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Rada Powiatu Nowosądeckiego 

 

 

 

PROTOKÓŁ Nr 33/XXXIII/2022 

z obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 7 października 2022 r. 

 

 

 

Ad 1. 

Otwarcie posiedzenia 

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. 15.00. 

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

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

pracownicy Starostwa Powiatowego (listy obecności stanowią załącznik do protokołu). 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC dokonał otwarcia posiedzenia 

XXXIII Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji oraz poprosił o zalogowanie kart 

w terminalu głosowań. 

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC przywitał 

radnych i pracowników Starostwa oraz wszystkich, którzy oglądali transmisję z obrad sesji. 

 

 

Ad 2. 

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC 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 Roman POTONIEC poddał pod 

głosowanie porządek obrad. 

 

Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do 

głosowania: 25. 

W wyniku głosowania otrzymano: 

25 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

0 głosów – nieoddanych  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC stwierdził, że porządek obrad został 

przyjęty. 
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Realizowany porządek obrad: 

 

1. Otwarcie posiedzenia.     

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego. 

4. Informacja o złożonych interpelacjach w okresie międzysesyjnym. 

5. Interpelacje radnych. 

6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.  

7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku 

podmiotów leczniczych:  

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

2) SPZOZ – Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu.  

8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za I półrocze 

2022 roku oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Nowosądeckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 

2022 roku. 

9. Informacja o realizacji remontów i inwestycji w placówkach pomocy społecznej 

w 2021 roku. 

10. Informacja na temat działań podejmowanych w zakresie promocji Powiatu w 2021 

roku.  

11. Informacja o gospodarowaniu nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu 

Nowosądeckiego wg stanu na dzień 23 września 2022 r. 

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż w trybie przetargu niezabudowanych nieruchomości położonych  

w Nawojowej. 

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia wysokości opłat 

na rok 2023 za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających 

na obszarach wodnych Powiatu Nowosądeckiego. 

14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie określenia zasad 

rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 

których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, 

ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta 

Nauczyciela, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki 

zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, 

nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i nauczycieli kształcenia na 

odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie 

zaocznej i kształceniu na odległość. 

15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 

249/XXII/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 17 listopada 2021r. w sprawie 

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedziele, 

święta i inne dni wolne od pracy na terenie Krynicy Zdroju, Miasta i Gminy Stary 

Sącz, Miasta Grybów oraz Gminy Grybów, w 2022 roku. 
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16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przekazania Wójtowi 

Gminy Kamionka Wielka ograniczonego zarządzania  drogami powiatowymi. 

17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu 

Nowosądeckiego. 

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

Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu 

Nowosądeckiego na 2022 rok. 

19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego. 

20. Oświadczenia, wolne wnioski.    

21. Zamknięcie sesji. 
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Ad 3. 

Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC poinformował, iż nie wniesiono 

żadnych poprawek ani uzupełnień. W związku z powyższym, przystąpiono do głosowania  

w sprawie przyjęcia protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC zaproponował przystąpienie do 

głosowania nad przyjęciem protokołu. 

 

Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do 

głosowania: 26. 

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

26 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

0 głosów – nieoddanych  

 

W wyniku głosowania protokół z XXXII Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego został 

przyjęty. 

 

Ad 4. 

Informacja o złożonych interpelacjach w okresie międzysesyjnym. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC poinformował, 

że w okresie międzysesyjnym wpłynęła interpelacja Radnego Powiatu Nowosądeckiego 

Tadeusza Zaremby dot. pomalowania barierek mostu na Dunajcu w ciągu drogi powiatowej 

Jazowsko – Obidza.  

Starosta Nowosądecki udzielił odpowiedzi Radnemu. Została ona umieszczona na Portalu 

Radnego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 

W dalszej części Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC 

poinformował także, iż wpłynęła także interpelacja Radnego Powiatu Nowosądeckiego 

Marcina Bulandy: dot. prośby o udzielenie informacji o opłatach jakie w chwili obecnej 

obowiązują w powiecie nowosądeckim za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej 

tj.(sieci wodociągowe i sieci kanalizacyjne) w pasie drogi powiatowej. Dalsza część 

interpelacji dot. możliwości uzyskania  informacji jakie opłaty są pobierane w mieście Nowy 

Sącz i ościennych powiatach lub powiatach wielkościowo podobnych do powiatu 

nowosądeckiego. 

