
Rada 
Powiatu Nowosądeckiego

PROTOKÓŁ Nr 34/XXXIV/2014
z obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 maja 2014 r.

Ad. 1.
Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego rozpoczęła się o godzinie 12:00 w budynku Starostwa 

Powiatowego w Nowym Sączu, ul Jagiellońska 33, sala obrad (pokój 208), a zakończyła 
o godzinie 15:20.
W sesji uczestniczyło 23 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).

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina, dokonał otwarcia posiedzenia  XXXIV 
Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego IV kadencji, po czym przywitał przybyłych radnych i gości.
Na sekretarzy obrad wyznaczeni zostali Radni: Stanisław Mrzygłód i Józef Oleksy.

Ad. 2.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina zwrócił się do radnych z zapytaniem, 
czy są uwagi lub wnioski dotyczące zmian w przesłanym wcześniej projekcie porządku obrad.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Marian Ryba zwrócił się z wnioskiem o uzupełnienie przez Kapitułę 
uzasadnień do odznaczeń Zasłużeni dla Ziemi Sądeckiej. W uzasadnieniach powinny znaleźć się bardziej 
szczegółowe informacje na temat biografii kandydatów do odznaczenia.

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Jan  Dziedzina  zwrócił  uwagę,  że  regulamin  zgłaszania 
kandydatów do otrzymania odznaki określa, iż to podmiot zgłaszający kreuje wnioski, na podstawie 
których formułowane są uzasadnienia.  Ewentualne braki w biografii kandydatów wynikają więc 
z niedostatecznego przedstawienia sylwetki kandydata przez podmiot zgłaszający.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Marian Ryba zwrócił się z wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad 
punktów dotyczących uchwał odnoszących się do odznaki Zasłużeni dla Ziemi Sądeckiej.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Basta  zaproponował zmianę przez Komisję Statutową 
regulaminu dotyczącego wpływających wniosków i naboru kandydatów do odznaczenia Zasłużeni 
dla  Ziemi  Sądeckiej.  Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Basta zaproponował,  aby zmiany 
dotyczyły dokonania w regulaminie zapisu na temat szczegółowego i wnikliwego formułowania 
zgłoszeń kandydatów do odznaczenia Zasłużeni dla Ziemi Sądeckiej.

Radny  Powiatu  Nowosądeckiego  Marian  Ryba  przychylił  się  do  uwag  wniesionych  przez 
przewodniczącego  Rady  Powiatu  Wiesława  Bastę  dotyczących wniesienia  zmian  w  regulaminie 
zgłaszania kandydatów. Tym samym Radny Powiatu Nowosądeckiego Marian Ryba wycofał wniosek 
o zdjęcie z porządku obrad punktów dotyczących uchwał odnoszących się do odznaki Zasłużeni dla Ziemi 
Sądeckiej..

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina poddał pod głosowanie porządek obrad.

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

PROTOKÓŁ Nr 34/XXXIV/2014 16 maja 2014 r.                                  1



W wyniku głosowania otrzymano:23
22 głosów – za,
0 głosów – przeciw,
1 głosów – wstrzymujących się.

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Jan  Dziedzina stwierdził,  że  porządek  obrad  został 
przyjęty. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XXXIII Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.
4. Interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym. 
6. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie 
– Oddział w Nowym Sączu – z realizacji zadań w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa 
na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2013 roku.
7. Informacja  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Nowym  Sączu  z 
działalności  Inspekcji  za  2013  rok  oraz  stanu  bezpieczeństwa  sanitarnego  Powiatu 
Nowosądeckiego.

8. Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego za 2013 
rok.
9. Przedstawienie sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego placówek służby 
zdrowia za 2013 rok: 
a. SPZOZ – Szpitala im. J. Dietla w Krynicy Zdroju.
b. SPZOZ – Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu. 

      10.1. Przedstawienie:
a. sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2013 rok, 
b. sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za 2013 rok, 
c.  opinii  biegłego rewidenta z  badania  sprawozdania finansowego Powiatu  Nowosądeckiego za 
2013 rok, 
d. uchwały Nr SO.XII/423/15/14 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Krakowie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu
z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia 
Powiatu, 
e. informacji o stanie mienia Powiatu Nowosądeckiego za 2013 rok, 
f. stanowiska - opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego z wykonania budżetu 
Powiatu  Nowosądeckiego  za  2013  rok  wraz  z  wnioskiem  o  udzielenie  Zarządowi  Powiatu 
Nowosądeckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2013 rok,
g. uchwały Nr SO.XII/…/…/14 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Krakowie z dnia …….. 2014 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 
Nowosądeckiego  w  sprawie  absolutorium  dla  Zarządu  Powiatu  Nowosądeckiego  z  tytułu 
wykonania budżetu za 2013 rok.
10.2. Dyskusja.
10.3.Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania 
finansowego  Powiatu  Nowosądeckiego  oraz  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  Powiatu 
Nowosądeckiego za 2013 r.
10.4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu 
Nowosądeckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
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10.
11. Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr 
345/XXX/13  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  20  grudnia  2013  r.  w  sprawie  ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowosądeckiego oraz dyżurów 
aptek  ogólnodostępnych  w porze  nocnej,  w  niedziele,  święta  i  dni  wolne  od  pracy na  terenie 
Krynicy Zdroju, w 2014 roku.
12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej – 
„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”.
13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej – 
„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”.
14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej – 
„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”.
15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej – 
„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”.
16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej – 
„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”.
17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej – 
„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”.
18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej – 
„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”.
19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej – 
„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”.
20. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej – 
„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”.
21. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej – 
„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”.
22. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej – 
„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”.
23. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej – 
„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”.
24. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej – 
„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”.
25.  Sprawy bieżące i wolne wnioski.  
26.  Zamknięcie obrad. 

Ad. 3.
Przyjęcie protokołu XXXIII Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Basta poinformował radnych, iż zgodnie z § 34 ust. 4 i 5 
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  Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Jan 
Dziedzina zaproponował przystąpienie do głosowania nad przyjęciem protokołów.

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

Wiceprzewodniczący Radny Powiatu Nowosądeckiego Jan Dziedzina poinformował, że dnia 9 maja 
br. Radny Powiatu Nowosądeckiego Stanisław Mrzygłód dołączył do grona laureatów V edycji Plebiscytu 
Człowiek  Wielkiego  Serca  zorganizowanego  przez  Stowarzyszenie  Wspólnota  Nowosądecka. 
Wiceprzewodniczący Radny Powiatu Nowosądeckiego Jan Dziedzina złożył z tej okazji w imieniu całej 
Rady Powiatu Nowosądeckiego oraz Zarządu Powiatu Nowosądeckiego gratulacje osiągniętego przez 
Stanisława Mrzygłoda wyróżnienia.

Ad. 4.

Interpelacje Radnych.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Antoni Poręba zwrócił  się z prośbą do Dyrektora Powiatowego 
Centrum Funduszy Europejskich Moniki Bochenek o przedstawienie informacji na temat finansowego 
uczestnictwa Radnych Powiatu Nowosądeckiego oraz Członków Zarządu Powiatu Nowosądeckiego w 
programach unijnych.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Edward Ciągło zwrócił  się z pytaniem do Sławomira Kmaka - 
Dyrektora SPZOZ Szpitala im J. Dietla w Krynicy-Zdroju, czy inwestycja rozbudowy Szpitala  im J. 
Dietla w Krynicy-Zdroju została już rozliczona oraz czy zastaw został zwolniony, jeśli zaś nie został 
rozliczona to czy będzie to miało miejsce jeszcze przed końcem kadencji.

Wiceprzewodniczący  Radny  Powiatu  Nowosądeckiego  Andrzej  Gancarz  złożył  interpelację 
dotyczącą drogi do Leluchowa – odcinek od Majdanów w kierunku granicy państwa. Radny wystąpił 
z prośbą o uzupełnienia ubytków powstałych po zimie oraz poprawy oznakowania w okolicy nowego 
mostu powiatowego w stronę granicy państwa.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Franciszek Kantor złożył interpelacje dotyczącą remontu mostu na 
rzece Białej w Wilczyskach w ciągu drogi Nowy Sącz – Wilczyska oraz modernizacji nawierzchni wyżej 
wymienionego mostu. Radny Powiatu Nowosądeckiego Franciszek Kantor zwrócił się także z prośbą 
o uregulowanie własności mostu.

Radna Powiatu Nowosądeckiego Agata Król-Mirek  zwróciła się z prośbą o uzupełnienia ubytków 
powstałych na drodze powiatowej w kierunku Tylicza na wysokości Strzelnicy. 

