiego na 2018 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego 

na 2018 rok. 

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

Finansowej Powiatu Nowosądeckiego. 

24. Oświadczenia, wolne wnioski.   

25. Zamknięcie sesji.  
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Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt PARUCH po przyjęciu porządku obrad poprosił 

wszystkich o powstanie i uczczenie chwilą ciszy pamięć Żołnierzy Wyklętych z okazji Narodowego 

Dnia Żołnierzy Wyklętych.  

 

Następnie Przewodniczący poinformował, że wpłynęło pismo od Ministra Wiesława Janczyka 

informujące o tym, że Minister nie zdoła uczestniczyć w obradach XXX Sesji RPN. 

 

Ad 3. 

Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poinformował Państwa 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  XXIX Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego został przyjęty. 

 

 Ad 4. 

Interpelacje radnych Radny Powiatu Nowosądeckiego. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Jan GOMÓŁKA zgłosił interpelację 

dot.: 

 wykonania kładki dla pieszych przy moście w Gołkowicach Górnych; 

 wykonania kładki dla pieszych przy moście w Przysietnicy oraz remontu drogi na 

w/w moście. 
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Radna Rady Powiatu Nowosądeckiego Maria SZAROTA złożyła podziękowania dot.: 

 budowy chodnika przy drodze powiatowej Wielogłowy-Ubiad. 

 

Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC zgłosił interpelację dot.: 

 dofinansowania budowy chodnika na odcinku drogi powiatowej Łącko-Wola Kosnowa oraz 

na odcinku drogi powiatowej Łącko-Naszacowice; 

 dofinansowania wykonania nawierzchni jezdni drogi powiatowej w miejscowości Kicznia. 

 

Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego Józef GŁÓD zgłosił interpelację dot.: 

 remontu drogi powiatowej przebiegającej przez Paszyn w kierunku Mogilna. 

 

 

 

Starosta Nowosądecki Marek PŁAWIAK odniósł się do złożonych interpelacji w pierwszej 

kolejności do zapytanie Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Nowosądeckiego Jana Gomółki 

Starosta poinformował, że odpowiedź zostanie przekazana pisemnie. Poinformował, że temat kładki 

jest znany Zarządowi i jeśli będą takie możliwości Powiatu to zabezpieczenie zostanie wykonane. 

Zwrócił ponadto uwagę na konieczność szczególnej ostrożności mieszkańców na bezpieczeństwo 

dzieci i swoje w miejscach stwarzających niebezpieczeństwo. Następnie odniósł się do interpelacji 

Radnej RPN Marii Szaroty. Starosta na wstępie podziękował za zaangażowanie Radnej w budowę 

chodnika w Ubiadzie. Zwrócił uwagę na szybką reakcję Wójta Gminy Chełmiec w tej sprawie. 

Starosta wyjaśnił, że projektant wykonujący projekt okazał się nierzetelny i Wójt zmuszony był do 

zatrudnienia nowego.  Zapewnił Radną, że jeśli tylko Powiat otrzyma dokumentację od Pana Wójta, 

to ze środków Powiatu inwestycja ta będzie realizowana. Starosta wyraził przekonanie, że prace 

rozpoczną się w tym roku. Odnosząc się do interpelacji Radnego RPN Romana Potońca, 

poinformował, że została już wydana dyspozycja Dyrektorowi PZD przeprowadzenia przetargów na 

chodnik w Woli Kosnowej oraz nawierzchni w Kiczni. Tematy zostały omówione z Wójtem. 

Dofinansowanie nawierzchni w Kiczni ze strony gminy wynosi 100 000 zł – jest to deklaracja 

pisemna. Starosta zapewnił, że Powiat będzie współpracował z gminą w tym zakresie. Jako do 

ostatniej Starosta odniósł się do interpelacji Radnego RPN Józefa Głoda, zapewniając, że Zarząd 

w dalszym ciągu będzie miał na uwadze drogę w Paszynie. Na zakończenie Starosta poinformował, 

że na każdą ze złożonych interpelacji zostanie udzielona odpowiedź pisemna.  
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Ad 5. 

Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym. 

 

Starosta Nowosądecki Marek Pławiak w pierwszej kolejności poinformował, że pragnie 

przekazać trzy ważne informacje. Pierwszą z nich jest fakt, że 8 lutego br. Zarząd Województwa 

Małopolskiego podjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenianych projektów do 

dofinansowania w ramach działania infrastruktura ochrony zdrowia. Na mocy tej uchwały projekt 

pn. „Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych świadczonych przez Szpital im. J. Dietla 

w Krynicy-Zdroju poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego” otrzymał dofinansowanie 

w maksymalnej kwocie 5 782 615,08 zł. W wyniku oceny merytorycznej projekt ten uzyskał 32 na 

34 punkty, w tym maksymalną ocenę Zarządu Województwa Małopolskiego. Starosta podkreślił, że 

jest to niezwykle dobra wiadomość dla Zarządu, Rady Powiatu Nowosądeckiego, mieszkańców 

Sądecczyzny oraz Szpitala w Krynicy-Zdroju. Starosta podziękował Radnym RPN, Radnym 

Sejmiku Województwa Małopolskiego Stanisławowi Pasoniowi oraz Witoldowi Kozłowskiemu, 

Zarządowi Województwa Małopolskiego, Dyrektor Wydziału Rozwoju Pani Danucie Krok, 

Dyrektorowi SPZOZ Szpitala im. Dr J. Dietla w Krynicy Zdroju Sławomirowi Kmakowi wraz ze 

współpracownikami oraz wszystkim, którzy wspierali Zarząd w tym przedsięwzięciu. W dalszej 

części Starosta przeszedł do drugiej ważnej wiadomości i przekazał informację, iż 20 lutego br. 

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 241/18, która dla Powiatu 

Nowosądeckiego jest również bardzo satysfakcjonująca. Starosta poinformował, że był złożony 

wniosek  w ramach programu  Poddziałenie 11.1.2. Rewitalizacja miast średnich i małych, który 

dotyczy budowy budynku liceum w Grybowie. Powiat aplikował o pozyskanie środków 

w wysokości ponad 6 259 000 zł, którą w całości uzyskano. Złożony wniosek uzyskał 76,5 na 

91 możliwych punktów.  Następnie Starosta podziękował Dyrektor Wydziału Rozwoju Pani 

Danucie Krok, Zarządowi Powiatu Nowosądeckiemu oraz wszystkich którzy okazali wsparcie przy 

pozyskaniu powyższej kwoty. Trzecią istotną informacją jest pozyskanie wsparcia finansowego 

w wysokości 50% na budowę boiska sportowego w przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

Krynicy Zdroju z programu „Małopolskie boiska”. W dalszej części Starosta poinformował, że 

12 lutego została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim dotyczącą „Programu likwidacji 

wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckiem”. Na realizację tego zadania Powiat 

otrzymał pełne dofinansowanie w wysokości ponad 820 000 zł – całkowita wartość zadania przy 

15% udziałem własnym Powiatu wynosi 964 802 zł. Następnie Starosta poinformował, że 

prowadzona jest procedura wydania pozwolenia na budowę sali sportowej przy budynku liceum 

w Starym Sączu, po wydaniu pozwolenia zostanie złożony wniosek o dotację z Ministerstwa. 

W dalszej części Starosta przeszedł do prac z zakresu infrastruktury drogowej. Starosta podkreślił, 

że wraz ze współpracą z PZD udało się bardzo szybko ogłosić przetargi, co jest istotne ponieważ na 

początku roku ceny są zdecydowanie niższe. Realizacja ogłoszonych przetargów będzie możliwa 

w momencie ustabilizowania się warunków pogodowych.  Starosta wymienił 

najważniejsze inwestycje: 

 przebudowa drogi powiatowej Witowice – Rożnów polegająca na budowie chodników – 

wartość zadania prawie 540 000 zł;  

 przebudowa drogi powiatowej Tęgoborze – Just polegająca na budowie chodników 

w miejscowości Rąbkowa – zadanie realizowane wspólnie z gminą, wartość zadania 

160 000 zł; 

 remont drogi powiatowej Stadła – Długołęka-Świerkla. Jest to trzeci i ostatni  etap remontu 

tego odcinka – wartość zadania prawie 900 000 zł. Starosta podkreślił, że zadanie to jest 

realizowane tylko i wyłącznie ze środków Powiatu Nowosądeckiego;  

 remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Piwniczna: ul. Zagrody – Łomnica w m. Łomnica 

