
Rada Powiatu Nowosądeckiego

PROTOKÓŁ Nr 28/XXVIII/2017

z obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2017  r.

Ad 1.

Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego rozpoczęła się o godzinie 13:00 w budynku Starostwa

Powiatowego w Nowym Sączu, ul Jagiellońska 33, sala obrad (pokój 208), trwała do godz. 15:00.

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).

Przewodniczący  Rady Powiatu  Zygmunt  Paruch,  dokonał  otwarcia  posiedzenia  XXVIII

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

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poinformował, iż w dniu dzisiejszym nie będą

powoływani  sekretarze  obrad.  Głosy  zostaną  zliczone  przy  pomocy  elektronicznego  systemu

głosowań i debat.

Ad 2.

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Zygmunt  Paruch  zwrócił  się  do  radnych

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

obrad.

Wobec braku uwag  Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch  poddał  pod głosowanie

porządek obrad.

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

W wyniku głosowania otrzymano:

23 głosów – za,

0 głosów – przeciw,

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

Realizowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.

4. Interpelacje radnych.

5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym. 

6. Informacja na temat przygotowań do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie

Powiatu Nowosądeckiego w sezonie zimowym 2017/2018.

7. Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  ustalenia  rozkładu  godzin

pracy aptek  ogólnodostępnych  na  terenie  Powiatu  Nowosądeckiego oraz  dyżurów aptek

ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na terenie

Krynicy-Zdroju, Miasta i Gminy Stary Sącz, Miasta Grybów oraz Gminy Grybów, w 2018

roku. 

8. Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  Programu  Współpracy

Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018.

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmniejszenia wysokości opłat

za wymianę prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego w związku z wprowadzeniem nazw ulic

w miejscowości Tęgoborze.

10. Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zmiany  uchwały

nr 262/XXVII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia wysokości opłat na

rok  2018  za  usunięcie  i  przechowywanie  statków lub  innych  obiektów pływających  na

obszarach wodnych Powiatu Nowosądeckiego. 

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta do

przeprowadzenia  badania  sprawozdania  finansowego  Powiatu  Nowosądeckiego  za

2017 i 2018 rok.

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

Nowosądeckiego na 2017 rok. 

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

Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

14. Oświadczenia, wolne wnioski.   

15. Zamknięcie sesji. 
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Ad 3.

Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poinformował Państwa Radnych, iż zgodnie z § 81

ust. 2 Statutu Powiatu Nowosądeckiego protokół z ostatniej Sesji Rady Powiatu został wyłożony do

wiadomości na 7 dni przed terminem dzisiejszej Sesji.  Do chwili obecnej nie zostały zgłoszone

poprawki ani uzupełnienia.

W  związku  z  brakiem  poprawek  i  uzupełnień  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt

Paruch zaproponował przystąpienie do głosowania nad przyjęciem protokołu.

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

W wyniku głosowania otrzymano:

23 głosów – za,

0 głosów – przeciw,

0 głosów – wstrzymujących się.

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

 Ad 4.

Interpelacje radnych Radny Powiatu Nowosądeckiego.

Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego Antoni Poręba zgłosił interpelację dot.:

– interwencji w związku z zamkniętymi poczekalniami na dworcach kolejowych na terenie

powiatu nowosądeckiego.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Józef Świgut złożył:

– podziękowania dot. zakończonych inwestycji w Gminie Kamionka Wielka;

– prośbę o uwzględnienie remontu drogi od granicy miasta do Kamionki Wielkiej oraz granicy

Mystkowa do Cieniawy. 

Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego Wiesław Pióro zgłosił interpelację dot.:

– procedury  zatrzymywania  pojazdów  na  drodze  publicznej  przez  uprzywilejowane

pojazdy Policji. 

Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego Stanisław Sułkowski zgłosił interpelację dot.:

– remontu drogi w Piwnicznej Zdroju ul. Szczawnicka oraz budowy chodnika w Łomnicy.
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Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego Wiktor Durlak zgłosił interpelację dot.:

– wykonania  przejścia  dla  pieszych  w  okolicach  stacji  paliw  na  granicy  miejscowości

Biała Niżna oraz Stróże. 