Ad. 5.
Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.  

Starosta Nowosądecki Jan Golonka przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie 
międzysesyjnym.

Starosta Nowosądecki Jan Golonka poinformował, że w związku z sytuacją powodziową na tere-
nie Powiatu Nowosądeckiego nieprzejezdne były drogi nr 75 w Witowicach oraz droga w Zabrzeży. 
Ze względu na osuwiska ewakuowana 35 osób m. in. w Barcicach i Dąbrowej, a także pensjonariu-
szy domu Spokojnej Starości. Największy stan wody utrzymuje się na Dunajcu oraz na Popradzie. 
Stany alarmowe przekroczone są w Muszynie oraz w Piwnicznej (zamknięty most dojazdowy).

Starosta poinformował o zmodernizowaniu i wyposażeniu w nowoczesny sprzęt Powiatowe-
go Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz wizycie Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera w 
PCZK.
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Starosta Nowosądecki Jan Golonka odniósł się do interpelacji złożonej przez  Radnego Po-
wiatu Nowosądeckiego Antoniego Poręby informując, że radni nie biorą udziału w realizacji projektów 
unijnych – zajmuje się tym Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich przez co projekty te są wyłączo-
ne z urzędu. Wyjątkiem mogą być radni – nauczyciele biorący udział w projektach unijnych realizowa-
nych przez szkoły. 

Radny Powiatu Nowosądeckiego Antoni Poręba wyjaśnił, że złożona przez niego interpelacja dotyczy 
w szczególności informacji na temat uczestnictwa w unijnych programach przez rodziny Radnych Powia-
tu Nowosądeckiego.

Ad 6.

Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie 
– Oddział w Nowym Sączu – z realizacji zadań w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa 
na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2013 roku.

Wiceprzewodniczący Rady Jan Dziedzina poinformował, iż Komisja Ochrony Środowiska, Rol-
nictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Nowosądeckiego zapoznała się z informacją i nie miała żadnych 
uwag.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Marian Ryba zadał pytanie czy istnieje zagrożenie napływu GMO 
(Genetycznie Modyfikowanych Organizmów) z terenu Słowacji, gdzie GMO jest dopuszczalne. 

Starszy Specjalista Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie 
– Oddział w Nowym Sączu Maria Koszyk  poinformowała, że przepisy dotyczące nasiennictwa 
odnoszą się tylko do terenu naszego kraju.. W ubiegłym roku zostało przeprowadzonych kilka 
monitoringowych badań dotyczących uprawy genetycznie modyfikowanej kukurydzy. Badania nie 
wykazały uprawy roślin genetycznie modyfikowanych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz 
Województwa Małopolskiego. W odniesieniu do Słowacji Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa nie posiada informacji na temat uprawianych tam genetycznie modyfikowanych 
roślin. Starszy Specjalista Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
w Krakowie – Oddział w Nowym Sączu Maria Koszyk zobowiązała się do uzyskania informacji na 
temat uregulowań dotyczących GMO pomiędzy Polską a Słowacją oraz przekazania tych materia-
łów.  

Informacja nie była przedstawiana w całości. Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejne-
go punktu porządku obrad.

Ad.7
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu z działalno-
ści Inspekcji za 2013 rok oraz stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Nowosądeckiego.

Wiceprzewodniczący Rady Jan Dziedzina poinformował, iż Komisja Zdrowia i Uzdrowisk Rady 
Powiatu Nowosądeckiego zapoznała się z informacją. 

Radny Powiatu Nowosądeckiego Antoni  Poręba  zauważył,  że  obowiązujące obecnie przepisy nie 
współgrają z wykonywanymi czynnościami – dużo uogólnień i zaleceń natomiast brak szczegółowego 
ustawodawstwa. Sytuacja taka przekłada się na bardziej szczegółowe spojrzenie, gdzie decyzje nie mogą 
być podjęte w prostej linii przez ustawodawcę zaś decyzja wydawana jest w sposób stosowny dla organu 
kontrolującego. Radny Powiatu Nowosądeckiego Antoni Poręba zwrócił się z prośbą do ustawodawcy 
o wypełnienie luk, pozwalających na usprawnienie pracy firm.
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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu - Lekarz Stanisław Morawski 
w odpowiedział  na pytanie  Radnego Powiatu Nowosądeckiego Antoniego Poręby w odniesieniu do 
przykładu fryzjera używającego brzytwy. W przepisach nie ma zapisu o zakazie używania brzytwy w sa-
lonie fryzjerskim, jednak istnieje zagrożenie zarażenia klientów przy pomocy tego przedmiotu groźnymi 
chorobami zakaźnymi takimi jak wirusowe zapalenie wątroby typu B bądź zarażenie wirusem HIV. Stąd 
środki ostrożności mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób oraz ochronę fryzjerów 
przed oskarżeniami klientów o zakażenie chorobami zakaźnymi.

Informacja nie była przedstawiana w całości. Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejne-
go punktu porządku obrad.

Ad.8
Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego za 2013 
rok.

Wiceprzewodniczący Rady Jan Dziedzina  poinformował, iż Polityki Społecznej Rady Powiatu 
Nowosądeckiego zapoznała się z informacją. 

Radny Powiatu Nowosądeckiego Zenon Szewczyk  pogratulował Dyrektorowi Powiatowego Urzędu 
Pracy Bogdanowi Gołyźniakowi doskonale przygotowanej imprezy mającej na celu promowanie mło-
dych przedsiębiorców.

Wiceprzewodniczący Rady Jan Dziedzina  złożył z tej okazji również podziękowania Radnemu 
Powiatu Nowosądeckiego Wiesławowi Pióro, który był współorganizatorem wyżej wymienionej imprezy.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Antoni Poręba zadał pytanie odnoszące się do środków jakie otrzy-
muje Lewiatan na walkę z bezrobociem. Radny zapytał, kto w układzie obowiązujących przepisów i moż-
liwości pozyskiwania środków oraz łatwości dostępu do tych środków ma łatwiejszy dostęp do środków 
przeznaczonych na walkę z bezrobociem: urzędy pracy czy firmy prywatnye – tutaj Lewiatan?

Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy Bogdan Gołyźniak odpowiedział, że zadania te zlecane są 
przez Ministerstwo w oparciu o procedury konkursowe. Mowa tu o pilotażowych przedsięwzięciach ma-
jących na celu pokazanie zasadności pewnych przyszłych działań Ministerstwa. Powiatowy Urząd Pracy 
również uczestniczy w pilotażowych przedsięwzięciach, m.in. przez okres 2 lat Powiatowy Urząd Pracy 
uczestniczył w pilotażu dla ludzi młodych. Pozyskano dzięki niemu 2 miliony zł na zadania realizowa-
ne przez ludzi młodych.

Informacja nie była przedstawiana w całości. Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejne-
go punktu porządku obrad.
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Ad.9.
Przedstawienie sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego placówek służby 
zdrowia za 2013 rok: 

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

Dyrektor SPZOZ – Szpitala im. J.  Dietla w Krynicy  Zdroju Sławomir Kmak przedstawił 
sprawozdanie rocznych z wykonania planu finansowego za 2013 rok: Zarówno Szpital jak i Ma-
łopolski Ośrodek Terapii Uzależnień wykonały w całości kontrakt z Narodowym Funduszem Zdro-
wia. Oba te podmioty wykonały w całości kontrakt z nadwyżką, która została w całości zapłacona 
przez NFZ w wysokości 371 tysięcy. Zostały zapłacone wszystkie świadczenia specjalistyczne w 
tym: 100% świadczeń w zakresie pediatrii, 100% świadczeń w zakresie intensywnej terapii i 50-
60% na innych oddziałach w zależności od oddziału. Patrząc z perspektywy 3 lat te warunki były 
zdecydowanie najlepsze, głównie z uwagi na mniej nadwykonań. Wynik  finansowy  na  poziomie 
kasowym mógłby się zamknąć w granicach ponad 500 000,00 zł - jest to bardzo dobry wynik. W 
związku z działaniami mającymi na celu aktuarialne  wyprostowanie spraw dotyczących rezerw na 
odprawy emerytalne dochodzono do rezerw, które wynikają z ustawy o rachunkowości w sposób 
stopniowy przez ostatnie 3 lata zwiększając rezerwy z roku na rok. W tym roku utworzyliśmy rezer-
wę na kwotę 760 tys zł, co wpłynęło na wynik. Nie jest to rezerwa finansowa, a zapis księgowy, 
jednak można powiedzieć, że w przyszłym roku i w kolejnych latach w bilansach nie będzie już wi-
dać zwiększonych rezerw na ten zakres działalności. Do pełnej rezerwy dochodzono etapami aby 
nie tworzyć jakiejkolwiek możliwości przekroczenia wyniku finansowego na minus, a tym samym 
aby nie była potrzebna reakcja Rady Powiatu Nowosądeckiego w tym zakresie.