– wartość zadania 340 000 zł; 
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 przebudowa drogi powiatowej Ropa – Gródek – Biała Niżna. Zadanie obejmuje przebudowę 

nawierzchni. Dofinansowanie z Gminy Grybów wynosi 200 000 zł; 

 przebudowa dróg powiatowych Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska polegająca na budowie 

chodników. Rozstrzygnięto postępowanie i zawarto umowę z wykonawcą – wartość prac 

prawie 360 000 zł; 

 przebudowa drogi powiatowej Ptaszkowa – Wojnarowa polegająca na budowie chodnika 

w m. Krużlowa Wyżna;  

 remont drogi powiatowej nr 1527 Nawojowa – Bącza Kunina. Rozstrzygnięcie postępowania 

uzależnione od podpisania umowy przez Gminę Nawojowa. Powiat oczekuje na 

porozumienia z gmin, które gwarantują środki do przetargów;  

 przebudowa drogi powiatowej  ul. Szczawnicka w  Piwnicznej – Zdroju. Otwarcie ofert 

przewidziano na 8.3.2018 r. Starosta poinformował, że przedmiotowa droga była zgłoszona 

do wojewody o pozyskanie środków zewnętrznych, co niestety się nie powiodło. Zarząd 

jednakże zadecydował o realizacji tej inwestycji ze środków własnych Powiatu. W tym roku 

ze środków Powiatu przeznaczono na ten cel 1 000 000 zł, gmina Piwniczna przekazuje 

natomiast 200 000 zł. Starosta zaznaczył, że chciałby zdementować plotki medialne mówiące, 

iż Piwniczna ratuje budżet Powiatu.  Zwrócił przy tym uwagę na wysokość przeznaczonej 

przez Powiat Kwoty. Starosta podkreślił, że jest to inwestycja realizowana dla dobra 

wszystkich mieszkańców i że Zarząd inwestyje w rozwój wszystkich gmin na terenie powiatu 

nowosądeckiego.  

 trwa przygotowywanie postępowania o zamówienie publiczne na  przebudowę drogi 

powiatowej Muszyna – Złockie  polegającą na budowie chodnika w miejscowości Złockie; 

 wystąpiono o dofinansowanie ze środków Lasów Państwowych  następujących zadań: 

 w gminie Nawojowa remont drogi powiatowej Frycowa – Złotne - 100.000 zł; 

 w gminie Łącko przebudowy drogi powiatowej Obidza – Brzyna - 600.000 zł; 

 zawnioskowano do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanie w 2018 r. promes na 

dotację z rezerwy celowej budżetu państwa dla  5 zadań priorytetowych związanych 

z usuwaniem skutków powodzi, w tym: 

 odbudowy drogi powiatowej Rytro - Sucha Struga;  

 remontu drogi powiatowej Nowy Sącz – Florynka w miejscowości Bogusza; 

 remontu drogi powiatowej Korzenna – Jasienna – Przydonica; 

 remontu drogi powiatowej Korzenna – Janczowa – Miłkowa miejscowości Łyczana; 

 remontu drogi powiatowej Nowy Sącz – Myślec. 

W dalszej części Starosta poinformował o najważniejszych wydarzeniach w okresie 

międzysesyjnym: 

 Wręczono umowy dla instruktorów 56 szkółek ginących zawodów; 

 Wspólnie z Komendantem Policji przekazane zostały samochody policyjne, które były 

współfinansowane ze środków samorządów, w tym Powiatu; 

 Zostało podpisane porozumienie z Sądeckim Uniwersytetem III Wieku; 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej uzyskał 2. miejsce w Nowym Sączu 

i powiecie nowosądeckim, 5.  miejsce w Małopolsce, 27. Miejsce w Polsce  w prestiżowym 

ogólnopolskim rankingu Liceów i Techników „Perspektywy 2018”; 

 Odbyło się spotkanie noworoczne z sołtysami w Starostwie Powiatowym; 

 W Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie z Wojewodą Małopolskim Piotrem 

Ćwikiem, podczas którego rozmawiano na tematy związane z samorządami sądeckimi; 

 Odbyło się spotkanie z nadleśniczymi w sprawie podpisania porozumień na wykonywanie 

przez nadleśnictwa nadzoru nad lasami; 

 19 stycznia br. odbyło się szkolenie w Starostwie Powiatowym dotyczące zasady 

przygotowywania wniosków o dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych; 

 22 stycznia br. odbyło się oficjalne otwarcie nowego skrzydła Szpitala im. Dr J. Dietla 

w Krynicy-Zdroju; 

 26 stycznia br. odbyła się konferencja historyczna towarzysząca prezentacji sztandaru 
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Zarządu Powiatowego I-go Batalionu Związku Rezerwistów Rzeczypospolitej w Starostwie 

Powiatowym w Nowym Sączu; 

 Zostało podpisane porozumienie z Nowosądecką Izbą Turystyczną o współpracy wspólnego 

wdrażania programu „Kulinarna Sądecczyzna”; 

 3 lutego br. miał miejsce Jubileusz 10-lecia działalności Stowarzyszenia Wspierania 

Inicjatyw Aktywnych Nauczycieli Emerytów BELFER; 

 3 lutego br. odbył się II Noworoczny Turniej Samorządowy w Piłce Siatkowej Kobiet 

w Rytrze; 

 5 lutego  br.  odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym z delegacją miasta Vernon 

z Francji.  

 8 lutego br. odbyło się spotkanie w starostwie powiatowym z PierPaolo Lorieri – prezesem 

Toskańskiej Federacji Wina i Smaków; 

 9 lutego br. rozstrzygnięto konkurs „Start w biznes z Urzędem Pracy” podczas Gali 

Przedsiębiorczości w Rytrze. Starosta przypomniał, że wyróżnienie Kryształowe Jabłko 

otrzymała firma „Park M”, zatrudniająca kilkaset osób i osiągająca doskonałe wyniki na 

rynku krajowym. Wyróżnieni zostali także przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność 

przy pomocy Urzędu Pracy. Gala Przedsiębiorczości ma wkład promocję przedsiębiorców 

oraz promocji regionu w kraju i za granicą.  

 17 lutego br. odbył się III Noworoczny Turniej Samorządowy w Halowej Piłce Nożnej 

Mężczyzn w Hali Widowiskowo-Sportowej w Piwnicznej-Zdroju pod kierownictwem 

Radnego RPN Stanisława Sułkowskiego. 

 

 

Ad 6. 

Przyjęcie sprawozdania z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla 

Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego za 2017 rok. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poinformował, iż informacja 

została przesłana wraz z materiałami sesyjnymi. Na ewentualne pytania odpowiedzi udzieli Starosta 

Nowosądecki Marek Pławiak. 

 

 

Starosta Nowosądecki Marek Pławiak poinformował, że w związku, iż sprawozdanie zostało 

przekazane wraz z materiałami sesyjnymi, nie ma konieczności referowania go w całości. Chciałby 

jednak poinformować, że jako współprzewodniczący bardzo wysoko ocenia zaangażowanie 

wszystkich członków komisji. Podziękował za współpracę oraz pogratulował przedstawicielom 

służb działających w Powiecie na czele z Panem komendantem KMP w Nowym Sączu Jarosławem 

Tokarczykiem, komendantem PSP w Nowym Sączu Waldemarem Kuźmą, Inspektorem Nadzoru 

Budowlanego Januszem Golcem, szefem inspekcji sanitarnej, dyrektorami wydziałów Starostwa 

oraz jednostek powiatowych. 

 

 

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 
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Ad 7. 

Sprawozdanie z wykonania zadań Powiatu Nowosądeckiego z zakresu ochrony zabytków 

i opieki nad zabytkami za 2017 rok. 

 

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

udzieli obecny na Sesji Pani Bożena Mynarek Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Kultury i Sportu. 

 

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. 

 

 

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

  

Ad 8. 

Informacja o gospodarowaniu nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu 

Nowosądeckiego – wg stanu na dzień 2 lutego 2018 r. 

 

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

udzieli obecna na Sesji Pani Alicja Lichoń Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poinformował, iż Komisja Mienia                          

i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego zapoznała się z informacją i nie miała 

żadnych uwag. 

 

 

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

 

 

Ad 9a. 

Przyjęcie informacji z działalności za 2017 rok Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. 

Komendant Miejskiej Policji w Nowym Sączu Jarosław Tokarczyk przedstawił informację                      

z działalności za 2017 rok Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu w formie prezentacji 

multimedialnej. 