Radna Rady Powiatu Nowosądeckiego Joanna Stawiarska złożyła podziękowania dot.:

– dobrej  współpracy  przy  budowie  chodników  w  Gminie  Chełmiec  oraz  starań

o ambulatoryjną opiekę rehabilitacyjną w Ośrodku Zdrowia w Chełmcu.

Starosta  Nowosądecki  Marek  Pławiak  odniósł  się  do  złożonych  interpelacji  w  pierwszej

kolejności do Pana Radnego Antoniego Poręby. Zapewnił, że w sprawie udostępnienia poczekalni

na  dworcach  kolejowych  zwróci  się  do  zarządzających  –  Dworce  Kolejowe  oraz  Zakład

Nieruchomości.  Następnie  Pan  Starosta  odniósł  się  do  interpelacji  Pana

Wiceprzewodniczącego RPN Józefa  Świguta  poinformował,  że  remont  drogi  od  granicy  miasta

w stronę Kamionki Wielkiej będzie uzależniony od dostępnych środków i zapewnił o staraniach

w tym kierunku. Wyraził ponadto swoje zadowolenie ze zrealizowanych prac w tamtym regionie.

W dalszej kolejności Pan Starosta odniósł się do interpelacji Radnego Wiesława Pióro, informując,

iż  o udzielenie  odpowiedzi  w tej  sprawie zwróci  się  do Komendy Miejskiej  Policji.  Następnie,

odpowiadając na interpelację Radnego Stanisława Sułkowskiego, zapewnił, iż Zarząd podejmuje

wszelkie starania, by ująć remont ul. Szczawnickiej w Piwnicznej Zdroju w programie odbudowy

i wykonać  tam nową  nawierzchnię  oraz  budowy chodnika  w  Łomnicy.  W kwestii  interpelacji

Radnego Wiktora Durlaka  Starosta  poinformował, iż zwróci się do zarządu Dróg Wojewódzkich

z prośbą o rozważenia możliwości umiejscowienia przejścia dla pieszych we wskazanym miejscu

w okolicach stacji paliw na granicy miejscowości Biała Niżna oraz Stróże. Na zakończenie Starosta,

odnosząc się do słów Radnej Joanny Stawiarskiej, także podziękował za  dobrą współpracę z Gminą

Chełmiec przy budowie chodników oraz wyraził zadowolenie ze skutecznej interwencji w sprawie

ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej w Ośrodku Zdrowia w Chełmcu.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Józef Świgut zwrócił się do obecnego na

sali  Podinspektora  Komendy  Miejskiej  Policji  w  Nowym  Sączu  o  rozważenie  możliwości

kontrolowania samochodów w  porze nocnej w miejscach bardziej oświetlonych.

Senator RP Stanisław Kogut w pierwszej kolejności podziękował za zaproszenie na Sesję RPN.

W dalszej  kolejności  odniósł  się  do  złożonej  interpelacji  w  sprawie  zamkniętych  dworców

kolejowych. Wyraził jednak obawę związaną z  zachowaniem  osób bezdomnych, przebywających

na dworcach w porze nocnej oraz bezpieczeństwem pracowników. Podkreślił, że interwencja Policji

w  takich  sytuacjach  musi  być  skuteczna.  Pan  Senator  podziękował  Komendantowi  Policji  za
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właściwe utrzymywanie porządku w Stróżach. Następnie Senator odniósł się do obecnych spraw

krajowych.  W pierwszej  kolejności  poinformował,  iż  w  Senacie  odbędzie  się  głosowanie  nad

ustawą  o wyborach  samorządowych.  Głównymi  założeniami  ustawy jest  dwu-kadencyjność  dla

wójtów,  burmistrzów i  prezydentów,  eliminacja  jednomandatowych  okręgów wyborczych,  urny

mają  być  przeźroczyste  oraz  zamontowane  kamery.   Następną  ustawą  jest  ustawa  o  sądach

najwyższych   i KRS,  a  także  dotycząca  pracy  w  niedzielę.  Na  zakończenie  Pan  Senator

podziękował Zarządowi za kompetentną i skuteczną pracę. 

Ad 5.

Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Starosta  Nowosądecki  Marek  Pławiak w  pierwszej  kolejności  poinformował,  że  został

opracowany  projekt  budżetu  na  2018  rok,  który  został  przekazany  do  Regionalnej  Izby

Obrachunkowej oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu Nowosądeckiego. W dalszej części Starosta

przedstawił na jakim etapie są projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich. Z programu

Poprawa  Efektywności  Energetycznej  w  Budynkach  Użyteczności  Publicznej  realizowane  są

następujące projekty: Dom Pomocy Społecznej w Zbyszycach (1 260 000 zł) – wykonywane są

m. in.   prace  ociepleniowe i  dociepleniowe budynku;  Zespół  Szkół  Zawodowych  w Grybowie

(670 000 zł)  –  m.  in.  wymiana stolarki  okiennej  i  drzwiowej,  ocieplenie budynku,  przebudowa

instalacji  centralnego  ogrzewania;  Zespół  Szkół  Powiatowych  w  Starym  Sączu  przy

ul. Krakowskiej  –  postępowanie  przetargowe na  planowaną inwestycję.  Z programu Cyfryzacja

Zasobów Geodezyjnych i Kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz: zakup

serwerów  do  serwerowni  Starostwa  Powiatowego  wraz  z  oprzyrządowaniem  oraz  licencjami

(ok. 500  000  zł),  zakup  oprogramowania  geodezyjnego  (138  530  zł),  podpisanie  umowy  na

wykonanie ortomapy dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza ( 799 500 zł), w trakcie

procedury znajduje się dygitalizacja operatów geodezyjnych (ok. 1 321 817 zł). Ponadto Starosta

poinformował,  iż  1  grudnia  2017  roku  w  Wydziale  Geodezji  zostanie  zatrudniony  dodatkowy

pracownik,  którego wynagrodzenie  będzie finansowane z  ww. projektu.  Z projektu  Małopolska

Chmura  Edukacyjna:  dostarczono  sprzęt  informatyczny  do  zdalnego  prowadzenia  zajęć

edukacyjnych  przez  pracowników  naukowych  uczelni  wyższych  następujących  szkół:  ZSS

w Grybowie,  ZS  w  Łącku  oraz  ZSP  w  Starym  Sączu  (wartość  jednego  zestawu  wynosi

ok. 150 000 zł).  W  Ramach  projektu  promocyjnego  realizowanego  we  współpracy  pogranicze

Polska  –  Słowacja  podpisano  umowę  na  realizację  zadań,  tj.  16  wycieczek  rowerowych  po

Sądecczyźnie oraz okolicach Starej Lubowni wraz z materiałem zdjęciowym, podpisano umowę ze

słowackim wykonawcą malowanej mapy regionu (5 382 euro), podpisano umowę z wykonawcą
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aplikacji  mobilnej  dotyczącej  atrakcji  turystycznych  (41  922 zł).  Starosta  poinformował,  że  na

ukończeniu jest projekt sali gimnastycznej przy LO w Starym Sączu (do 15.12.2017 r. przekazana

zostanie kompletna dokumentacja wraz z wyceną kosztorysową). W pierwszym kwartale 2018 roku

zostanie złożony wniosek o przyznanie dotacji z Ministerstwa Sportu. Jest również przeprowadzony

przetarg,  gdzie  zostało  zlecone  przygotowanie  dokumentacji  na  budowę  Powiatowego  Urzędu

Pracy,  która  będzie  zrealizowana do końca  pierwszego kwartału  2018 roku.  Następnie  Starosta

poinformował,  iż  w  okresie  międzysesyjnym  Zarząd  uczestniczył  wielu  spotkaniach

i uroczystościach,  m.  in.:   posiedzeniu  Powiatowego  Związku  Ochotniczych  Straży  Pożarnych,

posiedzeniu  Powiatowego  Zespołu  Zarządzania  Kryzysowego,  spotkaniu  z  Dyrektorem

Regionalnym Lasów Państwowych, rocznicy odzyskania niepodległości, II edycji konkursu Dzikie

Smaki Sądecczyzny w Muszynie, jubileuszu GOPR, 80-leciu istnienia Regionalnego Zespołu Pieśni

i  Tańca  Podegrodzie,  95-leciu  powstania  Orkiestry  Dętej  oraz  20-leciu  założenia  Chóru

w Ptaszkowej.  Starosta  poinformował  o  odbyciu  się  delegacji  dyrektorów  z  rumuńskich  szkół,

którzy odwiedzili Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  w Nawojowej, ZAZ w Nawojowej, Zespół