Druga rezerwa została utworzona na kwotę 1000.000,00 zł i jest to rezerwa na sporne 
zobowiązania z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na wniosek audytora rezerwa ta została wykaza-
na w bilansie – jest to rezerwa niefinansowa. Nie zostały do Narodowego Funduszu Zdrowia odpro-
wadzone żadne pieniądze sprawa ta jest w dalszym ciągu wyjaśniana,  złożone zostały odwołania z 
powodu problemu zakwestionowanych świadczeń od 2011 roku. Szpital nie zgadza się z wynikami 
kontroli przedstawionymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia dotyczącymi nieprawidłowości wyni-
kających z procedur związanych z hospitalizacją pacjentów krótszą niż 2 dni opartą m.in. 
o  procedurę  badania  rezonansem  magnetycznym.  Sprawowane  przez  Szpital  świadczenia  były 
zgodne z Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, określającego możliwość hospita-
lizacji krótszej niż 2 dni. Została złożona skarga do prezesa NFZ w Warszawie na czynności Dyrek-
tora Oddziału NFZ.  W protokole pokontrolnym nie znalazły się zarzuty o charakterze medycznym, 
zarzuty dotyczą natomiast nieuzasadnionej hospitalizacji. Narodowy Fundusz Zdrowia nie określił 
jednak z jakich przyczyn hospitalizacja ta jest nieuzasadniona.
 Inwestycja rozbudowy Szpitala  im J. Dietla w Krynicy-Zdroju została w całości rozliczona. Cała 
kwota 2 milionów, wynikająca ze wzrostu wartości robót została w całości rozliczona przez Urząd 
Marszałkowski i uznana za zasadną – konieczną do zrealizowania projektu zgodnie z umową. W za-
leżności od podejścia Urzędu Marszałkowskiego do odsetek od rozliczonych zaliczek wydanych 
wcześniej, pozostaje w granicach 250 tys. zwrotu w związku z pobraniem większych zaliczek na 
realizację inwestycji. Na tym kończy się współpraca z Urzędem Marszałkowskim w zakresie 
realizacje tego projektu. 

Dyrektor SPZOZ – Szpitala im. J. Dietla w Krynicy Zdroju Sławomir Kmak odniósł się do 
sprawy toczącego się procesu dotyczącego kwoty 3.750.000,00 zł. Szpital po raz kolejny występuje 
do Komornika z prośbą o zwrot tej kwoty na podstawie orzeczenia Sądu Apelacyjnego zwalniające-
go Szpital z tego zabezpieczenia. Szpital złożył dwukrotnie skargę do Sądu Rejonowego w Muszy-
nie na czynność Komornika. Ekspertyzy wykazały, że prace zrealizowane przez wykonawcę zostały 
wykonane nieprawidłowo. Sprawa o zwrot wyżej wymienionej kwoty toczy się w Sądzie Gospodar-
czym od 4 lat, zaś przeciwnik procesowy opóźnia proceduralnie bieg procesu m.in. przez składanie 
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wniosków o wyłączenie Sędziego z prowadzenia tej sprawy oraz dostarczanie niepełnej dokumenta-
cji.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Edward Ciągło zapytał czy wykonawca otrzymał od Szpitala 
pieniądze za wykonaną dotychczas pracę oraz jaka to była kwota.

Dyrektor SPZOZ – Szpitala im. J. Dietla w Krynicy Zdroju Sławomir Kmak odpowiedział, że 
wykonawca otrzymał wynagrodzenie za 1 etap prac wynoszące ponad 2 miliony zł. Potrącona 
kwota dotyczy zaś zapisu w umowie, mówiącym o obowiązku pokrycia przez wykonawcę różnicy 
w kwotach między przetargami, w przypadku rozwiązana umowy z powodu niewywiązywania się 
wykonawcy z jej warunków. Na sporną kwotę 3.750.000,00 zł składają się m.in. kary umowne
 z tytułu opóźnień w oddaniu przez wykonawcę 1 etapu zrealizowanej inwestycji.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Edward Ciągło zapytał jakie zobowiązania finansowe posiada Szpital 
oprócz wymienionej kwoty 3.750.000,00 zł, o którą toczy się proces.

Dyrektor SPZOZ – Szpitala im. J. Dietla w Krynicy Zdroju Sławomir Kmak odpowiedział, że Szpi-
tal posiada zobowiązania w stosunku do Powiatu Nowosądeckiego wynoszące 4.100.000,00 zł.  Szpital 
rozpoczął spłatę tego zobowiązania w wysokości 100.000,00 zł, kolejne raty zobowiązania Szpital będzie 
spłacał od przyszłego kwartału w wysokości kolejnych 100.000,00 zł. Dyrektor SPZOZ – Szpitala im. J. 
Dietla w Krynicy Zdroju Sławomir Kmak podziękował Radzie Powiatu Nowosądeckiego za przekazanie 
Szpitalowi 100.000,00 zł jakie Szpital spłacił w ramach zobowiązania. Za przekazaną kwotę został 
zakupiony nowy respirator, w ramach tej kwoty planowany jest również zakup akumulatorowych wierta-
rek do kości. Dyrektor SPZOZ – Szpitala im. J. Dietla w Krynicy Zdroju Sławomir Kmak poinfor-
mował, że Szpital jest w trakcie planowania rozbudowy – nowego pawilonu Szpitala.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Wiesław Pióro zarzucił, że Szpital nie wyegzekwował wykonania 
obowiązków od zatrudnionego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który to wg Radnego przyczynił się do 
powstania zaistniałego problemu. Radny Powiatu Nowosądeckiego Wiesław Pióro ponowił wniosek jaki 
złożył na jednym z posiedzeń Rady Powiatu Nowosądeckiego o mocne wsparcie prawne Szpitala przez 
sztab radców prawnych Starostwa Powiatowego w celu zakończenia zaistniałych sporów.

Dyrektor SPZOZ – Szpitala im. J. Dietla w Krynicy Zdroju Sławomir Kmak w odniesieniu do 
zarzutów dotyczących niewłaściwej pracy Inspektora Nadzoru Budowlanego przypomniał, że budowa 
została dwukrotnie wstrzymana przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. Nie spotkało się to z żadną 
reakcją wykonawcy, który nie usunął usterek. 

b. SPZOZ – Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu. 

Informacja nie była przedstawiana w całości. Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejne-
go punktu porządku obrad.

Ad. 10.1 a

Starosta  Nowosądecki  Jan  Golonka  przedstawił  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  Powiatu 
Nowosądeckiego za 2013 rok. 

Starosta Nowosądecki Jan Golonka poinformował o realizacja budżetu za 2013 rok w stosunku 
do Uchwały Budżetowej. 
− Dochody  ogółem wykonane  zostały  w  106,7%  na kwotę  140  231  190  zł  -  planowana  w 
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uchwale budżetowej kwota dochodów to 131 467 536 zł.
− Wydatki ogółem wykonane zostały na kwotę 142 745 685 zł – wykonanie w 108,5% - plan wg 
uchwały budżetowej wynosił 131 515 312 zł.
− Przychody uzyskano w kwocie 23 409 866 zł – 161,4% w stosunku do planu
− Zaciągnięte zostały kredyty w wysokości  16 000 000 zł,  planowana w uchwale budżetowej 
kwota wynosiła 12 000 000 zł.
− Spłata zadłużenia 18 104 224 zł – wykonanie w 125,3%
− Wskaźnik  zadłużenia  na  31.12.2013  r.:  plan  na  2013  r.  wg  uchwały  budżetowej  40,2%, 
wykonanie: 37,9%
− Wskaźnik spłaty zadłużenia na 31.12.2013 r.: plan na 2013 r. wg uchwały budżetowej: 13,4%, 
wykonanie: 14,7%

Pozyskane dodatkowe środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań powiatowych to 30 730 396 zł

Wykonanie  wydatków  majątkowych  ogółem  Powiatu  Nowosądeckiego  w  2013  roku 
zrealizowane zostało na kwotę 40 205 963 zł w tym:
− Na zadania drogowe: 34 455 265 zł
− Na zadania oświatowe, edukacyjne i sportowe: 2 814 321 zł

−Na zadania z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia: 1 114 045 zł
− W pozostałych jednostkach budżetowych Powiatu: 1 822 332 zł.