 

Komendant poinformował, że postara się w skrócie przedstawić stan bezpieczeństwa na terenie 

działania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu za rok 2017. Stan etatowy Komendy 

Miejskiej Policji w Nowym Sączu na dzień 1 stycznia 2017 roku to 507 etatów policyjnych oraz 

154 etaty cywilne, w sumie 661 etatów. Na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Nowym 

Sączu zgłoszono 3082 przestępstwa, z czego 1903 na terenie miasta Nowego Sącza, natomiast 1179 
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na terenie powiatu nowosądeckiego. Od kilku lat utrzymuje się już tendencja spadkowa, ogółem 

wszczęto 3643 postępowania o przestępstwa i jest to najmniejsza liczba od 10 lat, przy 

wykrywalności 87,5%. Daje to największą wykrywalność w ostatnich 10 latach. Przestępstwa o 

charakterze kryminalnym to te przestępstwa, do których między innymi zaliczane są kradzieże, 

kradzieże z włamaniem, uszkodzenia mienia, rozboje, gwałty, wymuszenia rozbójnicze oszustwa. 

Takich postępowań zostało wszczętych 2439 przy wykrywalności najwyższej w ciągu 10 lat, to jest 

75%. W kategorii przestępstwa narkotykowe wszczęto 176 postępowań na podobnym poziomie jak 

w 2016 r., przy wykrywalności prawie 98%. Należy zwrócić uwagę, że odnotowano nieznaczny 

spadek postępowań wszczętych, o 5 w porównaniu do poprzedniego roku, choć jest to więcej niż w 

poprzednich latach. Przestępstwa gospodarcze to także od kilku lat tendencja wzrostowa, ale w 

ostatnich czterech latach kształtująca się na poziomie 500 spraw. W 2017 wszczęto 556 

postępowań, co daje spadek o 4 względem 2016 r. Tu wykrywalność wyniosła prawie 96% i jest 

jedną z wyższych w ostatnich 10 latach. W 2017 r. zabezpieczono ponad 3000 gramów marihuany                        

o wartości 190 000 zł 125 g amfetaminy o wartości 7 500 zł, 126 g sterydów o wartości 5000 zł, 

2376 środków o charakterze dopalaczy o wartości 71 000 zł. W sumie łączna wartość 

zabezpieczonych narkotyków to 273 559 zł. Sądeccy policjanci ujawnili przeszło 60 tys. 

wykroczeń, w tym prawie 20 tys. wykroczeń porządkowych. Zatrzymano 447 praw jazdy oraz 807 

dowodów rejestracyjnych. Przeprowadzono ponad 47 tys. interwencji, z czego ponad 28 tys. na 

terenie Nowego Sącza, a na terenie Powiatu przeszło 19 tys. Sądeccy policjanci zatrzymali na 

gorącym uczynku przestępstwa 979 sprawców nie wliczając nietrzeźwych kierujących. Względem 

2016 r. jest to liczba mniejsza o 51, ale odnotowano mniej przestępstw na terenie Sądecczyzny. 

Podejmowano działania mające na celu neutralizację negatywnych postaw wśród dzieci 

i młodzieży, w szczególności dotyczące przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości wśród 

nieletnich. Takich spotkań było 1730, z czego w Nowym Sączu 813, a na terenie powiatu 917.  

Były to spotkania skierowane do dzieci i młodzieży, a także pedagogów. Poczucie bezpieczeństwa 

należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma tutaj decydujący wpływ na 

funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym elementem są narzędzia pozwalające na 

czytelne i rzetelne zdiagnozowanie tego zagrożenia. Dzięki Krajowej mapie zagrożeń mieszkańcy 

mają możliwość zaznaczać te miejsca i wskazywać te przestępstwa, wykroczenia, zagrożenia, 

o których wiedzę nie zawsze może posiadać Policja. Łącznie takich zgłoszeń zarejestrowaliśmy 

2490 z czego 34% zostało potwierdzonych, co daje 734 zagrożenia potwierdzone. Za 

pośrednictwem Krajowej mapy zagrożeń w ruchu drogowym zgłaszano najczęściej przekraczanie 

dozwolonej prędkości, niewłaściwą infrastrukturę drogową, nieprawidłowe parkowanie oraz złą 

organizację ruchu. Oczywiście te zagrożenia, które nie leżą w kompetencji Policji zostają 

bezpośrednio przekazywane do odpowiednich instytucji na terenie miasta. Zrealizowaliśmy 154 

zabezpieczenia imprez masowych. Podobnie w roku 2016 r. Należy tutaj zaznaczyć, że od roku 

2012 nie odnotowano żadnego zagrożenia i zakłócenia ładu i porządku publicznego, co świadczy 

oczywiście o właściwym zabezpieczeniu przez policjantów sądeckich, jak również o bardzo dobrej 

współpracy z organizatorami tych imprez. Jednym z mierników jest czas reakcji na zdarzenie w 

kategorii pilne, czyli tam gdzie istnieje zagrożenie życia i zdrowia oraz utraty mienia. W roku 2017 

zarejestrowaliśmy 4799 zdarzeń określonych miernikiem czasu reakcji „pilne”. Stanowiło to 23% 

ogółu wszystkich podejmowanych interwencji. Średni czas dojazdu patrolu na miejsce zdarzenia 

wyniósł 8 minut 42 sekundy, co jest najlepszym czasem średnim w ostatnich 5 latach. 

Prezentowany slajd przedstawia procentowy stosunek zdarzeń drogowych do ilości 

zarejestrowanych pojazdów w powiecie nowosądeckim. Wszystkie te pojazdy zarejestrowane na 

terenie powiatu - oprócz turystów - korzystają dróg powiatowych. W 2017 r. takich pojazdów było 

zarejestrowanych przeszło 187 tys., dlatego patrząc na procentową ilość zdarzeń drogowych 

w stosunku do wzrastającej wciąż ilości pojazdów obserwowana jest tendencja spadkowa. 

Odnotowano 446 wypadki drogowe, o kilkanaście mniej aniżeli w 2 poprzednich latach. Natomiast 

wzrosła ilość kolizji drogowych o 200, gdzie łącznie odnotowano 2491 takich zdarzeń. Względem 

2 poprzednich lat liczba osób rannych spadła do 598, ale niestety przy spadku liczby wypadków, 

wzrosła o 7 liczba osób, które poniosły śmierć. W 2017 r. było ich 16, a w 2016 była to najmniejsza 
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liczba - 9 ofiar. Powyższe jest bardzo niepokojące. Źle rozpoczął się rok 2018, a zwłaszcza styczeń. 

Niestety w zdarzeniach drogowych 8 osób już poniosło śmierć. Komendant zaapelował do 

wszystkich uczestników ruchu drogowego o szczególną ostrożność i przestrzeganie przepisów 

prawa o ruchu drogowym. Szczególne słowa skierował do pieszych, aby nie zawsze zwracali na to 

uwagę kto ma pierwszeństwo w danym momencie, bo jednak nie to jest ważne. Ważne jest to, kto 

będzie dalej żył, a pieszy w konfrontacji z kierującym samochodem niestety zawsze jest 

przegranym. Do najczęstszych przyczyn zdarzeń drogowych nadal należy nieustąpienie 

pierwszeństwa przejazdu, nadmierna prędkość, wykonywanie manewrów na drodze oraz 

niezachowanie odstępu od poprzedzającego pojazdu. Jeśli chodzi o nieustąpienie pierwszeństwa 

przejazdu to 160 wypadków, nadmierna prędkość 99 wypadków, manewry 57 wypadków, 

niezachowanie odstępu 45 wypadków. To są najważniejsze przyczyny. W 2017 r. zatrzymano 529 

kierujących po spożyciu alkoholu lub podobnie działającego środka. Jest to prawie taka sama liczba 

jak w 2016 r., jednak mniejsza niż w kilku poprzednich latach. Komendant wyraził zadowolenie 

z tego powodu. Sądeccy policjanci dokonali przeszło 203 tys. kontroli stanu trzeźwości, co na 

pewno – oprócz szeroko rozumianej profilaktyki – ma znaczący wpływ na zmniejszającą się liczbę 

ujawnień nietrzeźwych kierujących. Dzięki zrozumieniu i bardzo dobrej współpracy z samorządami 

pozyskano środki finansowe w ramach funduszu wsparcia policji na służby ponadnormatywne. 

Środki te pozyskano w wysokości 148 tys., z czego 50 tys. od Miasta Nowego Sącza i MiGU 

Krynica Zdrój, 12 tys. od MiGU Muszyna, kwota 10 tys. od Gminy Grybów, Korzenna i Stary 

Sącz, Kwotę 6 tys. od Miasta Grybów. Dzięki temu wsparciu na sądeckich drogach na terenie 

powiatu mogło pełnić służbę więcej patroli, co miało znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa 

i tego poczucia wśród mieszkańców. Nawiązując do słów Pana Starosty, komendant poinformował, 

że Policja otrzymała kolejne dofinansowanie zakupu samochodów. W ramach funduszu wsparcia 

policji 50% pokrywane jest ze środków samorządów a 50% z budżetu komendy wojewódzkiej. 