 

Pan Starosta skierował interpelację do odpowiedniego wydziału merytorycznego w celu 

przygotowania stosownej odpowiedzi. 
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Ad 5. 

Interpelacje radnych. 

 

 

Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego Piotr Ogorzałek zgłosił interpelację dot.:  

 

 uszkodzonej drogi  pow. nr. 1568 w okolicach Szkoły Podstawowej w Koniuszowej, 

 drogi nr 1570 w m. Mogilno – przesunięcia znaku ograniczenia prędkości 

 drogi nr 1567 K w m. Korzenna wymiana uszkodzonej bariery betonowej, 

 drogI nr 1567 K w m. Trzycierz - ponowienie prośby o wykonanie przejścia dla 

pieszych w okolicach Szkoła – Kaplica 

 

Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego Stanisław Sułkowski zgłosił interpelację dot.:  

 

 założenie tablicy przy drodze Powiatowej Muszyna – Szczawnik przy przedszkolu 

„Uwaga dzieci”. 

 

Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego Wiktor Obrzut zgłosił interpelację dot.:  

 

 dot. ograniczenia prędkości na drodze  powiatowej w miejscowości Siołkowej w 

obrębie skrzyżowania z drogą dojazdową do Szkoły Podstawowej w Siołkowej. 

 dot. usunięcia zagłębień w chodniku przy studzienkach kanalizacyjnych na wysokości 

składu budowlanego RODBRUK w Siołkowej. 

 

 

Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego Franciszek Kantor zgłosił interpelację dot.:  

 

dot. prośby o udrożnienie drogi powiatowej relacji Niecew – Górowa Podole na 

odcinku leśnym pomiędzy Jasienną a Górową. 

 

 

Ad 6. 

 

Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym. 

 

 

Starosta Nowosądecki Marek KWIATKOWSKI zabierając głos odniósł się do złożonych 

interpelacji. 

 

Następnie Starosta przedstawił sprawozdanie dotyczące działań w okresie międzysesyjnym 

z zakresu: infrastruktury drogowej, edukacji, inwestycji, promocji oraz udziału Zarządu 

Powiatu w spotkaniach i wydarzeniach. 

 

 

 

 

Ad 7. 
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Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku podmiotów 

leczniczych: 

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

2) SPZOZ – Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec poinformował, że 

Komisja Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego oraz Komisja Budżetowa Rady 

Powiatu Nowosądeckiego zapoznały się z informacjami i nie zgłosiły uwag. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec poinformował, że na 

ewentualne pytania dotyczące informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za  

I półrocze 2022 roku SPZOZ – Szpital im. dr. Józefa Dietla w Krynicy Zdroju odpowiedzi udzieli 

obecny na sali Pan Dyrektor Sławomir Kmak. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec poinformował, że na 

ewentualne pytania dotyczące informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za 

 I półrocze 2022 roku SPZOZ – Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu 

odpowiedzi udzieli Pani Dyrektor Bożena Hudzik. 

 

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

Ad.8. 

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za I półrocze 

2022 roku oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Nowosądeckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 

2022 roku. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec poinformował, że 

Komisja Budżetowa Rady Powiatu Nowosądeckiego oraz Komisja Mienia i Infrastruktury 

Rady Powiatu Nowosądeckiego zapoznały się z informacjami i nie zgłosiły uwag. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec poinformował, że na 

ewentualne pytania dot. informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego 

za I półrocze 2022 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Nowosądeckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 

roku, odpowiedzi udzieli obecna na sali Małgorzata Bochenek Skarbnik Powiatu 

Nowosądeckiego.  

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

 

Ad.9. 
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Informacja o realizacji remontów i inwestycji w placówkach pomocy społecznej  

w 2021 roku. 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec poinformował, że 

Komisja Polityki Społecznej oraz Komisja Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu 

Nowosądeckiego zapoznały się z informacją i nie zgłosiły uwag. 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec poinformował, iż na 

ewentualne pytania odpowiedzi udzieli obecna na sali Pani Halina Hajtek Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu. 

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

 

 

Ad. 10. 