Szkół w Krynicy, Zespół Szkół w Starym Sączu, Internat Międzyszkolny, Powiatowy Młodzieżowy

Dom Kultury w Starym Sączu, Zespół Szkół Zawodowych  w Grybowie oraz plac budowy LO

w Grybowie.  Na  zakończenie  Starosta  Nowosądecki  za  pomocą  prezentacji  multimedialnej

zaprezentował rozbudowę SPZOZ Szpitala im. J. Dietla w Krynicy.  

Ad 6.

Informacja na temat przygotowań do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie

Powiatu Nowosądeckiego w sezonie zimowym 2017/2018.

Informacja została wcześniej przesłana do informacji Radnych Powiatu Nowosądeckiego, następnie

przedstawiona do oceny Komisji Mienia i Infrastruktury RPN.

Przewodniczący Komisji  Mienia i Infrastruktury Pan Antoni Poręba poinformowała, iż opinia

Komisji jest pozytywna.

Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego Stanisław Dąbrowski skierował pytanie do Dyrektora

Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adama Czerwińskiego, jakie są przyczyny różnicy

kosztów  utrzymania  1  km  dróg  tej  samej  kategorii  oraz  jak  Powiatowy  Zarząd  Dróg  jest

przygotowany do wywozu śniegu. 

Dyrektor  Powiatowego  Zarządu  Dróg  w  Nowym  Sączu  Adam  Czerwiński odpowiadając,
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poinformował, iż wykonawcy są wybierani w drodze przetargu nieograniczonego. Podzielone drogi

powiatowe  są na zadania umożliwiające  start praktycznie każdemu podmiotowi przygotowanemu

do akcji zimowej. Są takie drogi, które wzbudzają pewne wątpliwości, na których nie ma więcej

wykonawców – jest jeden i nie ma podstaw żeby go odrzucić. Takim przykładem są drogi w rejonie

Łącka, gdzie cena jest kilkakrotnie wyższa od dróg w trudniejszym terenie. PZD jest zobowiązane

do  działania  w  ramach  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  co  oznacza,  że  jeśli  oferty  są

formalnie  poprawne  to  nie  mogą  zostać  odrzucone.  W  odniesieniu  do  pytania  dotyczącego

przygotowania Powiatowego Zarządu Dróg i organizacji wywozu śniegu Dyrektor poinformował,

że  PZD  jest  zainteresowane  zleceniem  tych  czynności  podmiotom  z  zewnątrz,  zwłaszcza

w miejscowościach uzdrowiskowych, jednakże wiąże się to ze wzrostem kosztów. Na wyposażeniu

PZD znajdują  się  ciągniki,  odśnieżarka  oraz  pracownicy fizyczni.  Dotychczas  nie  zdarzały  się

drastyczne utrudnienia w tym zakresie. W budżecie Powiatu zabezpieczone są środki na bieżące

utrzymanie dróg, z tych środków w sytuacjach trudnych zadania te zlecane są obcym podmiotom.

Dyrektor  zaznaczył  ponadto,  że  zimowe  utrzymanie  chodników  należy  co  właścicieli

nieruchomości przyległych do drogi.

Ad 7.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek

ogólnodostępnych  na  terenie  Powiatu  Nowosądeckiego  oraz  dyżurów  aptek  ogólnodostępnych

w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Krynicy-Zdroju, Miasta

i Gminy Stary Sącz, Miasta Grybów oraz Gminy Grybów, w 2018 roku.

Kierownik Zespołu  Zdrowia i  Spraw Osobowych Pani  Dorota  Dobrowolska  przedstawiła

projekt uchwały.

Materiał stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący  Komisji  Zdrowia i Uzdrowisk RPN Pan Włodzimierz Oleksy przedstawił opinię

Komisji do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna.

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały w sprawie ustalenia

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów

aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na terenie

Krynicy-Zdroju, Miasta i Gminy Stary Sącz, Miasta Grybów oraz Gminy Grybów, w 2018 roku

pod głosowanie.