Dzięki temu dofinansowaniu zakupiliśmy 3 samochody Opel Astra, 2 samochody Opel Mocca 

(SUV) oraz Hyundaia. Łączny koszt dofinansowania to 208 tys. zł. Pozostałą kwotę pokrył budżet 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Następnie Komendant poinformował o sukcesach 

sądeckich policjantów. Starszy posterunkowy Jacek Łukasik wziął udział w plebiscycie Gazety 

Krakowskiej „Policjant 2017” r., zajął w nim pierwsze miejsce. Natomiast starszy aspirant Józef 

Zarabski znalazł się na 5 miejscu. W plebiscycie brało udział ok. 100 osób tym bardziej sukces jest 

znaczący. Aspirant Maciej Kuźma jako dzielnicowy Wydziału Prewencji po raz kolejny wziął 

udział i zajął 3 miejsce w finale ogólnopolskich zawodów „Dzielnicowy Roku”. Na przełomie 

2016/2017 sądeccy policjanci prowadzili poprzedzone pracą operacyjną czynności dotyczące 

2 stacji paliw działających bez koncesji na terenie Powiatu Nowosądeckiego. W wyniku tych 

czynności przerwano działalność przestępczą właściciela stacji, który został tymczasowo 

aresztowany. Zabezpieczono 30 tys. litrów paliwa o łącznej wartości rynkowej ponad 140 tys. zł. 

Na poczet przyszłej kary grzywny została zabezpieczona kwota 1,5 mln zł, która była ukryta przez 

sprawce na rachunku bankowym innej osoby. Zatrzymano 5 sprawców brutalnego zabójstwa, które 

miało miejsce we wrześniu 2017 w Gołkowicach., gdzie ze szczególnym okrucieństwem 

pozbawiono życia 32 letniego mężczyznę. Przewieziono jego ciało na obrzeża miejscowości, gdzie 

zakopano ciało. W toku czynności operacyjnych na szeroką skalę policjanci ustalili i zatrzymali 

wszystkie osoby. Dwóch z tych mężczyzn przebywało już na terenie innego województwa. 

Sprawcom przedstawiono zarzut zabójstwa ze szczególnym udręczeniem. Wobec 4 sprawców sąd 

zastosował tymczasowy areszt, piąty ze sprawców otrzymał zabezpieczające środki o charakterze 

wolnościowym. Następne zdarzenie to zlikwidowanie sklepu z dopalaczami, który nie dawał 

spokoju przede wszystkim mieszkańcom Nowego Sącza. Sądeccy policjanci wraz z prokuraturą 

prowadzili intensywne działania związane z obrotem substancjami zagrażającymi życiu i zdrowiu. 

Efektem tych działań było zabezpieczenie znacznych ilości właśnie takich substancji. Zatrzymanie 

3 osób we wrześniu 2017 r. i tymczasowy areszt dla jednej z nich. Co najważniejsze od 

października sklep przy ul. Sikorskiego nie funkcjonuje. Na chwilę obecną nie ma informacji 

o placówce na terenie Nowego Sącza, która takim procederem się trudni. W wyniku dużej pracy 

operacyjnej i zaangażowania znacznej liczby policjantów zatrzymano sprawców podpaleń. Okazali 
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się nimi młodzi mieszkańcy Łącka podejrzewani o kilka podpaleń budynków drewnianych na 

terenie działania komisariatu w Starym Sączu. W trakcie czynności okazało się, że udział brał także 

piętnastolatek. Wobec jednego 19-letniego mężczyzny zastosowano areszt. Dwaj 17-latkowie 

otrzymali dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe. Komendant 

podziękował Staroście, członkom Zarządu, Panu Przewodniczącemu Rady Powiatu oraz wszystkim 

radnym, burmistrzom, wójtom i wszystkim tym, którzy dołożyli starań i wsparli sądecką Policje, by 

wspólnie podjąć działania w celu utrzymania właściwego poziomu bezpieczeństwa oraz 

zapewnienia poczucia mieszkańcom takiego bezpieczeństwa.  

  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch podziękował w imieniu swoim i radnych za 

złożoną informację, ale przede wszystkim za wyniki trudnej służby. Dołączył się także do apelu 

dotyczącego bezpieczeństwa na drogach. 

 

Radny Rady Powiatu Nowosądecki Stanisław Sułkowski zwrócił się z pytaniem dotyczącym 

Komisariatu Policji w Muszynie  

 

Komendant Miejskiej Policji w Nowym Sączu Jarosław Tokarczyk zobowiązał się przedstawić 

pisemną odpowiedź. 

 

Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego Zenon Szewczyk zadał pytanie o typologię środowisk, 

w których występuje przestępczość narkotykowa, w szczególności czy dotyczy ona szkół. 

 

Komendant Miejskiej Policji w Nowym Sączu Jarosław Tokarczyk wskazał, iż jest to zagadnienie 

bardzo szerokie. Przede wszystkim po narkotyki sięga młodzież, ale są też osoby pow. 40 lat. W ten 

proceder wchodzą przede wszystkim dilerzy – ich wiek to 16-17 lat nawet do 50 lat. Wymagałoby 

to szczegółowych statystyk. Zastrzegł także, iż po dokonaniu szczegółowej analizy może udzielić 

odpowiedzi później. Dodał, że nie można zawężać problemu do grupy np. 18-25 lat. Oczywiście, że 

młodzież szkolna sięga po używki. Tzw. dilerka to wiek trochę starszy, wykorzystanie 

nieświadomości młodzieży. Komendant dodał, iż policja walczy i chyba właściwie, skoro jest mniej 

zdarzeń, a dużo środków zatrzymanych nie trafia na rynek. Do tego dochodzi profilaktyka 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch potwierdził wagę problemu wskazując na 

poczucie bezpieczeństwa dzięki zaangażowaniu służb. 

 

Wobec braku kolejnych pytań przystąpiono do dalszej realizacji porządku obrad. 

 

 

Ad 9b. 

Przyjęcie informacji z działalności za 2017 rok Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 

w Nowym Sączu. 

Komendant Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu  Waldemar Kuźma 

przedstawił informację z działalności za 2016 rok Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 

w Nowym Sączu w formie prezentacji multimedialnej.  

 

W pierwszej kolejności Komendant poinformował, że w zawodowej służbie obecnie służy 183 

strażaków, pracujących w komendzie w trzech jednostkach ratowniczo-gaśniczych – są to te 

jednostki, które biorą bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Dwie jednostki 
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zlokalizowane są na terenie Nowego Sącza – JRG nr 1 na ul. Witosa 68 strażaków (min. 14 każdego 

dnia na służbie), JRG 2 w SGL Carbon  - 47 strażaków (min. 9 każdego dnia na służbie), 

JRG Krynica  - 42 strażaków (min. 8 każdego dnia na służbie). Jest to stan minimalny, kiedy 

pojawiają się komunikaty o możliwości wystąpienia zagrożeń wówczas zostaje wzmocniony skład 

osobowy. Ponadto na terenie Powiatu Nowosądeckie funkcjonują 102 jednostki OSP, w tym 

37 jednostek jest włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.  1020 strażaków OSP 

przynależy do jednostek operacyjno-technicznych, tzn. są to osoby, które posiadają badania 

i uprawnienia do brania udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Poza systemem funkcjonuje 

65 jednostek – blisko 1200 strażaków. W poszczególnych gminach sytuacja ta prezentuje się 

różnorodnie, np. na terenie Nowego Sącza działają dwie jednostki OSP (obydwie w krajowym 

systemie ratowniczo-gaśniczym), w Rytrze jedna jednostka, w Grybowie 16 jednostek (z czego 

tylko 3 w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym). Działania Straży Pożarnej w 30% związane 

są z pożarami. Pozostała część to działalność ratownicza z innych zakresów. W związku z tym na 

terenie Komendy i poszczególnych jednostek działają cztery grupy specjalistyczne. Najważniejsza 

i najbardziej znana grupa, także w Polsce oraz poza granicami naszego kraju, to specjalistyczna 

grupa poszukiwawczo ratownicza, składająca się z 45 ratowników na bazie 

JRG nr 2 wspomaganych przez strażaków z innych jednostek. Jest to  jedna z 5 jednostek w kraju 

która współtworzy taką grupę USAR POLAND -  to nazwa organizacji która zajmuje się 

ogólnoświatowym organizowaniem akcji ratowniczych w przypadku dużych katastrof trzęsień 

ziemi. Tych 5 jednostek, między innymi jednostka Sądecka, tworzy tę grupę wyjazdową. Druga 

grupa specjalistyczna to grupa ratownictwa chemiczno ekologicznego – 48 strażaków 

z odpowiednim przeszkoleniem i usprzętowniem. Kolejna grupa specjalistyczna to grupa 

ratownictwa wysokowościowego – 22 strażaków. Czwarta grupa to grupa wodno-nurkowa 

współtworzona wraz z Tarnowem. W grupie tej aktualnie występują duże braki osobowe. Straż 

pożarna współpracuje z innymi służbami, przede wszystkim z pogotowiem oraz policją. 