Finanse Powiatu w latach 1999 – 2013
− W sumie od 1999 r. do 2013 r. dochody powiatu wyniosły 1 miliard 385 milionów 415 tys. zł.
− W tym samym czasie wydatki wyniosły 1 miliard 435 milionów 745 tys. zł.
− Na inwestycje i remonty wydatkowano ponad 600 milionów zł.

W zakresie ochrony środowiska łącznie w latach 2001 – 2013 w ramach akcji usuwania odpadów 
azbestowych  wywieziono  i  zutylizowano  5,5  tysiąca  ton  azbestu  z  2  tysięcy  216  gospodarstw 
domowych. Wydatkowano na ten cel 1 milion 816 tysięcy zł.

W zakresie pomocy społecznej:
− W 2013 roku na pomoc społeczną wydatkowano: 15 milionów 702 tysiące 92 zł.
− Na  koniec  2013  r.  na  terenie  Powiatu  funkcjonowało  106  rodzin  zastępczych,  w  których 
przebywało  155  dzieci.  Na  utrzymanie  dzieci  przebywających  w  placówkach  i  rodzinach 
zastępczych przeznaczono w ubiegłym roku 4 miliony 316 tysięcy  zł. 
− Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2013 r. wydał 2 474 orzeczenia
o niepełnosprawności - koszt działania Zespołu we wszystkich latach wyniósł 2 miliony 945 tysięcy 
zł. 
− Ogółem na zadania z zakresu pomocy społecznej w latach 1999 – 2013 wydatkowano ponad
95 milionów zł.

Zadania realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków PFRON: 
− W  2013  roku  Powiat  Nowosądecki  dysponował  środkami  finansowymi  z  Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie: 4 miliony 785 tysięcy 726 zł.
− W tym: rehabilitacja społeczna – 4 miliony 293 tysiące 810,37 zł, rehabilitacja zawodowa - 491 
tysięcy 915,63 zł.
− W  2013  roku  PFRON  zakwalifikował  do  realizacji  4  wnioski  w  ramach  Programu 
Wyrównywania Różnic Między Regionami II na kwotę 338 tysięcy 360 zł.
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− W 2013 roku Powiat ze środków PFRON realizował zadania w ramach pilotażowego programu 
„Aktywny Samorząd”. Zrealizowano 7 projektów o łącznej wartości: 539 tysięcy 945,82 zł

Poprawa jakości leczenia - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju:
− W  2013  roku  szpital  realizował  zadanie  „Modernizacja  kuchni  szpitalnej  z  zakupem 
wyposażenia oraz adaptacją części pomieszczeń kuchni na szatnię dla personelu” o wartości: 883 
tysiące 898,77 zł, w tym dofinansowanie ze środków Powiatu 250 tysięcy zł.
− Zakupiono aparaturę i sprzęt medyczny za kwotę 801 tysięcy 983,11 zł.

Poprawa jakości usług Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego:
− Ogólna wartość inwestycji i zakupów sprzętu ratunkowego w 2013 roku to 1 milion 114  tysięcy 
752,62 zł. W tym środki własne: 997 tysięcy 452,62 zł.
− W 2013 roku zakupiono: 

−  trzy ambulanse sanitarne za łączną sumę - 778 tysięcy 204,6 zł;

−  trzy zestawy transportowe – 84 tysiące 173,04 zł;

−  respirator, kapnometr, 2 szt. noszy podbierakowych - 28 tysięcy 740,15 
zł.

Działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w 2013 roku:
− W ramach  działań  poprawiających  bezpieczeństwo  mieszkańców  m.in.  zakupiono  plandeki 
ochronne  i  worki  przeciwpowodziowe  (3  tysiące  szt.),  zorganizowano  ćwiczenia,  zawody  i 
szkolenia służb ratowniczych, przekazano środki dla Komendy Miejskiej PSP na realizację zadań 
Powiatowego  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego  oraz  dofinansowano  działania  zapewniające 
bezpieczeństwo wypoczywających nad Jeziorem Rożnowskim. Łączne wydatki na te cele wyniosły 
84 tysiące 24,1 zł
− W ramach  projektu  „Transgraniczny system czynnej  ochrony przeciwpowodziowej  Powiatu 
Nowosądeckiego  oraz  Starej  Lubovni”  przekazano  sprzęt  ratowniczy  18  jednostkom  OSP 
(motopompy,  agregaty z  najaśnicami,  pilarki,  zestawy ratownictwa medycznego,  ponton,  deska 
lodowa)  o wartości – 93 tysiące 474,9 zł.

Realizacja budżetu PUP w 2013 roku - według źródeł finansowania:
− Kwota przewidziana w planie: 59 896 359 zł
− Wykonanie: 59 021 688 zł
− Na  realizację  programów  rynku  pracy  z  Funduszu  Pracy  w  2013  roku  wydatkowano  21 
milionów 640 tysięcy 816 zł. Ze wsparcia skorzystały 2 tysiące 594 osoby.
− Projekty unijne w 2013 roku wykonane zostały na kwotę 12 milionów 806 tysięcy 543 zł

Turystyka i promocja: W 2013 roku Powiat brał udział w kilkunastu wydarzeniach promujących 
atrakcje turystyczne regionu:
− Powiatowe stoiska targowe odwiedziło ok. 200 tysięcy osób. Z budżetu powiatu na udział w 
tych  wydarzeniach  wydatkowano  6  tysięcy  zł.  Pozostałe  środki  pochodziły  z  funduszy 
europejskich.
− W 2013 roku Powiat Nowosądecki realizował mikroprojekt pod nazwą: „Razem w Europie – 
turystyka bez granic” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – 
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Republika Słowacka 2007-2013.

Organizacje  pozarządowe:W 2013  r.  w  konkursie  dla  organizacji  pozarządowych  przyznano 
wsparcie dla 79 zadań – przekazano 206 tysięcy zł:
− kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 65 tysięcy zł;
− kultura fizyczna i sport – 43 tysiące zł;
− turystyka – 22 tysiące zł;
− promocja zdrowia 40 tysięcy zł;
− edukacja ekologiczna – 10 tysięcy zł;
− dofinansowanie wkładu własnego po środków pozyskanych w innych 
− konkursach – 16 tysięcy zł.

W rozdziale kultura fizyczna i sport wydatkowano 150 tysięcy 598 zł. W 2013 roku Powiat 
dofinansował ponad 100 imprez, w których udział wzięło ok. 8 tysięcy 500 uczestników.

Edukacja  –  inwestycje  i  remonty:  W  2013  roku  w  powiatowych  jednostkach  edukacyjno-
wychowawczych przeprowadzono szereg robót remontowych i inwestycyjnych. Wydatki na ten cel 
zamknęły się kwotą: 651 tysięcy 650 zł.

Działania  Powiatowego  Centrum  Funduszy  Europejskich:  W  2013  roku  realizowano  13 
projektów o łącznej wartości: 41 milionów 731 tysięcy 480 zł 
− W tym w 2013 wydatkowano łącznie: 5 milionów 64 tysiące 730,23 zł.
− Wartość inwestycji i zakupów majątkowych w ramach projektów: 640 tysięcy 499,54 zł.
− Wkład własny Powiatu w projektach – 437 tysięcy 953,87 zł.
− Liczba uczestników działań – 4 tysiące 228 osób.

Poprawa układu komunikacyjnego:
− Wydatki na zadania drogowe w 2013 roku zamknęły się kwotą 34 miliony 543 tysięcy 476 zł
− W tym środki pozyskane z zewnątrz: 20 milionów 122 tysiące 176 zł.

Ad. 10.1 b
Skarbnik  Powiatu  Maria  Jękot  przedstawiła  sprawozdanie  finansowe  Powiatu 
Nowosądeckiego za 2013 r. 

Sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2013 r. obejmuje bilans wykonania budżetu, czyli 
bilans  organu,  łączny bilans  jednostek  budżetowych,  łączny rachunek zysków i  strat  jednostek 
budżetowych oraz zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych. Z bilansu organu, który 
po  stronie  aktywów  i  pasywów  zamyka  się  kwotą  10.939.851  zł  wynika,  że  na  rachunkach 
bankowych Powiatu Nowosądeckiego znajdowało się 6.185.610 zł. W skład tej kwoty wchodziła 
otrzymana pod koniec grudnia subwencja oświatowa na wydatki szkół oraz nadwyżka środków, 
które pozostały na koniec roku 2012. 

Należności Powiatu Nowosądeckiego wynosiły 4.754.240 zł, z czego 4.109.607 zł stanowiła 
należność od Szpitala w Krynicy–Zdroju z tytułu spłaconego kredytu. Należności z tytułu podatku 
dochodowego od osób fizycznych i prawnych wynosiły prawie 560 tys zł. 

