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Protokół Nr 6/2017 
posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk 

Rady Powiatu Nowosądeckiego 
w dniu 11 grudnia 2017 roku 

 
 
Realizowany porządek posiedzenia: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu 

Nowosądeckiego. 
3. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok w zakresie 

obejmującym działania Komisji. 
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.  
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
6. Zamknięcie posiedzenia. 

 
 
Ad 1. 
Przewodniczący Komisji Włodzimierz Oleksy otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich przybyłych. 
 
W posiedzeniu uczestniczyło 4 Członków Komisji oraz zaproszeni goście: 
 
Antoni Koszyk    - Wicestarosta Nowosądecki; 
Małgorzata Bochenek   - Skarbnik Powiatu; 
Janusz Geroch    - Z-ca Dyrektora SPZOZ – Sądeckiego Pogotowia    
     Ratunkowego w Nowym Sączu ds. Administracyjno-  
     Eksploatacyjnych;  
Dorota Dobrowolska - Kierownik Zespołu Zdrowia i Spraw Osobowych. 
 
 
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego Protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Włodzimierz Oleksy Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia 
i poddał go pod głosowanie.  
 
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 
 
 
Ad 2. 
Przewodniczący Komisji Włodzimierz Oleksy poddał pod głosowanie, po zapoznaniu się z jego treścią 
przez członków komisji, protokół Nr 5/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. 
 
Protokół został przyjęty i podpisany. 
 
 
Ad 3. 
Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek  przedstawiła projekt uchwały budżetowej 
Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok w zakresie obejmującym działania Komisji. 
 
Na wstępie Pani Skarbnik poinformowała, że projekt Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 
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2018 rok otrzymał pozytywną ocenę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Kwota 
zaplanowanych wydatków w tym dziale wynosi 8.528.583 zł i stanowi 5,74% udziału w wydatkach 
ogółem Powiatu. Jest to kwota niższa o ok. 1 100 000 złotych w porównaniu do roku 2017. Obniżka ta 
dotyczy wyłącznie zadań zleconych dotyczących opłacania składek przez PUP za bezrobotnych 
nieposiadających prawa do zasiłku. 
Jednakże największą pozycję w tym dziale stanowi regulowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 
osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. Wydatki nieżące na ten cel, planowane na zadania 
z zakresu administracji rządowej, wynoszą 4144195 zł z tego: 

 składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 4132411 zł – przekazywane przez ZUS przez 
PUP dla Powiatu Nowosądeckiego; 

 ubezpieczenia zdrowotne za uczniów przebywających w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych na terenie Powiatu – 11784 zł, w tym w ramach dotacji na ubezpieczenia 
wychowanków w niepublicznych placówkach wychowawczych w Mochnaczce i Gostwicy – 
4494 zł. 

 
W ramach wydatków majątkowych w tym dziale planuje się dotację celową w kwocie 4261388 zł dla 
SPZOZ Szpitala w Krynicy-Zdroju, przeznaczoną na dofinansowanie rozbudowy Szpitala im. dr. J. Dietla 
w Krynicy-Zdroju z zastosowaniem energoszczędnych technologii 
 
W ramach wydatków ratownictwa medycznego planuje się dotację celową majątkową w kwocie 50.000 zł 
dla Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 
sprzętu medycznego.  
 
Ponadto planuje się przekazanie dotacji w kwocie 17000 zł dla SPZOZ Szpitala w Krynicy-Zdroju na 
realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (zgodnie z umowami 
z gminami powiatu). Źródłem pochodzenia tych wydatków są dotacje z gmin na powyższy cel.  
 
Na pozostałe zadania w tym dziale obejmujące zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia planuje się 
wydatki bieżące w wysokości 56000 zł, w tym: 

 kwotę 40.000 zł na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu ochrony 
i promocji zdrowia podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałających 
w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym działalność pożytku publicznego; 

 kwotę 16000 zł na współorganizację i realizację programów edukacyjno-profilaktycznych 
i zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu, współorganizację akcji z zakresu ochrony i promocji 
zdrowia organizowanych przez stowarzyszenia i fundacje oraz na zakup materiałów edukacyjnych 
wykorzystywanych podczas akcji profilaktycznych prowadzonych na rzecz mieszkańców 
Powiatu.  

 
 
Projekt w/w uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany. 
 
 
Ad 4. 
Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 
Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.  
 
Na wstępie Pani Skarbnik poinformowała, że projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Nowosądeckiego otrzymał pozytywną ocenę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Prognoza 
finansowa Powiatu Nowosądeckiego została opracowana na lata 2018-20125. Prognoza finansowa na rok 
2018 jest zbieżna z parametrami budżetowymi, jeżeli chodzi o dochody, wydatki przychody, wynik 
finansowy, przychody i rozchody. W symulacji wyników na lata 2019-20125 zostały przyjęte wskaźniki 
przedstawione przez Ministra Finansów i Rozwoju w oficjalnych dokumentach.  
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Projekt w/w uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany. 
 
Ad 5/6. 
Przewodniczący Komisji Włodzimierz Oleksy podziękował zebranym za przybycie i zamknął 
posiedzenie. 
 
 
 
 
 

  Przewodniczący 
Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN 
 

     
 
Włodzimierz Oleksy 
 
 

 
 
 
 

 
Protokołowała: Monika Pasiut 