Informacja na temat działań podejmowanych w zakresie promocji Powiatu w 2021 

roku. 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec poinformował, że 

Komisja Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy 

Międzynarodowej Rady Powiatu Nowosądeckiego zapoznała się z informacją i nie zgłosiła 

uwag. 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec poinformował, że na 

ewentualne pytania odpowiedzi udzieli Pani Justyna Tokarczyk Dyrektor Biura Promocji 

i Wspierania Organizacji Pozarządowych. 

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 

 

 

Ad. 11. 

 

Informacja o gospodarowaniu nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu 

Nowosądeckiego wg stanu na dzień 23 września 2022 r. 

   

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec poinformował, że 

Komisja Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego zapoznała się z informacjąi 

nie miała uwag. 

   

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec poinformował,  że 

przedmiotowa informacja została wysłana wraz z materiałami sesyjnymi, a odpowiedzi na 

ewentualne pytania udzieli   Pani Alicja Lichoń  Kierownik Zespołu ds.  Gospodarki 

Nieruchomościami. 

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 
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Ad. 12. 

 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż w trybie przetargu niezabudowanych nieruchomości położonych  

w Nawojowej. 

Kierownik Zespołu ds. Gospodarowania Nieruchomościami Pani Alicja Lichoń 

przedstawiła projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Pan Antoni Poręba przedstawił opinię do 

projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec 

poddał projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż w trybie przetargu niezabudowanych nieruchomości położonych w Nawojowej – 

pod głosowanie. 

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

24 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

2 głosów – nieoddanych  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec stwierdził, że 

w wyniku głosowania: 

Uchwała Nr 332/XXXIII/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 7 października 2022 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu niezabudowanych nieruchomości 

położonych w Nawojowej – została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu 
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Ad.13. 

 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia wysokości 

opłat na rok 2023 za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 

pływających na obszarach wodnych Powiatu Nowosądeckiego. 

 

Kierownik  Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Pan Ryszard Wąsowicz 

przedstawił projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Pan Józef Świgut przedstawił opinię do projektu uchwały. 

Opinia Komisji jest pozytywna. 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec 

poddał projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia wysokości opłat 

na rok 2023 za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 

obszarach wodnych Powiatu Nowosądeckiego – pod głosowanie. 

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

24 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

2 głosów – nieoddanych  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec stwierdził, że 

w wyniku głosowania: 

Uchwała Nr 333/XXXIII/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 7 października 2022 r.  

w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2023 za usunięcie i przechowywanie statków lub 

innych obiektów pływających na obszarach wodnych Powiatu Nowosądeckiego – została 

podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu 
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Ad.14. 

 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie określenia zasad rozliczania 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony 

plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, ustalenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela, 

pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych i doradców zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu we 

wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, nauczycieli 

prowadzących kształcenie w formie zaocznej i nauczycieli kształcenia na odległość 

oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i 

kształceniu na odległość. 

 

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Pani Bożena Mynarek przedstawiła projekt 

uchwały wraz z autopoprawką. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Pan Andrzej Gancarz przedstawił opinię do projektu uchwały 

wraz z autopoprawką. Opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec 

poddał projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie określenia zasad 

rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których 

ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, ustalenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w 

art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela, pedagogów, pedagogów 

specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców 

zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na 

kwalifikacyjnych kursach zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie 

zaocznej i nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin 

poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształceniu na odległość wraz z autopoprawką – 

pod głosowanie. 

 

W wyniku głosowania otrzymano:  

25 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

1 głosów – nieoddanych  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec stwierdził, że 

w wyniku głosowania: 
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Uchwała Nr 334/XXXIII/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 7 października 2022 r.  

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 

szkolnego, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela, 

pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych 

i doradców zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i 

na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie 

zaocznej i nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin 

poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształceniu na odległość – została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu 

 

 

Ad.15. 

 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 

249/XXII/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 17 listopada 2021r. w sprawie 

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedziele, 

święta i inne dni wolne od pracy na terenie Krynicy Zdroju, Miasta i Gminy Stary Sącz, 

Miasta Grybów oraz Gminy Grybów, w 2022 roku. 