Zobowiązania  Powiatu  Nowosądeckiego  wynoszą  53.227.248  zł,  z  tego  z  tytułu 
zaciągniętych i niespłaconych kredytów 53.208.000,00 zł.. 

Łączny bilans jednostek budżetowych: aktywa trwałych jednostek stanowią 94,2 % z łącznej 
sumy bilansowej, czyli  163.838.105,00 zł.  Księgowa wartość majątku będącego w użytkowaniu 
jednostek  budżetowych  Powiatu  Nowosądeckiego  na  koniec  2013  roku  to  163.493.000,00  zł. 
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Majątek ten wzrósł w porównaniu do stanu na koniec 2012 r prawie o 15.000.000,00 zł. Biorąc pod 
uwagę odpisy amortyzacyjne wynoszące ponad 8.600.000,00 zł – rzeczywisty wzrost majątku na 
skutek prowadzonych inwestycji to w ciągu roku 23.600.000,00 zł.

Należności  posiadane  przez  Powiat  Nowosądecki  wynosiły  117.669,00  zł.  Były  to 
należności  powstałe  z  przekształcenia  prawa  użytkowania  wieczystego  –  wszystkie  są 
zabezpieczone  hipotecznie.  Powiat  Nowosądecki  posiada  400  udziałów  w  Małopolskim 
Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych na kwotę 200.000,00 zł.

Największą  kwotę  spośród  aktywów  obrotowych  o  wartości  10.121.000,00  zł  stanowią 
należności Funduszu Świadczeń Socjalnych, które wynoszą prawie 4.600.000,00 zł i są to pożyczki 
pracowników spłacane w ratach.  Należności  do budżetu  objęte  postępowaniem windykacyjnym 
wynoszą prawie 500.000,00 zł.  Pozostałą część aktywów obrotowych stanowią środki PEFRON 
434.000,00 zł, Fundusz Pracy – 2.900.000,00 zł oraz środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych – 830.000,00 zł.

Pasywa w bilansie obrazujące źródło finansowania aktywów dzielą się na kapitały własne, 
fundusze celowe (PEFRON oraz Fundusz Pracy), a także zobowiązania krótkoterminowe (13 pensja 
wraz z ZUS-em i podatkiem oraz ZUS i podatki od wypłat, które nie zostały w całości przekazane 
za  miesiąc  grudzień).  Fundusze  specjalne,  czyli  środki  z  Zakładowego  Funduszu  Świadczeń 
Socjalnych - łączna kwota w jednostkach budżetowych 3.413.000,00 zł 

Następnie  Skarbnik Powiatu Maria Jękot przedstawiła rachunek zysków i strat  jednostek 
budżetowych  obrazujący  sposób  generowania  zysków przez  te  jednostki  oraz  ich  zdolnośc  do 
samofinansowania. W sprawozdaniu zestawione zostały przychody jednostek (dochody budżetowe, 
dochody ze świadczonych usług wramach prowadzonej działalności oraz koszty niezbędne do tej 
działalności).  Z  przedstawionego  sprawozdania  wynika,  że  dochody jednostek  były  wyższe  od 
przychodów  osiągniętych  w  roku  poprzednim  o  ponad  6.650.000,00  zł.  Koszty  działalności 
operacyjnej jednostek były natomiast niższe o ponad 4.000.000,00 zł. Najbardziej zmniejszyły się 
koszty  usług  obcych  –  o  5.000.000,00  zł.  W  związku  z  podjętymi  oszczędnościami  koszty 
wynagrodzeń  wraz  ze  składkami  również  uległy  zmniejszeniu  o  kwotę  800.000,00  zł. 
Równocześnie  wzrosły  koszty  świadczeń  finansowanych  z  budżetu  –  tj.  środki  wypłacane  dla 
rodzin  zastępczych  i  domów  pomocy  społecznej.  Zastosowana  polityka  oszczędnościowa 
spowodowała zwiększenie osiągniętego przez jednostki zysku (w stosunku do roku ubiegłego) o 
11.600.000,00 zł oraz umożliwiła spłatę części kredytów ze środków własnych oraz sfinansowanie 
znacznej części inwestycji z własnych środków. 

Następnie  Skarbnik  Powiatu  Maria  Jękot  przedstawiła  zestawienie  zmian  funduszu 
jednostek.  Sprawozdanie obrazuje zmiany w funduszu przez jego zwiększenie,  na co składa się 
zysk  z  roku  ubiegłego,  przeksięgowanie  wydatków  zrealizowanych  bieżących  otrzymanych 
nieodpłatnie  środków  trwałych.  Na  zmniejszenie  funduszu  składają  się  pokryte  straty, 
przeksięgowanie  zrealizowanych  dochodów,  dotacji,  środków  na  inwestycje  a  także  wartości 
sprzedanych lub przekazanych odpłatnie lub nieodpłatnie środków trwałych. Po dokonaniu analizy 
okazuje się, że fundusz jednostki zwiększył się o 5.330.000,0 zł. Sprawozdanie to podlega badaniu 
audytorskiemu.  

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 10.1 c
Skarbnik  Powiatu  Maria  Jękot  przedstawiła  opinię  biegłego  rewidenta  z  badania 
sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za 2013 rok. 

Zadaniem biegłego  rewidenta  było  zbadanie  i  wyrażenie  opinii  o  zgodności  z  wymagającymi 
zastosowania zasadami, czyli polityką rachunkowości tego sprawozdania oraz rzetelności i jasności 
przedstawienia  przez  sprawozdanie  we  wszystkich  istotnych  aspektach  sytuacji  finansowej  i 
majątkowej, wyniku finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę 
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sporządzenia tego sprawozdania. Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone w taki sposób, 
aby uzyskać racjonalną pewność pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. Sprawozdanie w 
szczególności  obejmowało  sprawdzenie  poprawności  zastosowanych  przez  jednostkę  zasad 
rachunkowości, znaczących szacunków, sprawdzenie w sposób wyrywkowy dowodów i zapisów 
księgowych,  z  których  wynikają  liczby  i  informacje  oraz  całościową  ocenę  sprawozdania 
finansowego.  Badanie  dostarczyło  wystarczającej  podstawy  do  wyrażenia  opinii.  Jednostka 
badająca zwróciła uwagę, że w sprawozdaniu powinny zostać ujęte wszystkie jednostki budżetowe 
– również te, które zostały w ciągu roku zlikwidowane. Zastrzeżenie biegłego rewidenta jest jednak 
sprzeczne z nowym rozporządzeniem Ministra Finansów mówiącym o tym, że w sprawozdanie 
powinny zostać ujęte jedynie jednostki kontynuujące działalność na dzień 31 grudnia.  Zdaniem 
biegłego rewidenta  (z  wyjątkiem opisanego zastrzeżenia)  zbadane sprawozdanie  we wszystkich 
istotnych aspektach przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i 
finansowej jednostki oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1.01.2013 do 31.12.2013. 
Sprawozdanie  zostało  wykonane  w  sposób  zgodny  z  wymagającymi  zastosowania  zasadami 
rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie 
jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa 
i postanowieniami statutu jednostki.

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 10.1 d
Skarbnik Powiatu Maria Jękot odczytała uchwałę Nr SO.XII/423/15/14 Składu Orzekającego 
Kolegium  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Krakowie  z  dnia  28  marca  2014  roku  w 
sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2013 rok 
wraz z informacją o stanie mienia Powiatu. 