W wyniku głosowania otrzymano:
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22 głosów – za

0 głosów – przeciw

0 głosów – wstrzymujących się

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

Uchwała  Nr  267/XXVIII/17 Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  30  listopada  2017  r.

w sprawie  ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego

oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na

terenie Krynicy-Zdroju, Miasta i Gminy Stary Sącz, Miasta Grybów oraz Gminy Grybów, w 2018 roku,

została podjęta.

 

Ad 8.

Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  Programu  Współpracy  Powiatu

Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018.

Dyrektor  Biura  Promocji  i  Wspierania  Organizacji  Pozarządowych  Pan  Andrzej  Zarych

przedstawił projekt uchwały.

Materiał stanowi załącznik do protokołu.

Wiceprzewodniczący Komisji  Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

oraz Współpracy Międzynarodowej RPN  Pan Mieczysław Kiełbasa przedstawił opinię Komisji do

projektu. Opinia Komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch w  sprawie  Programu  Współpracy  Powiatu

Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018 pod głosowanie.

W wyniku głosowania otrzymano:

21 głosów – za

0 głosów – przeciw

0 głosów – wstrzymujących się

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

Uchwała Nr 268/XXVIII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie

Programu  Współpracy  Powiatu  Nowosądeckiego  z  Organizacjami  Pozarządowymi  na  rok  2018,

została podjęta.

PROTOKÓŁ Nr 28/XXVIII/2017  30 listopada 2017 r.                                  8



Ad 9.

Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w sprawie  zmniejszenia  wysokości  opłat  za

wymianę  prawa  jazdy  i  dowodu  rejestracyjnego  w  związku  z  wprowadzeniem  nazw  ulic

w miejscowości Tęgoborze.

Dyrektor  Wydziału  Transportu  i  Komunikacji  Pan  Tomasz  Czerniec  przedstawił

projekt uchwały.

Materiał stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Komisji  Budżetowej RPN Pan Marek Kwiatkowski przedstawiła opinię Komisji do

projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna.

W wyniku głosowania otrzymano:

23 głosów – za

0 głosów – przeciw

0 głosów – wstrzymujących się

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

Uchwała Nr 269/XXVIII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2017 r.  w sprawie

zmniejszenia  wysokości  opłat  za  wymianę  prawa  jazdy  i  dowodu  rejestracyjnego  w  związku

z wprowadzeniem nazw ulic w miejscowości Tęgoborze, została podjęta.

Ad 10.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany uchwały nr 262/XXVII/17

Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2018 za usunięcie

i przechowywanie  statków  lub  innych  obiektów  pływających  na  obszarach  wodnych

Powiatu Nowosądeckiego.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Zygmunt  Paruch poinformował,  iż  w  dniu

9 listopada 2017 r. wpłynęło z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zawiadomienie o wszczęciu z

urzędu postępowania  nadzorczego dotyczącego kontroli  legalności  uchwały Nr 262/XXVII/17 Rady

Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  ustalenia  wysokości  opłat  na  rok  2018  za  usunięcie

i przechowywanie  statków  lub  innych  obiektów  pływających  na  obszarach  wodnych  Powiatu
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Nowosądeckiego.  Stosowne  wyjaśnienia  w  tej  sprawie  zostały  przekazane  do  organu  nadzorczego

pismem z dnia 15 listopada br.

Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Pan Ryszard Wąsowicz przedstawił

projekt uchwały.

Materiał stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Komisji Budżetowej RPN Pan Marek Kwiatkowski przedstawił opinię Komisji do

projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch poddał  projekt  uchwały  w sprawie  zmiany

uchwały nr 262/XXVII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok

2018 za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarach wodnych

Powiatu Nowosądeckiego pod głosowanie.

W wyniku głosowania otrzymano:

23 głosów – za

0 głosów – przeciw

0 głosów – wstrzymujących się

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

Uchwała Nr 270/XXVIII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2017 r.  w sprawie

zmiany uchwały nr 262/XXVII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia wysokości opłat

na rok 2018 za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarach

wodnych Powiatu Nowosądeckiego, została podjęta.

Ad 11.

Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  wyboru  biegłego  rewidenta  do

przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za 2017 i 2018 rok.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła projekt uchwały.

Materiał stanowi załącznik do protokołu.