W poprzednim roku odnotowano blisko 3,5 tys. zdarzeń, z czego 30% to pożary, ponad 60% 

miejscowe zagrożenia (wszystkie te zagrożeni, których nie ma zagrożenia pożarowego), pozostałą 

część zajmują alarmy fałszywe. Pod względem ilości wyjazdów Komenda w Nowym Sączu 

zajmuje drugie miejsce na terenie województwa. Na terenie powiatu Straż interweniowała blisko 

2,5 tys., natomiast na ternie Miasta Nowego Sącza ok 1 tys., co jest adekwatne do liczby 

mieszkańców obydwu jednostek. Na ilość wyjazdów ogromny wpływ mają warunki pogodowe, 

w roku 2010 – powodziowym i osuwiskowym – odnotowano 5,5 tys. zdarzeń, w ubiegłych latach – 

nie powodziowych – poziom ten utrzymuje się na wysokości 3/3,5 tys. wyjazdach w teren. 

W odniesieniu do poszczególnych gmin, ilość wyjazdów uzależniona jest od ilości mieszkańców. 

Zdecydowanie częściej wyjazdy odbywają się do małych pożarów, do średnich jest to niewielki 

odsetek, natomiast w ubiegłym roku na szczęście odnotowano tylko 3 duże zdarzenia. Jest bardzo 

podobny rozkład do lat ubiegłych. Podobnie prezentuje się sytuacja z zagrożeniami miejscowymi. 

Zdecydowana większość to te małe i lokalne, natomiast średnie i duże stanowią znikomy albo 

zerowy odsetek. Komendant poruszył temat alarmów fałszywych. W roku 2017r. odnotowano 

261 takich alarmów, z czego 160 z instalacji monitorowania. Ponad 100 obiektów jest włączonych 

do tzw. Systemu monitoringu. Jeśli do Straży dotrze z tych obiektów tzw. alarm drugiego stopnia, 

musi ona bezwzględnie dojechać na miejsce zdarzenia; 80 zdarzeń dotyczy przypadków, kiedy 

ludzie zgłaszają w dobrej wierze; 20 zdarzeń odnotowano typowo złośliwych świadomie 

wprowadzających w błąd. Czas przybycia jednostek na miejsce zdarzenia to parametr, z którego 

Straż Pożarna jest ściśle rozliczana. Dojazd na miejsce zdarzenia powinien wynosić do 15 min.  – 

80% zdarzeń musi spełniać ten parametr. Na terenie Nowego Sącza parametr ten wynosi 97%, na 

terenie Powiatu – blisko 90%. W rozłożeniu na poszczególne gminy – parametr ten poniżej 80% 

występuje w gminie Nawojowa oraz Piwniczna Zdrój. We wszystkich zdarzeniach brało udział 

blisko 30 tys. Strażaków, blisko 14 tys. To strażacy zawodowi, pozostałą część stanowią strażacy z 

jednostek OSP. Obłożenie na poszczególne trzy jednostki zawodowe prezentuje się następująco: 

ponad 50% JRG nr 1 (ponad 1 800 zdarzeń na terenie obsługiwanym przez te jednostkę), 

JRG2 750 zdarzeń,  JRG Krynica blisko 500 zdarzeń. Obciążenie wyjazdowe poszczególnych 
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jednostek włączonych do krajowego systemu prezentuje się następująco: na pierwszym miejscu 

Grybów, na drugim Stary Sącz oraz Muszyna. Najmniej wyjazdów odnotowano dla: OSP Nowy 

Sącz - jest to grupa specjalistyczna, zajmująca się poszukiwaniem ludzi w terenie, której aktywność 

wzrasta  (w 2017 r. 11 wyjazdów) ; następnie Bogusza, Mszalnica, Podegrodzie – wyjazdów 

poniżej 20. W roku 2017 była jedna ofiara śmiertelna podczas pożarów, w roku 2018 do tej pory już 

są dwie. Najbardziej obciążające dla Straży w okresie wiosennym są pożary traw – wysoką liczbę 

zdarzeń tego typu odnotowano m.in. w gminie Rytro, Miście Nowym Sączu, Chełmcu, Starym 

Sączu. Kolejnym tematem jest kwestia pożarów sadzy. W większości przypadków nie jest to duże 

zagrożenie, jednakże w niektórych przypadkach może się to przerodzić w dramatyczny pożar. 

W poprzednich latach nie było tak dużej ilości zdarzeń tego typu, co świadczy o wątpliwej jakości 

węgla.  Straż próbuje współpracować z kominiarzami, jednakże efekt wydaje się być odwrotny do 

zamierzonego. Oprócz działalności pożarowej Straż prowadzi działalność kontrolną – kontrolowane 

są jednostki PSP, jednostki OSP oraz  poszczególne działania. Następnie Komendant przeszedł do 

działalności Straży w kwestii czynności kontrolno-rozpoznawczych – zadania te wykonują trzej 

oficerowie. Na 80 wydanych decyzji po kontrolnych, nie było w ciągu roku odwołań. Przy 

odbiorach nowych budynków  także nie było większych zastrzeżeń. Kontrolowane są obiekty 

użyteczności publicznej – 67 kontroli, obiekty zamieszkania zbiorowego – 56 kontroli, obiekty 

mieszkalne i wielorodzinne – 4 kontrole, obiekty produkcyjne i magazynowe – 4 kontrole. Do 

najczęstszych nieprawidłowości należą: błędy w instalacjach użytkowych, braki instrukcji 

bezpieczeństwa itp. Podczas odbiorów obiektów nowopowstałych nie było większych uwag. 

W obiektach, w których dokonywana jest kontrola ilość pożarów jest stosunkowo niewielka. 

Najwięcej sytuacji zagrożenia występuję w obiektach mieszkalnych, gdzie nie dociera jurysdykcja 

Straży Pożarnej. 84 obiekty są podpięte pod tzw. monitoring, które wymagały tego ustawowo lub 

z zarządzenia Komendanta Wojewódzkiego. Natomiast 39 obiektów jest podpiętych pod ten system 

dobrowolnie. W roku 2017 były przeprowadzane także kontrole zlecone na polecenie Komendanta 

Głównego czy Wojewódzkiego – przeprowadzono 8 kontroli w różnych instytucjach.  Na 

zakończenie Komendant złożył podziękowania Przewodniczącemu RPN, Radzie Powiatu 

Nowosądeckiego oraz Zarządowi Powiatu za okazaną pomoc i wsparcie zarówno strażaków 

zawodowych, jak i ochotniczych.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch podziękował w imieniu swoim i radnych za 

służbę w 2017 roku oraz przygotowanie informacji. Zwrócił uwagę, że przed wszystkimi 

strażakami jest coraz więcej wyzwań i pojawia się coraz więcej zdarzeń. 

 

Radny rady Powiatu Zenon Szewczyk zadał pytanie dotyczące fałszywych alarmów, których 

źródło jest w instalacjach przeciwpożarowych – czy są one wadliwe, za bardzo czułe, czy 

przyczyna jest inna.   

 

Komendant Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu  Waldemar Kuźma 

wyjaśnił, że sytuacja jest wielowątkowa. Najczęściej wynika to z niewłaściwej obsługi przez 

użytkowników. Wielu z nich jest nieświadomych, że np. para z czajnika potrafi uruchomić taki system. 

Ponadto obsługa przez osoby dozorujące również czasami nie jest do końca właściwa. Jeśli czujka 

wychwyci niebezpieczeństwo wchodzi w tzw. pierwszy stopień alarmu. Wówczas jest określony czas na 

podjęcie reakcji przez obsługę, aby albo potwierdzić alarm albo rozlokowanie systemu w sytuacji nie 

stwarzającej zagrożenia. Jeśli w tym czasie nie zostanie to uczynione z automatu system wchodzi w drugi 

stopień, którego nie da się wyłączyć i który dochodzi do PSP.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Jan Gomółka zadał pytanie czy prowadzona 

jest odrębna statystyka dla wybuchów gazu.  