W  Skład  Orzekającego  Kolegium  Kolegium  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Krakowie 
wchodziły następujące osoby:  Przewodniczący – Marek Łopata,  członkowie: Teresa Kulka oraz 
Józef  Zoń.  Po  zbadaniu  złożonego  przez  Zarząd  Powiatu  Nowosądeckiego  sprawozdania  z 
wykonania  budżetu  za  2013  rok  wraz  z  informacją  o  stanie  mienia  postanowił  pozytywnie 
zaopiniować  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  Powiatu  Nowosądeckiego  za  rok  2013  oraz 
pozytywnie zaopiniować informację o stanie mienia  Powiatu Nowosądeckiego. Jako uzasadnienie, 
Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie podał, iż w dniu 24 
marca 2013r wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu 
Powiatu  Nowosądeckiego  za  2013  rok  wraz  z  informacją  o  stanie  mienia.  Analiza  wyżej 
określonych dokumentów oraz  bilansu  wykonania  budżetu  sporządzonego  na  dzień  31  grudnia 
2013 roku wykazała, iż spełniają one wymogi co do szczegółowości i zakresu danych zgodnie 
z  przepisami  Ustawy  o  Rachunkowości.  Przedmiotowe  sprawozdanie  przedstawia  planowane 
dochody i wydatki budżetu w kwotach zgodnych z Uchwałą Budżetową, po uwzględnieniu zmian 
dokonanych  w  roku  budżetowym  przez  Radę  i  Zarząd  Powiatu  Nowosądeckiego  dotyczących 
wykonania  dochodów  i  wydatków  pozostających  w  zgodności  z  odpowiednimi  wielkościami 
wynikającymi ze sprawozdań budżetowych. Zarząd Powiatu w sposób wyczerpujący przedstawił 
informację  zapisu  planowanej  realizacji  dochodów  i  wydatków  budżetu.  Dane  wykazane  w 
sprawozdaniu RB28S z wykonania planu wydatków budżetowych nie wskazują, aby na koniec roku 
budżetowego wystąpiły przypadki przekroczenia limitów wydatków ustalonych w poszczególnych 
przedziałach  klasyfikacji  budżetowej.  Według przedłożonych sprawozdań wynik został  ustalony 
prawidłowo. Z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku wynika, że wystąpiła ujemna 
różnica  między  uzyskanymi  przychodami  a  zrealizowanymi  wydatkami.  Na  koniec  2013  roku 
poziom  zadłużenia  Powiatu  Nowosądeckiego  kształtował  się  w  granicach  limitu  ustalonego 
przepisami  starej  Ustawy o Finansach Publicznych.  Kwota długu wynosił  53.208.000,00 zł,  co 
stanowiło  37,94%  wykonanych  dochodów.  Relacja  kwoty  długów  do  wykonanych  dochodów 
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ogółem kształtowała się poniżej dopuszczalnej granicy, czyli 60% wykonanych dochodów budżetu. 
Przedstawiona przez Zarząd Powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 

2013  informacja  o  stanie  mienia  zawiera  dane  wymagane  przepisami  ustawy  o  finansach 
publicznych. Skład orzekający postanowił pozytywnie zaopiniować przedłożone sprawozdania.

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 10.1 e
Dyrektor Wydziału Geodezji i Budownictwa Marian Ryczek przedstawił informację o stanie 
mienia  Powiatu  Nowosądeckiego za  2013 rok.  Informacja  nie  była  przedstawiona  w całości. 
Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Powiatu Nowosądeckiego  Marian Ryba zapytał, czy w ostatnim czasie została sfinalizowana 
jakaś transakcja nieruchomości na terenie Krynicy-Zdroju. 

Dyrektora Wydziału Geodezji i Budownictwa Marian Ryczek odpowiedział, iż mimo kilku przetar-
gów nie doszło jeszcze do sprzedaży nieruchomości na terenie Krynicy-Zdroju. Zostały otwarte następne 
przetargi. Mimo prowadzonych akcji informacyjnych m.in. przez Internet, radio oraz ogłoszenia w prasie 
nie udaje się sfinalizować tych transakcji. Mimo to, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego podjął decyzję, aby 
nie obniżać cen nieruchomości.

Ad. 10.1 f
Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  Andrzej  Gancarz  przedstawił   stanowisko  -  opinii 
Komisji   Rewizyjnej  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  z  wykonania  budżetu  Powiatu 
Nowosądeckiego  za  2013  rok  wraz  z  wnioskiem  o  udzielenie  Zarządowi  Powiatu 
Nowosądeckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2013 rok. 

Komisja  Rewizyjna  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  dniu  24  kwietnia  2014  roku  podjęła 
Uchwałę  nr  1/2014  w  sprawie  Wniosku  o  udzielenie  Zarządowi  Powiatu  Nowosądeckiego 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2013 rok. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu 
Nowosądeckiego  powołana  Uchwałą  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  nr10/2/2010  z  dnia  30 
grudnia 2010 w składzie: Andrzej Gancarz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Józef Świgut 
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, Marian Kuczaj – Sekretarz Komisji, Edward Ciągło – 
Członek  Komisji,  Józef  Głód  –  Członek  Komisji,  po  pozytywnym  zaopiniowaniu  wykonania 
budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2013 rok występuje do Rady Powiatu Nowosądeckiego z 
wnioskiem o  udzielenie  Zarządowi  Powiatu  Nowosądeckiego  absolutorium z  tytułu  wykonania 
budżetu Powiatu za 2013 rok. Sporządzona Uchwała została przyjęta przez Komisję Rewizyjną 
większością  3  głosów przy 2  głosach wstrzymujących  się.  Wniosek Komisji  Rewizyjnej  został 
przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która podjęła Uchwałę Nr SO.XII/424/6/14 w dniu 
12 maja 2014 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego 
w  sprawie  absolutorium dla  Zarządowi  Powiatu  Nowosądeckiego  z  tytułu  wykonania  budżetu 
Powiatu za 2013 rok.

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

Ad.10.1 g
Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Andrzej  Gancarz przedstawił  uchwały  Nr 
SO.XII/424/6/14  Składu  Orzekającego  Kolegium  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w 
Krakowie z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu Nowosądeckiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z 
tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
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Uchwała  Nr SO.XII/424/6/14 w dniu 12 maja 2014 roku w sprawie opinii  o  wniosku Komisji 
Rewizyjnej  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  absolutorium  dla  Zarządowi  Powiatu 
Nowosądeckiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2013 rok. Działając na podstawie art.13 
pkt  8  i  art.19  ust.  2  Ustawy  z  dnia  7  października  1992  roku  o  Regionalnych  Izbach 
Obrachunkowych  w związku  z  art.16  ust.3  ustawy z  dnia  8  marca  1990  roku  o  Samorządzie 
Powiatowym, Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie opiniuje 
pozytywnie  wniosek  Komisja  Rewizyjna  Rady Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  udzielenia 
absolutorium Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

Uzasadnienie: Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie udzielenia 
absolutorium  Zarządowi  Powiatu  Nowosądeckiego  z  tytułu  wykonania  budżetu  za  2013  rok 
zawarty  w  uchwale  Komisji  Rewizyjnej  Nr1/2014  z  dnia  29  kwietnia  2014  roku  wpłynął  do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, zespołu zamiejscowego w Nowym Sączu w dniu 30 
kwietnia 2014 roku. Powyższy dokument został przesłany przez Przewodniczącego Rady Powiatu. 
Komisja  Rewizyjna Rady Powiatu Nowosądeckiego realizując  swoje  uprawnienia  wynikające  z 
przepisów ustawy z  dnia  8  marca  1990  roku  o  Samorządzie  Powiatowym wystąpiła  do  Rady 
Powiatu  Nowosądeckiego  z  wnioskiem  o  udzielenie  Zarządowi  Powiatu  Nowosądeckiego 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2013 rok. Jak wynika z treści przedłożonego 
do  Izby dokumentu  wystąpienie  z  wnioskiem do  Rady Powiatu  Nowosądeckiego  nastąpiło  po 
pozytywnym  zaopiniowaniu  przez  Komisję  Rewizyjną  wykonania  budżetu  Powiatu 
Nowosądeckiego  za  2013  rok  na  podstawie  przepisu  art.16  ust.  3  Ustawy  o  Samorządzie 
Powiatowym,  który stanowi,  że  Komisja  Rewizyjna  opiniuje  wykonanie  budżetu  Powiatu  oraz 
występuje  z  wnioskiem do Rady Powiatu  w sprawie  udzielenia  lub nieudzielenia  absolutorium 
Zarządowi.  Formułując  wniosek  w  sprawie  absolutorium  Komisja  Rewizyjna  Rady  Powiatu 
Nowosądeckiego uwzględniła wymogi art. 270 ust. 2 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o 
Finansach  Publicznych,  zgodnie  z  którymi  Komisja  Rewizyjna  organu  stanowiącego  jednostki 
samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu 
wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, informację o stanie mienia 
jednostki  samorządu  terytorialnego  i  opinię  biegłego  rewidenta  z  badania  sprawozdania 
finansowego  oraz  przedstawia  organowi  stanowiącego  w  terminie  do  dnia  15  czerwca  roku 
następującego  po  roku  budżetowym  wniosek  w  sprawie  absolutorium  dla  Zarządu.  Fakt 
zaopiniowania  wykonania  budżetu  za  2013  rok  potwierdza  uzasadnienie  do  wniosku  Komisji 
Rewizyjnej, w którym to Komisja wymieniła przesłanki stanowiące podstawę wystąpienia do Rady 
Powiatu  Nowosądeckiego  z  wnioskiem o  udzielenie  Zarządowi  Powiatu  absolutorium z  tytułu 
wykonania budżetu za 2013 rok oraz wykazała, że przedmiotem jej czynności była szczegółowa 
analiza budżetu i działalności finansowej Powiatu Nowosądeckiego w 2013 roku. Wobec tego Skład 
Orzekający  Kolegium  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Krakowie  uznał,  że  przedstawiony 
wniosek Komisji Rewizyjnej spełnia wymogi formalne oraz prawne i postanowił jak w sentencji.  