 

 

Kierownika Zespołu Zdrowia i Spraw Obywatelskich Pani Dorota Dobrowolska przedstawiła 

projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Pani Maria Barbara Szarota przedstawiła opinię 

do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec 

poddał projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 

249/XXII/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 17 listopada 2021r. w sprawie ustalenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz 

dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od 

pracy na terenie Krynicy Zdroju, Miasta i Gminy Stary Sącz, Miasta Grybów oraz Gminy 

Grybów, w 2022 roku – pod głosowanie. 

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

26 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

0 głosów – nieoddanych  
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Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec stwierdził, że 

w wyniku głosowania: 

Uchwała Nr 335/XXXIII/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 7 października 2022 r.  

w sprawie zmiany Uchwały Nr 249/XXII/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 17 

listopada 2021r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 

terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w 

niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Krynicy Zdroju, Miasta i Gminy Stary 

Sącz, Miasta Grybów oraz Gminy Grybów, w 2022 roku – została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu 

 

 

Ad.16. 

 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przekazania Wójtowi 

Gminy Kamionka Wielka ograniczonego zarządzania  drogami powiatowymi. 

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Pan Adam Czerwiński przedstawił 

projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Pan Antoni Poręba przedstawił opinię do 

projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec 

poddał projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przekazania Wójtowi 

Gminy Kamionka Wielka ograniczonego zarządzania  drogami powiatowymi – 

pod głosowanie. 

 

W wyniku głosowania otrzymano:  

25 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

1 głosów – nieoddanych  

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec stwierdził, że 

w wyniku głosowania: 

Uchwała Nr 336/XXXIII/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 7 października 2022 r.  

w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Kamionka Wielka ograniczonego zarządzania  

drogami powiatowymi – została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu 
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Ad.17. 

 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu 

Nowosądeckiego. 

 

Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk przedstawił projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Statutowej Pan Przemysław Gajowski  przedstawił opinię do projektu 

uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec 

poddał projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu 

Nowosądeckiego – pod głosowanie. 

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

26 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

0 głosów – nieoddanych  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec stwierdził, że 

w wyniku głosowania: 

Uchwała Nr 337/XXXIII/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 7 października 2022 r.  

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowosądeckiego – została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu 
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Ad.18. 

 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie 

Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu 

Nowosądeckiego na 2022 rok wraz z autopoprawką. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec poinformował, że do 

projektu przedmiotowej uchwały w dniu 4 października  br. Zarząd Powiatu Nowosądeckiego 

wniósł autopoprawkę, która została przekazana Radnym. 

 

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła projekt uchwały wraz 

z autopoprawką. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Pan Józef Świgut przedstawił opinię do projektu uchwały. 

Opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec  

poddał projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie 

Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu 

Nowosądeckiego na 2022 rok – pod głosowanie wraz z autopoprawką. 

 

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

26 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

0 głosów – wstrzymujących się 

0 głosów – nieoddanych  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec stwierdził, że 

w wyniku głosowania: 

Uchwała Nr 333/XXXIII/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 4 października 2022 r.   

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok oraz zmian w Uchwale 

Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok – wraz z autopoprawką została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOKÓŁ Nr 33/XXXIII/2022, 7 października 2022 r.                                       15 

Ad.19. 

 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego wraz z autopoprawką. 

. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec poinformował, że do 

projektu przedmiotowej uchwały w dniu 4 października  br. Zarząd Powiatu Nowosądeckiego 

wniósł autopoprawkę, która została przekazana Radnym. 

 

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata BOCHENEK przedstawiła projekt uchwały 

wraz z autopoprawką. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Pan Józef ŚWIGUT przedstawił opinię do projektu 

uchwały wraz z autopoprawką  Opinia Komisji jest pozytywna. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC 

poddał projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Nowosądeckiego – pod głosowanie wraz z autopoprawką. 

 

W wyniku głosowania otrzymano: 

25 głosów – za 

0 głosów – przeciw 

1 głosów – wstrzymujących się 

0 głosów – nieoddanych  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec stwierdził, że 

w wyniku głosowania: 

Uchwała Nr 334/XXXIII/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 7 października 2022 r.  w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego – wraz z 

autopoprawką została podjęta. 