 

Komendant Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu  Waldemar Kuźma 
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wyjaśnił, że 99% wybuchów kończy się sytuacją pożarową, dlatego zdarzenia te są ujęte w statystyce 

pożarowej. Komendant zwrócił uwagę, że wybucha gaz, który się ulotnił, a nie butla z gazem. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch na zakończenie zwrócił uwagę na kwestię 

czadu jako cichego zabójcy. Poprosił o zwracanie szczególnej uwagi na montowanie czujników.  

 

Wobec braku kolejnych pytań przystąpiono do dalszej realizacji porządku obrad. 

 

Ad 10. 

Zapoznanie się z aktualną sytuacją w funkcjonowaniu:  

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

b)     SPZOZ – Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch  poinformował, że obydwie informacje zostały 

przesłane wraz z materiałami sesyjnymi. Informacje zostały przygotowane przez Dyrektora SPZOZ 

Szpital im. dr J Dietla w Krynicy Zdroju Sławomira Kmaka oraz Dyrektora Sądeckiego Pogotowia 

Ratunkowego w Nowym Sączu Józefa Zygmunta, którzy odpowiedzą na ewentualne pytania. 

 

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 11. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań z prac 

komisji Rady Powiatu Nowosądeckiego za rok 2017 i planów pracy komisji Rady Powiatu 

Nowosądeckiego na rok 2018. 

 

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 2018 rok, oraz sprawozdania z prac Komisji za 2017 rok. 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Jan Gomółka przedstawił projekt uchwały.  

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Rada Powiatu 

Nowosądeckiego uchwala, co następuje: Przyjmuje się roczne sprawozdania z prac komisji Rady Powiatu 

Nowosądeckiego za rok 2017, w brzmieniu stanowiącym załączniki 1 - 11 do niniejszej uchwały; 

Przyjmuje się plany pracy komisji Rady Powiatu Nowosądeckiego na rok 2018, w brzmieniu 

stanowiącym załączniki 12 - 22 do niniejszej uchwały; Wykonanie uchwały powierza się 

Przewodniczącemu Rady Powiatu Nowosądeckiego; Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały                 

w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań z prac komisji Rady Powiatu Nowosądeckiego za rok 

2017 i planów pracy komisji Rady Powiatu Nowosądeckiego na rok 2018 pod głosowanie.  

 



PROTOKÓŁ Nr 30/XXX/2018  1 marca 2018 r.                                        16 

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 282/XXX/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia 

rocznych sprawozdań z prac komisji Rady Powiatu Nowosądeckiego za rok 2017 i planów pracy komisji 

Rady Powiatu Nowosądeckiego na rok 2018, została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 12. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany uchwały nr 407/XXXVII/14 

Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2014 r. zmienionej uchwałą nr 182/XIX/16 

z dnia 25 listopada 2016 r. i uchwałą nr 196/XX/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia 

Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej i nadania statutu. 

 

Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowym Sączu Bartłomiej Krzeszowski 

przedstawił projekt uchwały. 

 

Przedstawiony projekt uchwały jest projektem uchwały zmieniającej uchwałę z roku 2014 w sprawie 

utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej i nadania statutu. Zmianie ulega 

paragraf pierwszy ustęp drugi, gdzie wpisano nową numerację działek, jak również dopisano nowe działki 

wraz z powierzchniami, które po podjęciu uchwały zostaną przekazane z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Nawojowej na rzecz Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej.  

 

 

Przewodniczący Komisji Statutowej RPN Marek Józef GŁÓD przedstawił opinię Komisji do projektu 

uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji  RPN Zofia NIKA przedstawiła opinię Komisji do projektu 

uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały                 

w sprawie zmiany uchwały nr 407/XXXVII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 

2014 r. zmienionej uchwałą nr 182/XIX/16 z dnia 25 listopada 2016 r. i uchwałą nr 196/XX/16 z dnia 30 

grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej 

i nadania statutu pod głosowanie.  

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

21 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 283/XXX/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr 407/XXXVII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2014 r. zmienionej 

uchwałą nr 182/XIX/16 z dnia 25 listopada 2016 r. i uchwałą nr 196/XX/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. 

w sprawie utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej i nadania statutu, 

została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 13. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany uchwały nr 240/XXIV/17 Rady 

Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych 

warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, 

rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej od 

dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. 

 

Główny Księgowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu Antoni JARZĘBAK 

przedstawił projekt uchwały.  

 

Przedmiotowa uchwała zmienia Uchwałę Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2017 roku. 

W wyniku prowadzonego postępowania nadzorczego Wojewoda Małopolski zwrócił uwagę na 

konieczność zmiany przedmiotowej uchwały w zakresie możliwości rozłożenia na raty lub odroczenia 

terminu płatności należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, iż  może to nastąpić na 

wniosek lub z urzędu. Jest to zgodne z art. 194 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej RPN Maria SZAROTA  przedstawiła opinię Komisji do 

projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały                 

w sprawie  zmiany uchwały nr 240/XXIV/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2017 

roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, 

odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka 

w pieczy zastępczej od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej pod głosowanie.  

 

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 284/XXX/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie  zmiany 

uchwały nr 240/XXIV/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie 

określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia 

terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy 

zastępczej od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, została podjęta. 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad 14. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zatwierdzenia planu finansowego 

podziału środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych 

w Powiecie Nowosądeckim w 2018 r. 

 

Główny Księgowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu Antoni JARZĘBAK 

przedstawił projekt uchwały. 

 

PFRON dokonał podziału środków dla samorządów na rok 2018. Powiat Nowosądecki otrzymał  kwotę 

w wysokości 5 013 722 zł, z czego 3 359 160 zł to suma jaką Powiat jest zobowiązany przeznaczyć na 

dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej. Pozostałe środki, tj. 1 654 562 zł zostaną 

przeznaczone na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ustawowo przypisanych 

samorządom. Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej przeznaczona została kwota w wysokości 

526 000 zł, w tym: 300 000 zł - na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne, 

200 000 zł – na utworzenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, 26 000 zł – na zadania 

realizowane przez PUP (szkolenia, staże, prace interwencyjne dla osób niepełnosprawnych). Na zadania 

z zakresu rehabilitacji społecznej przeznaczona została kwota 4 487 720 zł, w tym:  3 359 160 zł na 

funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej, 250 000 zł – na turnusy rehabilitacyjne, 260 000 zł – na 

dofinansowanie barier funkcjonalnych, 550 562 – na dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego 

i przedmioty ortopedyczne, 68 000 – na dofinansowanie zadań ze sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych. 

 

 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej RPN Maria SZAROTA  przedstawiła opinię Komisji do 

projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały                 

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego podziału środków PFRON przeznaczonych na realizację 

zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim w 2018 r. pod głosowanie.  

 

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 285/XXX/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie 

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

osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim w 2018 r., została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad 15. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej – Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju. 

 

Starosta Nowosądecki Marek Pławiak  przedstawił projekt uchwały wraz z autopoprawką. 

Podjęcie uchwały jest konieczna ponieważ do dnia 28 lutego br. trwał kontrakt na Dyrektora SPZOZ 

Szpital im. Dr J. Dietla w Krynicy Zdroju. W związku z powyższym konieczne jest rozpoczęcie procedury 

konkursowej na stanowisko Dyrektora.  Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu 

na stanowisko Dyrektora SPZOZ- Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju w następującym składzie: 

1) Pan Stanisław Dąbrowski - przedstawiciel Rady Powiatu Nowosądeckiego; 

2) Pan Antoni Koszyk - przedstawiciel Rady Powiatu Nowosądeckiego; 

3) Pan Marek Kwiatkowski - przedstawiciel Rady Powiatu Nowosądeckiego; 

4) Pan Włodzimierz Oleksy - przedstawiciel Rady Powiatu Nowosądeckiego; 

5) Pan Marek Pławiak - przedstawiciel Rady Powiatu Nowosądeckiego; 

6) Pan lek. Tomasz Zając - przedstawiciel Rady Powiatu Nowosądeckiego; 

7) Pan Stanisław Sułkowski - przedstawiciel Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr. Dietla w Krynicy-Zdroju. 

Na Przewodniczącego Komisji Konkursowej wyznacza się Pana Marka Pławiaka. Wykonanie uchwały 

powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poinformował, że kandydaci przedstawieni przez 

Pana Starostę wyrazili zgodę. Pan dr Zając nieobecny na dzisiejszym posiedzeniu dostarczył stosowne 

oświadczenie.  
 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN Włodzimierz OLEKSY  przedstawił opinię 

Komisji do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości  Antoni Poręba poinformował, że Klub 

pozytywnie rekomenduje przedstawione propozycje do komisji konkursowej.  

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały                 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju wraz 

z autopoprawką pod głosowanie.  