PROTOKÓŁ Nr 28/XXVIII/2017  30 listopada 2017 r.                                  10



Przewodniczący Komisji Budżetowej RPN Pan Marek Kwiatkowski przedstawił opinię Komisji do

projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch poddał  projekt  uchwały  w sprawie wyboru

biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za

2017 i 2018 rok pod głosowanie.

W wyniku głosowania otrzymano:

23 głosów – za

0 głosów – przeciw

0 głosów – wstrzymujących się

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

Uchwała Nr 271/XXVIII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2017 r.  w sprawie

wyboru  biegłego  rewidenta  do  przeprowadzenia  badania  sprawozdania  finansowego  Powiatu

Nowosądeckiego za 2017 i 2018 rok, została podjęta.

Ad 12.

Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Powiatu

Nowosądeckiego na 2017 rok.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła projekt uchwały.

Materiał stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący  Komisji  Budżetowej  RPN  Marek  Kwiatkowski przedstawił  opinię  Komisji  do

projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch poddał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmian

w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok pod głosowanie.

W wyniku głosowania otrzymano:

24 głosów – za

0 głosów – przeciw

0 głosów – wstrzymujących się
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Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania:

Uchwała Nr 272/XXVIII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2017 r.w sprawie zmian

w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok została podjęta.

Ad 13.

Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy

Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła projekt uchwały.

Materiał stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący  Komisji  Budżetowej  RPN  Marek  Kwiatkowski przedstawił  opinię  Komisji  do

projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch poddał  projekt  uchwały  w sprawie  zmiany

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego pod głosowanie.

W wyniku głosowania otrzymano:

23 głosów – za

0 głosów – przeciw

0 głosów – wstrzymujących się

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

Uchwała Nr 273/XXVIII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2017 r.  w sprawie

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego, została podjęta.

Ad 14.

Oświadczenia, wolne wnioski.

Radny  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Pan  Marek  Kwiatkowski  zwrócił  się  do  Dyrektora

Powiatowego  Zarządu  Dróg  w  Nowym  Sączu  o  przygotowanie  zestawienia  dotyczącego  kosztów

utrzymania  zimowego poszczególnych dróg, motywując  swoją prośbę dużymi rozbieżnościami stawek.
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Członek  Zarządu  Powiatu  Nowosądeckiego  Pan  Marian  Ryba poinformował,  iż  2  grudnia  br.

w Bazylice  pw.  Św.  Małgorzaty  w  Nowym  Sączu  odbędą  się  uroczystości  związane  Żołnierzami

Niezłomnymi  I  Pułku  Strzelców  Podhalańskich  oraz  odnalezieniem zaginionego  sztandaru  I  Pułku

Strzelców Podhalańskich. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Pan  Zygmunt  Paruch  poinformował,  że

w styczniu 2018 roku planowana jest konferencja poświęcona historii I Pułku Strzelców Podhalańskim,

podczas której będzie zaprezentowany odnaleziony sztandar. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Józef Świgut  poinformował, że przekaże do

Zarządu Województwa Małopolskiego pismo w sprawie programu wymiany pieców –  możliwości taniej

wymiany pieców. 

Poseł RP Pan Jan Duda  zabrał głos, informując, że kierowana przez niego podkomisja zatwierdziła

projekt ustawy o genetycznie modyfikowanych organizmach, zgodnie z którym taka uprawa w Polsce

będzie właściwie niemożliwa. Następnie poinformował, że pracę rozpoczyna podkomisja zajmująca się

ustanowieniem nowego prawa łowieckiego. 

Ad 15.

Zamknięcie sesji.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Zygmunt  Paruch,  wobec  wyczerpania

wszystkich  punktów  Porządku  Obrad  XXVIII  Sesji  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego,  ogłasza

zamknięcie posiedzenia i dziękuje za udział w obradach Sesji.

              Przewodniczący  
              Rady Powiatu Nowosądeckiego

    

                                     Zygmunt Paruch

Zał. 5 
Załącznikami do powyższego protokołu są wydruki wygenerowane z sytemu debat i głosowań
dotyczące poszczególnych głosowań. 

Protokołowała:
Monika Pasiut

PROTOKÓŁ Nr 28/XXVIII/2017  30 listopada 2017 r.                                  13