Materiał stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 10.2.
Dyskusja

Radny  Powiatu  Nowosądeckiego  Józef  Leśniak zarzucił, że  budżet  na  rok  2013  rok  został 
wprowadzony w sposób bezpodstawny, co stanowiło przedmiot odwołania złożonego do Wojewody 
Małopolskiego. Radny poinformował, że nie zgadza się z opinią Wojewody Małopolskiego, który to 
uzasadniał,  że  lista  obecności  przed  obradami  daje  podstawy ku  temu,  aby  uznać  za  quorum 
obowiązujące  w  trakcie  głosowania  w  sprawie  budżetu  na  rok  2013.  Radny  Powiatu 
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Nowosądeckiego  Józef  Leśniak  poinformował,  że  Klub  Prawa  i  Sprawiedliwości  opowie  się 
przeciwko uchwaleniu absolutorium.  

Radny Powiatu Nowosądeckiego Antoni Poręba odniósł się do prezentacji przedstawionej przez 
Starostę  Nowosądeckiego  Jana  Golonkę  zauważając,  że  w  głównej  mierze  odnosi  się  ona  do 
jubileuszu 15-lecia Powiatu Nowosądeckiego, a nie do kwestii podsumowania budżetu za rok 2013. 
Radny złożył  wniosek o  przedstawienie na jednej  z  kolejnych Sesji  Rady Powiatu prezentacji  
obrazującej wydane środki oraz wykonane inwestycje z podziałem na poszczególne gminy Powiatu 
Nowosądeckiego. Radny zwrócił się również z prośbą o przedstawienie wykazu osób bezrobotnych 
odbywających staże w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu wraz z informacjami na temat 
gmin, z których bezrobotni pochodzą. 
Radny Powiatu Nowosądeckiego Antoni Poręba odnosząc się do wypowiedzi  Radnego Powiatu 
Nowosądeckiego Józefa Leśniaka stwierdził, iż również jego zdaniem budżet na rok 2013 przyjęty 
został bez wymaganego quorum.

Starosta  Nowosądeckiego  Jana  Golonka  odpowiedział,  że  informacje  o  które  prosi  Radny 
Powiatu Nowosądeckiego Antoni Poręba zostaną przygotowane i przedstawione 

Ad. 10.3.
Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania 
finansowego  Powiatu  Nowosądeckiego  oraz  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  Powiatu 
Nowosądeckiego za 2013 r.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych art. 270 ust. 4 organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

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

Przewodniczący  Komisji  Mienia  i  Infrastruktury  Stanisław  Śmierciak  przedstawił  opinię 
Komisji w części dotyczącej sprawozdania z mienia.  Opinia Komisji jest pozytywna.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Jan Dziedzina poddał projekt uchwały 
pod głosowanie. 
Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 24
W wyniku głosowania otrzymano:
16  głosów – za
8 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina stwierdził, że w wyniku głosowania: 

Uchwała Nr 376/XXXIV/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego oraz sprawozdania 
z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2013 r. została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad. 10.4.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu 
Nowosądeckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

Wiceprzewodniczący  Rady  Jan  Dziedzina poinformował,  iż  zgodnie  z  ustawą  o  finansach 
publicznych  art.  270  pkt.  3  Komisja  Rewizyjna,  dnia  29  kwietnia  br.  przedstawiła  organowi 
stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wniosek w sprawie absolutorium dla Zarządu. 
Wniosek ten został również zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Gancarz  przedstawił projekt uchwały  w sprawie 
udzielenia Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 
rok. Na podstawie art. 12 pkt. 4 i pkt. 6 z 5 czerwca 1998 roku o Samorządzie Powiatowym oraz 
art.  27L  §  1  ustawy  z  27  dnia  sierpnia  2009  roku  o  finansach  publicznych  Rada  Powiatu 
Nowosądeckiego  po   zapoznaniu  się  ze  sprawozdaniem  z  wykonania  budżetu  Powiatu 
Nowosądeckiego za 2013 rok, sprawdzeniem finansowym Powiatu Nowosądeckiego za rok 2013, 
opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za 2013 
rok, opinią  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 
2013  rok,  informacją  o  stanie  mienia  Powiatu  Nowosądeckiego  za  2013  rok,  stanowiskiem 
wynikającym z wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego udziela absolutorium 
Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. Uchwała wchodzi 
w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Jan Dziedzina poinformował, iż zgodnie z 
art.  30 pkt.  1 ust.  1a ustawy o samorządzie powiatowym Uchwałę w sprawie absolutorium dla 
Zarządu, Rada Powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Jan Dziedzina poddał projekt uchwały 
pod głosowanie. 
Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 24
W wyniku głosowania otrzymano:
16  głosów – za
8 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała Nr 377/XXXIV/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie 
udzielenia Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 
2013 rok została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina  stwierdził że wobec wyników głosowania 
Rada Powiatu Nowosądeckiego udzieliła Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. 

Ad. 11.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 345/XXX/13 
Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin 
pracy  aptek  ogólnodostępnych  na  terenie  powiatu  nowosądeckiego  oraz  dyżurów  aptek 
ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedziele, święta i dni wolne od pracy na terenie Krynicy 
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Zdroju, w 2014 roku.

Dorota Dobrowolska Kierownik Zespołu Zdrowia i Spraw Obywatelskich przedstawiła projekt 
uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  345/XXX/13  Rady 
Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych 
w porze nocnej, w niedziele, święta i dni wolne od pracy na terenie Krynicy Zdroju, w 2014 roku.  
Przedmiotowa zmiana podyktowana jest skróceniem pracy aptek w Starym Sączu, Krynicy-Zdroju 
oraz w Łącku,  które  ujęte  były w rozkładzie  godzin  pracy aptek.  Zachodzi  zatem konieczność 
aktualizacji  harmonogramu  pracy  aptek  na  2014  rok.  Przedmiotowy  projekt  uchwały  został 
skierowany do opinii burmistrzowi Starego Sącza, burmistrzowi Krynicy Zdroju, wójtowi gminy 
Łącko i okręgowej Izbie Aptekarskiej w Krakowie. Projekt uzyskał pozytywną opinię.  

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Pan Włodzimierz Oleksy przedstawił opinię Komisji 
do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Jan Dziedzina poddał projekt uchwały 
pod głosowanie.
Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 22
W wyniku głosowania otrzymano:
22 głosów – za,
0 głosów – przeciw,
0 głos – wstrzymujący się.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Jan Dziedzina  stwierdził,  że w wyniku 
głosowania:
Uchwała Nr 378/XXXIV/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 maja 2014 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 345/XXX/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 grudnia 2013 r. 
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowosądeckiego 
oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedziele, święta i dni wolne od pracy na terenie 
Krynicy Zdroju, w 2014 roku została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Jan  Dziedzina  przekazał  dalszy  ciąg 
prowadzenia obrad Przewodniczącemu Rady Wiesławowi Baście.

Ad. 12.

Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  nadania  odznaki  honorowej  – 
„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”.  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Wiesław 
Basta poinformował, iż członkowie Kapituły Odznaki Honorowej„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” 
na  posiedzeniu  w  dniu  30  kwietnia  br.  pozytywnie  zaopiniowali  13  kandydatów  do  odznaki.  
Przewodniczący  Rady  Wiesław  Basta  w  odniesieniu  do  wniosku  Radnego  Powiatu 
Nowosądeckiego  Mariana  Ryby  poinformował,  że  wniosek  zostanie  przeanalizowany  przez 
Komisję Statutową Rady Powiatu Nowosądeckiego i podjęte zostaną odpowiednie działania mające 
na celu zmiany w regulaminie dotyczące uszczegółowienia wniosków z informacjami na temat 
kandydatów do odznaki

Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  nadania  odznaki  honorowej  – 
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„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” za szczególne osiągnięcia i zasługi dla Powiatu Nowosądeckiego 
Pani Alicji Barańskiej .

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Wiesław  Basta poddał  projekt  uchwały  pod 
głosowanie. 
Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 18

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

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Basta stwierdził,  że  w wyniku głosowania:  Uchwała Nr 
379/XXXIV/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie nadania odznaki 
honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”, została podjęta. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.13

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej – 
„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” za szczególne osiągnięcia i zasługi dla Powiatu Nowosądeckiego 
Panu Czesławowi Baście.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Wiesław Basta poddał  projekt  uchwały pod 
głosowanie. 