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

21 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

1 głosów – wstrzymujących się 

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

Uchwała Nr 286/XXX/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powołania 

Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju, została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad 16. 

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

bezprzetargowym z udzieleniem bonifikaty nieruchomości położonej w Starym Sączu 

ul. Daszyńskiego 18. 

 

Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Nieruchomościami Alicja LICHOŃ przedstawiła projekt uchwały. 

 

Uchwała dotyczy zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Starym 

Sączu przy ul. Daszyńskiego 18. Jest to obiekt byłego Powiatowego Domu Kultury w Starym Sączu, 

który jest przeniesiony do nowej siedziby.  Nieruchomość ta była przewidziana przez Radę Powiatu do 

sprzedaży uchwałą z 2016 roku. Zostały przeprowadzone dwa nieograniczone pisemne przetargi, na które 

nikt nie złożył oferty. Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz w ubiegłym roku złożył wniosek o sprzedaż w 

trybie bezprzetargowym z bonifikatą. Cena nieruchomości wynosi 550 000 zł. Przy udzieleniu bonifikaty 

w wysokości 150 000 zł cena do zapłaty wynosiłaby 400 000 zł. Bonifikata będzie zapewniona dla 

Powiatu że przez okres 10 lat Miasto Stary Sącz nie może sprzedać ani przeznaczyć nieruchomości na 

inny cel niż taki, którego dotyczy udzielona bonifikata. Celem tym jest prowadzenie dziennego domu 

opieki dla osób starszych. Rada miejska w Starym Sączu wyraziła zgodę na odpłatne nabycie 

nieruchomości na takich warunkach, jak również Burmistrz zapewnił o posiadaniu środków budżetowych 

na ten cel. 

 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury RPN  Antoni PORĘBAprzedstawił opinię Komisji 

do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały                 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym z udzieleniem bonifikaty 

nieruchomości położonej w Starym Sączu ul. Daszyńskiego 18 pod głosowanie.  

 

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 287/XXX/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym z udzieleniem bonifikaty nieruchomości położonej 

w Starym Sączu ul. Daszyńskiego 18, została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

 

 



PROTOKÓŁ Nr 30/XXX/2018  1 marca 2018 r.                                        21 

 

 

Ad 17. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych 

prowadzonych na terenie powiatu nowosądeckiego oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Bożena MYNAREK  przedstawiła projekt 

uchwały. 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego, w drodze uchwały ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych 

o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych oraz tryb przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Mając na uwadze powyższe zachodzi konieczność 

dostosowania prawa miejscowego do przepisów nowej ustawy, dotyczącej finansowania zadań 

oświatowych, a co za tym idzie podjęcia niniejszej uchwały. 

 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji  RPN  Zofia NIKAprzedstawiłA opinię Komisji do projektu 

uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały                 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu nowosądeckiego oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji pod głosowanie.  

 

 

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 288/XXX/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 

i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu nowosądeckiego oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad 18. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyznania dotacji celowych na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego. 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Bożena MYNAREK  przedstawiła projekt 

uchwały. 

 

W związku z ustalonymi zasadami i stworzeniem możliwości uzyskania przez podmioty mające tytuł 

prawny do zabytku, wsparcia finansowego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 

przy zabytku, który jest wpisany do rejestru zabytków konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie 

przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego. 

 

 

Przewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN  Zenon SZEWCZYKprzedstawił 

opinię Komisji do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały                 

w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego pod 

głosowanie.  

 

 

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 289/XXX/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przyznania 

dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego, została podjęta. 

 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad 19. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu 

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla 

Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego na lata 2018 -2020”. 

 

Starosta Nowosądecki Marek PŁAWIAK  przedstawił projekt uchwały. 

 

Priorytetem programu jest troska o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców i osób przebywających na 

terenie Powiatu Nowosądeckiego. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15 i ust. 2 oraz art. 12 pkt 9b ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co 

następuje: Uchwala się "Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego dla Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego na lata 

2018 - 2020" w części dotyczącej Powiatu Nowosądeckiego. Program stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały; Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego; Uchwała wchodzi 

w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej RPN  Maria SZAROTA przedstawiła opinię Komisji do 

projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały                 

w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu 

Nowosądeckiego na lata 2018 -2020”  pod głosowanie.  

 

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 290/XXX/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia 

„Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego dla Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego na lata 2018 -2020”, została 

podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad 20. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu 

Nowosądeckiego do roku 2020. 

 

Dyrektor Wydziału Rozwoju Danuta KROK  przedstawiła projekt uchwały wraz z autopoprawką. 

 

Program Rozwoju opracowany przez Zarząd Powiatu przyjmowany jest przez Radę Powiatu w drodze 

uchwały zgodnie z przepisami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Autopoprawka dotyczy 

korekty technicznych błędów w Programie, na które zwrócili uwagę Państwo Radni w trakcie 

opiniowania projektu uchwały przez poszczególne Komisje RPN. Na stronie 9 w części Charakterystyka 

miast i gmin powiatu nowosądeckiego powinno być „wg stanu na dzień 31.12.2017 r. obejmuje 

27 sołectw i 27 wsi; na stronie 7 w opisie położenia, podziału administracyjnego, ludności w wierszu 

11 powinno być: „jedna gmina miejska (miasto Grybów), cztery gminy miejsko-wiejskie (Krynica-Zdrój, 

Muszyna, Piwniczna Zdrój, Stary Sącz) i 11 gmin wiejskich”; na stronie wierszu 30 powinno być „oraz 

Gmina Chełmiec”; na stronie 8 w tabeli przy liczbie sołectw w Piwnicznej Zdroju – 6, przy liczbie 

ludności w Chełmcu – 27, przy sołectwach w Gminie Gródek nad Dunajcem – 14; przy liczbie 

miejscowości w Kamionce Wielkiej – 8, przy liczbie miejscowości w Gminie Łososina Dolna – 18; na 

stronie 39 w wierszu 11 wykreślono „z wyjątkiem sekcji rybactwo”; na stronie 39 pod tabelą poprawiono 

liczbę podmiotów zarejestrowanych w sekcjach gospodarczych; na stronie 15 przy części Popradzki Park 

Krajobrazowy i jego charakterystyka nieprawidłowo podano jego obszar powinno być – 78 338 ha; 

ostatnia poprawka dotyczy nieprawidłowego zapisu liczby bydła w sekcji Rolnictwo.   

 

 

Starosta Nowosądecki Marek PŁAWIAK  poinformował, że Program ten jest konsekwencją prac 

odbywających się od sierpnia ubiegłego roku, kiedy to została powołana Komisja do opracowania 

Programu Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego. Pani Dyrektor Danuta Krok pełniła funkcję 

przewodniczącej zespołu. W zespole uczestniczyli także: Skarbik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata 

Bochenek, Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Bożena Mynarek, Dyrektor Biura 

Obsługi Teleinformatycznej Adam Zaremba, Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji 

Pozarządowych Andrzej Zarych. Wszystkie prace miały określoną formułę, procedowanie, 

konsultacje, zatwierdzanie, zatwierdzenie przez centrum rządowe i ostatecznie podjęcie uchwały 

Rady Powiatu Nowosądeckiego. Starosta podziękował wymienionym osobom za włożoną pracę.  

 

 

Przewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN Zenon SZEWCZYK przedstawił 

opinię Komisji do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej RPN  Maria SZAROTA  przedstawiła opinię Komisji do 

projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji RPN Zofia NIKA przedstawiła opinię Komisji do projektu uchwały. 

Opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury RPN Antoni PORĘBA przedstawił opinię Komisji 

do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 
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Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa RPN Roman POTONIEC 
przedstawił opinię Komisji do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Przewodnicząca Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

Współpracy Międzynarodowej RPN Marta ADAMCZYK przedstawiła opinię Komisji do projektu 

uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Komisji Turystyki i Sportu RPN Stanisław SUŁKOWSKI przedstawił opinię 

Komisji do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN Włodzimierz OLEKSY przedstawił opinię 

Komisji do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały                 

w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego do roku 2020 wraz z autopoprawką 

pod głosowanie.  

 

 

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 291/XXX/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia 

Programu Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego do roku 2020, została podjęta. 

 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad 21. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia apelu poparcia dla 

inicjatywy ponownej lokalizacji jednostki wojskowej w Nowym Sączu odwołującej się do tradycji 

1 Pułku Strzelców Podhalańskich. 

 

Starosta Nowosądecki Marek PŁAWIAK  przedstawił projekt uchwały. 

 

Przedstawiony projekt uchwały ma na celu poparcie inicjatywy mieszkańców Sądecczyzny i całego 

regionu. Starosta poprosił o włączenie się do przedmiotowej inicjatywy jako Rada Powiatu z szacunku do 

historii oraz poczucia patriotyzmu.  