 

Materiał stanowi załącznik do protokołu 

 

 

 

Ad 20. 

Oświadczenia, wolne wnioski.   

 

Radna Powiatu Nowosądeckiego Maria Barbara Szarota  poinformowała, iż uczestnicząc w 

Sesji Rady Gminy Chełmiec poproszono ją o przekazanie podziękowań za oddanie w użytkowanie 

Internatu w budynku Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach.  

 

Radny Powiatu Nowosądeckiego Emil Bodziony w swojej wypowiedzi odniósł się do 

ograniczenia zmian w budżecie. Pytanie dotyczyło zmniejszenia wydatków zakresie zadań 

drogowych dot. przebudowy i modernizacji mostu przepustu o kwotę 880 tys.936 zł.  – w związku z 

odstąpieniem od realizacji modernizacji mostu w ciągu drogi powiatowej 1510 Berest  - 
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Mochnaczka Wyżna z uwagi na koszty przewyższające zaplanowane na ten cel środki. Radny 

chciałby się dowiedzieć czy to zadanie zostało definitywnie odrzucone. Pogratulował ilości zadań 

realizowanych na drogach powiatowych.  

 

Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski odniósł się do wypowiedzi Radnego Powiatu 

Nowosądeckiego Emila Bodzionego. Poinformował, iż w pierwszej wersji dwóch sołtysów w 

imieniu mieszkańców Berestu wystosowali pismo, w którym określili jasno, iż nie godzą się 

na budowę tego mostu na modernizację, w sytuacji, kiedy nie będzie mostu zastępczego. 

Wówczas starosta odpisał pismo, w którym poinformował , iż nie będzie tego czynił, z uwagi 

na wysokie koszta. Wybudowanie mostu oszacowano na ok. 700 tys zł. Następnie do 

Starostwa wpłynęło pismo, w którym mieszkańcy godzą się na budowę bez mostu 

objazdowego Został rozstrzygnięty przetarg – wyższy na kwotę 1 mln 550 tys zł. Tych 

środków nie było w budżecie , dlatego trzeba było dokonać kolejnych zmian. W tym czasie 

przyszło kolejne pismo, iż mieszkańcy nie godzą się  - trzeba wybudować most zastępczy.  

W związku z powyższym kwota przekroczyła 2 mln 200 tys zł. , dlatego nastąpiło wycofanie. 

Z tych środków, które były przeznaczone na most realizowane jest zadanie drogi na 

Krzyżówkę. Nad mostem należy się dobrze zastanowić, jak to podkreślił Starosta 

Nowosądecki Marek Kwiatkowski. Można byłoby rozważyć możliwość wykonania projektu 

mostu od podstaw i wystąpić o środki z rezerwy budżetu centralnego. Wtedy udałoby się 

wykonać to zadanie całościowo tj. most wraz z przejściem dla pieszych. Budowa mostu 

zastępczego za taką kwotę jest nieuzasadniona 

 

 

Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski poinformował, iż Zarząd Powiatu 

Nowosądeckiego zdecydował o połączeniu Zespołu do Spraw Inwestycji z Wydziałem 

Rozwoju. Dyrektorem zostaje Pan Piotr Piechnik. 

 

Na zakończenie Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski poinformował, iż zlecił 

opracowanie koncepcji rozbudowy Zespołu Szkół w Starym Sączu.  

 

Nadmienił także, iż otrzymane środki w wysokości 5 mln 300 tys zł na Przysietnicę nie 

zostały wprowadzone do budżetu. W przyszłym roku chciałby, by inwestycja była 

zrealizowana w całości tj. most i odcinek drogi w Przysietnicy. 

  

Radny Powiatu Nowosądeckiego Ryszard Poradowski podziękował, za organizację 

AGRONawojowa. 
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Ad 21. 

Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC wobec wyczerpania 

wszystkich punktów porządku obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego ogłosił 

zamknięcie posiedzenia i podziękował za udział w obradach. 

 

 

Przewodniczący 

Rady Powiatu Nowosądeckiego 

 

Roman POTONIEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał.   

Załącznikami do powyższego protokołu są wydruki wygenerowane z sytemu debat 

i głosowań dotyczące poszczególnych głosowań. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Anna Hardy-Repetowska 

 