Radny  Powiatu  Nowosądeckiego  Marian  Ryba  zwrócił  uwagę  iż  uzasadnienie  do  wniosku 
dotyczącego nadania  odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” dla Pana Czesława 
Basty zawiera jedynie pobieżne informacje na temat kandydata do odznaki. 

Radny  Powiatu  Nowosądeckiego  Antoni  Poręba  zapytał,  czy  kandydat  do  nadania  odznaki 
honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Czesław Basta jest spokrewniony 
z Przewodniczącym Rady Powiatu Nowosądeckiego Wiesławem Bastą.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Wiesław Basta poinformował, że kandydat do 
nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Czesław Basta w żadnym stopniu 
nie jest z nim spokrewniony.

Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 18

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

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Basta stwierdził, że w wyniku głosowania:
Uchwała Nr 380/XXXIV/2014 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 maja 2014 r. 
w sprawie nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”, została podjęta. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad.14

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej – 
„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Panu Edwardowi Drozdowi.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Wiesław Basta  poddał  projekt  uchwały pod 
głosowanie. 
Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 18

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

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Basta stwierdził, że w wyniku głosowania:
Uchwała Nr 381/XXXIV/2014 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 maja 2014 r. 
w sprawie nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”, została podjęta. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.15.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej – 
„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Pani Zofii Golonce.

Radny  Powiatu  Nowosądeckiego  Marian  Ryba  zwrócił  się  z  pytaniem do  Starosty  Powiatu 
Nowosądeckiego Jana Golonki  z  pytaniem,  czy między nim a kandydatką  do  nadania  odznaki 
honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Zofią Golonką istnieje pokrewieństwo.

Starosta Powiatu Nowosądeckiego Jan Golonka poinformował, że nie jest spokrewniony 
z kandydatką  do nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Zofią Golonką.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Wiesław Basta  poddał  projekt  uchwały pod 
głosowanie. 
Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 21

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

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Basta stwierdził, że w wyniku głosowania:
Uchwała Nr 382/XXXIV/2014 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 maja 2014 r. 
w sprawie nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”, została podjęta. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad.16

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej – 
„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”  Pani Bogumile Kmak.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Wiesław Basta  poddał  projekt  uchwały pod 
głosowanie. 
Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 21

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

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Basta stwierdził, że w wyniku głosowania:
Uchwała Nr 383/XXXIV/2014 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 maja 2014 r. 
w sprawie nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”, została podjęta. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.17

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej – 
„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Pani Barbarze Kotarbie.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Wiesław Basta   poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 21

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

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Basta stwierdził, że w wyniku głosowania:
Uchwała Nr 384/XXXIV/2014 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 maja 2014 r. 
w sprawie nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”, została podjęta. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.18

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej – 
„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Panu Zbigniewowi Piekarskiemu.

Radny  Powiatu  Nowosądeckiego  Józef  Leśniak  w  odniesieniu  do  kandydatury  Zbigniewa 
Piekarskiego  stwierdził,  iż  według  niego kandydat  nie  jest  odpowiednią  osobą do honorowego 
odznaczenia – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Wiesław Basta   poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 20
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W wyniku głosowania otrzymano:
14 głosów – za
5 głosów – przeciw
1 głosów – wstrzymujących się

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Basta stwierdził, że w wyniku głosowania:
Uchwała Nr 385/XXXIV/2014 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 maja 2014 r. 
w sprawie nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”, została podjęta. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.19

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej – 
„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Księdzu Proboszczowi Piotrowi Pupczykowi.

Radny  Powiatu  Nowosądeckiego  Marian  Ryba zapytał  o  dane  dotyczące  wieku  księdza 
Proboszcza Piotra Pupczyka.

Radny  Powiatu  Nowosądeckiego  Adam  Mazur  poinformował,  że  kandydaturę  Księdza 
Proboszcza Piotra Pupczyka zgłosiło Towarzystwo Ziemi Muszyńskiej. Zaznaczył, że 
w regulaminie zgłaszania kandydatów do odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” 
nie ma punktów dotyczących obowiązku podania wieku kandydata.

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Jan  Dziedzina  poinformował,  iż 
zgłaszanie ewentualnych zastrzeżeń co do słuszności nadania odznaki kandydatom powinno mieć 
miejsce na posiedzeniu Kapituły.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Wiesław Basta  poddał  projekt  uchwały pod 
głosowanie. 
Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 23

W wyniku głosowania otrzymano:
18 głosów – za
3 głosów – przeciw
2 głosów – wstrzymujących się

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Basta stwierdził, że w wyniku głosowania:
Uchwała Nr 386/XXXIV/2014 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 maja 2014 r. 
w sprawie nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”, została podjęta. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.20

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej – 
„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Panu Krzysztofowi Sułkowskiemu.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Wiesław Basta   poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 23
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W wyniku głosowania otrzymano:
23 głosów – za
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Basta stwierdził, że w wyniku głosowania:
Uchwała Nr 387/XXXIV/2014 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 maja 2014 r. 
w sprawie nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”, została podjęta. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.21

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej – 
„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Pani Natalii Szopińskiej.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Wiesław Basta   poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
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

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Basta stwierdził, że w wyniku głosowania:
Uchwała Nr 388/XXXIV/2014 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 maja 2014 r. 
w sprawie nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”, została podjęta. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.22

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej – 
„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Panu Robertowi Ślusarkowi.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Marian Ryba zapytał przez kogo został zgłoszony wniosek 
z  kandydaturą  Pana  Roberta  Ślusarka  do  nadania  odznaki  honorowej  –  „Zasłużony dla  Ziemi 
Sądeckiej”.  Radny  poinformował,  że  wniosek  i  uzasadnienie  zostały  przygotowane  w  sposób 
wzorcowy i zawierają szczegółowe i obszerne informacje na temat życia i działalności kandydata 
do odznaki.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Wiesław  Basta  poinformował,  że  wniosek 
złożony został przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Antoni Poręba  zapytał o miejsce zamieszkania kandydata  do 
nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Pana Roberta Ślusarka.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Wiesław Basta   poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 22
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W wyniku głosowania otrzymano:
22 głosów – za
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Basta stwierdził, że w wyniku głosowania:
Uchwała Nr 389/XXXIV/2014 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 maja 2014 r. 
w sprawie nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”, została podjęta. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.23

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej – 
„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Pani Zofii Wcisło.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Wiesław Basta   poddał projekt uchwały pod 
głosowanie. 
Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 22

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

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Basta stwierdził, że w wyniku głosowania:
Uchwała Nr 390/XXXIV/2014 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 maja 2014 r. 
w sprawie nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”, została podjęta. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad 24

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania odznaki honorowej – 
„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Panu Stanisławowi Wojtarowiczowi.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Wiesław Basta  poddał  projekt  uchwały pod 
głosowanie. 
Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 22

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

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Basta stwierdził, że w wyniku głosowania:
Uchwała Nr 391/XXXIV/2014 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 maja 2014 r. 
w sprawie nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”, została podjęta. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad. 25.
Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Radny  Powiatu  Nowosądeckiego  Zenon  Szewczyk  poinformował,  że  w  czasie  uroczystości 
kanonizacyjnych św. Jana Pawła II w Rzymie włoskie media podały informację o pielgrzymie 
z  Polski,  który  na  uroczystości  dotarł  pieszo  z  okolic  Nowego  Sącza.  Radny  pogratulował 
Włodzimierzowi Oleksemu odniesionego sukcesu i podziękował za taką promocję sądeczczyzny.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Wiesław Basta poinformował, że dnia 18 maja 
br.  (niedziela)  o  godzinie  12.00  w  Galerii  Tesco  w  Nowym  Sączu  odbędzie  się  spotkanie 
organizowane przez Stanisława Łukasika z zespołem kardiochirurgów oraz kardiologów, na którym 
będzie  możliwość  wykonani  badań  serca  oraz  możliwość  zasięgnięcia  konsultacji  z  zakresu 
kardiochirurgii i kardiologii. Na spotkaniu obecny będzie Marszałek Marek Sowa.

Ad. 26.
Zamknięcie obrad.
Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Wiesław  Basta,  wobec  wyczerpania 
wszystkich punktów Porządku Obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego, ogłasza 
zamknięcie posiedzenia i dziękuje za udział w obradach Sesji.

 Wiceprzewodniczący
    Rady Powiatu Nowosądeckiego

  Jan DZIEDZINA

Protokołowała:
Anna Hardy-Repetowska
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