 

 

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej RPN  Maria SZAROTA przedstawiła opinię Komisji do 

projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego Antoni Poręba zadał pytanie, kiedy jednostka wojskowa w 

Nowym Sączu została zlikwidowana i kto doprowadził do jej likwidacji.  

 

Starosta Nowosądecki Marek PŁAWIAK  zaznaczył, iż ideą apelu jest przywrócenie jednostki 

wojskowej w Nowym Sączu. Oczywiście dokładny rys historyczny 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 

może zostać przekazany Panu Radnemu.   

 

Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego Zenon Szewczyk wyjaśnił, że jednostka we wczesnych latach 

50’ ubiegłego wieku została przeniesiona do Rzeszowa. Decyzja ta była arbitralna, wynikała z tamtego 

systemu, który wówczas obowiązywał. Radny wyraził nadzieję, że jednostka ta zostanie w Nowym Sączu 

przywrócona. Posiada ona niezwykle chlubna tradycję, z historycznego punktu widzenia przedmiotowy 

apel jest w pełni uzasadniony.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch przypomniał, że na konferencji historycznej 

(26 stycznia br.) przedstawiony był fragment filmu dokumentalnego przedstawiającego 

m.in. defiladę 1 Pułku Strzelców Podhalańskich ulicą Jagiellońską. Dodał ponadto, że 

w poszczególnych gminach podejmowane są uchwały o podobnej treści.  

 

Starosta Nowosądecki Marek PŁAWIAK  wyjaśnił, że przekaże Radnemu RPN Antoniemu Porębie 

szczegółową informację, ponieważ wczesne lata 50’ to nie jest informacja szczegółowa. Wyjaśnił ponadto, 

że nie przedstawiał względów historycznych podejmowania przedmiotowego apelu z powodów 

czasowych oraz ponieważ jego treść wszyscy otrzymali.  

 

Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego Antoni Poręba wyjaśnił, że zapoznał się z treścią projektu 

uchwały, a jego pytanie było osobiste. Radny zaznaczył, że cel jest bardzo szczytny. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

apelu poparcia dla inicjatywy ponownej lokalizacji jednostki wojskowej w Nowym Sączu odwołującej się 

do tradycji 1 Pułku Strzelców Podhalańskich pod głosowanie.  

 

W wyniku głosowania otrzymano: 
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20 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

 

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

Uchwała Nr 292/XXX/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia 

apelu poparcia dla inicjatywy ponownej lokalizacji jednostki wojskowej w Nowym Sączu odwołującej się 

do tradycji 1 Pułku Strzelców Podhalańskich, została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 22. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Nowosądeckiego na 2018 rok  oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego 

na 2018 rok.  

 

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła projekt uchwały. 

 

Skarbnik poinformowała, że uchwała spowoduje zwiększenie dochodów powiatu o kwotę 

2 469 962 zł. Spowoduje zwiększenie wydatków budżetu Powiatu o 2 695 438 zł. Po tej zmianie 

planowane wydatki wyniosą prawie 151 625 802 zł. Spowoduje zwiększenie przychodów z tytułu 

wolnych środków oraz deficytu Powiatu o kwotę 225 476 zł. Zmiany dochodów i wydatków 

w dziale Transport i łączność o kwotę 919 000 zł z przeznaczeniem na udział własny Powiatu 

w budowie chodników w ciągach dróg powiatowych. Źródłem finansowania tych wydatków jest 

refundacja wydatków poniesionych przez Powiat w 2017 roku na realizację inwestycji drogowych 

realizowanych z programu rozwoju obszarów wiejskich. Zwiększenia dochodów z tytułu  subwencji 

oświatowej o kwotę 782 649 zł. W związku z informacją Ministerstwa Finansów o ostatecznych 

kwotach subwencji, wynikających z ustawy budżetowej na 2018 rok z przeznaczeniem na 

planowaną podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli dla szkół i placówek oświatowych Powiatu od 

1 kwietnia 2018 roku. podwyżki dla nauczycieli. Pozostałe zmiany dotyczą następującego zakresu: 

 Dział Kultura fizyczna – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 283 440 zł na 

realizację zadania Rozbudowa istniejącego budynku oświatowego z przeznaczeniem na 

Liceum Ogólnokształcące w Grybowie. W związku z przesunięciem części finansowania na 

rok 2018. Źródłem finansowania w 2018 roku są środki niewydatkowane w roku 2017 na 

powyższe zadanie;   

 Zwiększenia dochodów bieżących z tytułu środków z funduszu leśnego w dziale Leśnictwo 

o kwotę 52  900 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące planowane na sporządzenie 

uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu 

Państwa. Udział własny Powiatu w kwocie 40 000 zł został ujęty w Uchwale Budżetowej na 

2018 rok; 

 Zwiększenie dochodów o kwotę 713 153 zł i wydatków o kwotę 657 449 zł w działach 

klasyfikacji: działalność usługowa, administracja publiczna, oświata i wychowanie, 

pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska dla 10 projektów współfinansowanych ze środków UE są to: 

  Cyfryzacja zasobów geodezyjnych, 

 Budujemy – jeździmy – poznajemy, 

  Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, 
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  Kształcenie ogólne w chmurze, 

  Małopolska Chmura Edukacyjna, 

  Wiele kultur – jedna europejska tożsamość, 

 Myśl razem, pracuj razem, 
 Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 
 Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w powiecie nowosądeckim, 
 Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu 

Nowosądeckiego. 
Zmiany w powyższych projektach wynikają w szczególności ze zmian w harmonogramach 

realizacji, które spowodowane są oszczędnościami w wydatkach i przesunięciami realizacji 

części  zadań z roku 2017 na 2018. 

 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej RPN Ryszard Poradowski 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 2018 rok  oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu 

Nowosądeckiego na 2018 rok pod głosowanie. 

 

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 293/XXX/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmian 

w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok  oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu 

Nowosądeckiego na 2018 rok została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad 23. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Nowosądeckiego. 

 

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła projekt uchwały. 

 

W konsekwencji zmian w Budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok w zakresie dochodów, 

wydatków, przychodów oraz wyniku finansowego w postaci deficytu dokonuje się odpowiednich 

zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Nowosądeckiego. Ponadto w wykazie 

przedsięwzięć dokonuje się zmian w limitach wydatków przeznaczonych na rozbudowę budynku 

oświatowego Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie oraz zmianę limitów na realizację 

projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach takich programów operacyjnych, jak 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, Program Współpracy 

Transgranicznej  Polska-Słowacja i Programu Erasmus. 
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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. 

 

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 294/XXX/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego, została podjęta. 

 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad 24. 

Oświadczenia, wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poinformował, iż zostało 

Radnym RPN przekazane pismo w dniu 6 lutego 2018 r. wraz ze sprawozdaniem z wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Następnie poinformował, że zostanie 

wysłane pismo informujące do wójtów/burmistrzów/stowarzyszeń o możliwości składania 

wniosków o przyznanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”. Wnioski te należy 

składać do Rady Powiatu Nowosądeckiego w terminie do 13 kwietnia br. Następnie 

Przewodniczący o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych do końca kwietnia br.. Aktualny 

wzór oświadczenia majątkowego został zamieszczony na Portalu Radnego. Na zakończenie 

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z ustaleniami ze Starostą kolejna sesja RPN odbędzie 

się 6 kwietnia br. 
 

Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Marian Ryba przekazał wszystkim zebranym zaproszenie 

na uroczystości związane z 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości w najbliższą niedzielę (tj. 

4 marca 2018 r.)  we wsi Czaczów o godz. 11.00. Członek Zarządu poinformował, iż są to obchody 69. 

rocznicy pacyfikacji wsi Barnowiec 

 

Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec zwrócił uwagę, iż w kwestii 1 Pułku 

Strzelców Podhalańskich prekursorem i następcą były Wojska Ochrony Pogranicza, następnie był 

Karpacki Oddział Straży Granicznej, który został zlikwidowany w 2013 roku.    
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Ad 25. 

Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch, wobec wyczerpania 

wszystkich punktów Porządku Obrad XXX Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego, ogłasza 

zamknięcie posiedzenia i dziękuje za udział w obradach Sesji. 

 

 

 

                    Przewodniczący  

                     Rady Powiatu Nowosądeckiego 
             

                                           Zygmunt Paruch 

 

 

Zał. 5  

Załącznikami do powyższego protokołu są wydruki wygenerowane z sytemu debat i głosowań 

dotyczące poszczególnych głosowań.   

 
      

Protokołowała: 

Monika Pasiut 


