
Rada 
Powiatu Nowosądeckiego

PROTOKÓŁ Nr 32/XXXII/2014
z obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 lutego 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 się o godzinie 13:40.
W sesji  uczestniczyło  27  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  Wiesław  Basta,  dokonał  otwarcia  posiedzenia  XXXII 
Sesji  Rady Powiatu  Nowosądeckiego  IV kadencji,  po  czym  przywitał  przybyłych  radnych  
i gości. Na sekretarzy obrad wyznaczeni zostali Radni: Marek Kwiatkowski, Józef Leśniak.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Basta poinformował, iż Pan Zenon Szewczyk, obronił 
z wyróżnieniem pracę doktorską pt.:  ,,Słownik gwary Lachów Sądeckich”. 
Opracowany  słownik  zawiera  około  13  000  wyrazów  hasłowych,  zawartych  na  około  800 
stronach.  Niezwykle  cennym  ze  względów  praktycznych  i  poznawczych  uzupełnieniem 
słownika,  jest  zbiór  275  ilustracji,  przywołujących  odchodzący  w  przeszłość  świat  kultury 
Lachów. Słownik jest uwieńczeniem 30 letniej pracy związanej z gromadzeniem materiałów. 
W  imieniu  Zarządu  i  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Pan  Wiesław  Basta  złożył 
najserdeczniejsze  gratulacje  Panu  Zenonowi  Szewczykowi  z  okazji  pomyślnej  obrony pracy 
doktorskiej oraz uzyskania tak zaszczytnego tytułu. 

Ad. 2.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Wiesław Basta  poinformował, iż zgodnie  
z § 72 ust. 2. pkt. 1 Statutu Powiatu Nowosądeckiego przyjętego Uchwałą Nr 265/XXII/13 z dnia 
31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Nowosądeckiego, 
Komisja Rewizyjna RPN zgłosiła wniosek o wprowadzenie nowego punktu do porządku obrad 
XXXII Sesji  RPN, projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie rozpatrzenia 
skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie.

Projekt w/w uchwały RPN został wprowadzony w pkt. 16 porządku obrad XXXII Sesji Rady 
Powiatu Nowosądeckiego.

Zgodnie z § 72 pkt. 4, każdy z wniosków dotyczący wprowadzenia do porządku obrad projektu 
uchwały,  który  wpłynął  do  Przewodniczącego,  co  najmniej  5  dni  przed  planowaną  Sesją, 
wprowadzany jest do porządku obrad obligatoryjnie.

Radny  Józef  Leśniak   w  imieniu  Klubu  Radnych  Prawa  i  Sprawiedliwości  zwrócił  się  
z  wnioskiem  o  uczczenie  minutą  ciszy  pamięci  zmarłego  Zbigniewa  Romaszewskiego  - 
wybitnego działacza opozycji  demokratycznej  i  Marszałka Senatu,  jak również pamięci  ofiar 
wszystkich, którzy zginęli na Majdanie w Kijowie. 
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Starosta Nowosądecki Jan Golonka  zgłosił  wniosek o wycofanie z porządku obrad XXXII 
Sesji RPN, projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 
352/XXXI/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 grudnia 2013 r.,  w sprawie zamiaru 
likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół w Marcinkowicach. 
Starosta  wyjaśnił,  iż  propozycja  ta  wynika  z  wniosku  Komisji  Edukacji.   Jest  to  uchwała  
o zamiarze likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, w której było zawarte, iż podlega 
ona ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Wojewoda uznał, iż nie 
jest to prawo miejscowe, w związku z tym nie ma konieczności zapisu i publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego, wystarczy jedynie adnotacja, że uchwała wchodzi  
w  życie  z  dniem podjęcia.  Jednakże  niezależnie  od  tego  Wojewoda  uchwałę  opublikował.  
Z powodu nieporozumienia Starosta proponuje więc odłożenie decyzji dot. projektu niniejszej 
uchwały.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Wiesław  Basta  poddał  pod  głosowanie  
zgłoszony wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały 
Nr 352/XXXI/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zamiaru 
likwidacji  Szkolnego  Schroniska  Młodzieżowego  w  Zespole  Szkół  w  Marcinkowicach 
stanowiącej pkt. 11 proponowanego porządku obrad Sesji.

Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 
27
W wyniku głosowania otrzymano:
27 głosów – za,
0 głosów – przeciw,
0 głosów – wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Wiesław Basta stwierdził, iż projekt uchwały 
Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 352/XXXI/13 Rady Powiatu 
Nowosądeckiego z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska 
Młodzieżowego w Zespole Szkół w Marcinkowicach, został wycofany z porządku obrad XXXII 
Sesji RPN

Starosta  Nowosądecki  Jan  Golonka zgłosił  wniosek  o  wprowadzenie  do  porządku  obrad 
XXXII Sesji RPN sprawozdania z wykonania zadań powiatu nowosądeckiego z zakresu ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami za 2013 rok.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Wiesław  Basta poddał  pod  głosowanie  
zgłoszony  wniosek   o  wprowadzenie  do  porządku  obrad  sprawozdania  z  wykonania  zadań 
powiatu nowosądeckiego z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami za 2013 rok.

Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 
27
W wyniku głosowania otrzymano:
27 głosów – za,
0 głosów – przeciw,
0 głosów – wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Wiesław Basta stwierdził, iż sprawozdanie 
z wykonania zadań powiatu nowosądeckiego z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 
za 2013 rok, zostało wprowadzone jako punkt 16 porządku obrad. 
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Starosta  Nowosądecki  Jan  Golonka zgłosił  wniosek  o  wprowadzenie  do  porządku  obrad 
XXXII  Sesji  RPN,  projektu  uchwały  Rady Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  przyznania 
dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego.  

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Wiesław  Basta poddał  pod  głosowanie  
zgłoszony  wniosek  o  wprowadzenie  do  porządku  obrad  projektu  uchwały  Rady  Powiatu 
Nowosądeckiego  w  sprawie  przyznania  dotacji  celowych  na  prace  konserwatorskie, 
restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytkach  wpisanych  do  rejestru  zabytków 
położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego.  

Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 
27
W wyniku głosowania otrzymano:
27 głosów – za,
0 głosów – przeciw,
0 głosów – wstrzymujących się.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Wiesław Basta stwierdził, iż projekt uchwały 
Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  przyznania  dotacji  celowych  na  prace 
konserwatorskie,  restauratorskie  lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego, został wprowadzony jako punkt 17 
porządku obrad. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Wiesław  Basta  poddał  pod głosowanie  porządek  obrad  po 
zmianach.
Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 
27
W wyniku głosowania otrzymano:
27 głosów – za,
0 głosów – przeciw,
0 głosów – wstrzymujących się.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Wiesław  Basta  stwierdził,  że  porządek  obrad  został 
przyjęty.  

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XXXI Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.
4. Interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym. 
6. Przyjęcie  sprawozdania  z  działalności  wspólnej  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku  
     dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego za 2013 rok.
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań 
z prac komisji Rady Powiatu Nowosądeckiego za rok 2013 i planów pracy komisji Rady Powiatu 
Nowosądeckiego na rok 2014.
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8. Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zmian  w budżecie  Powiatu 
Nowosądeckiego na 2014 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 
2014 rok.
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.
10.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy 
Grybów  przez  Powiat  Nowosądecki  zarządzania  drogą  powiatową  nr  1574  K  Ptaszkowa  – 
Ptaszkowa o długości 922 mb (km 0+000 – km 0 + 922) oraz drogą powiatową nr 1575 K 
Królowa Górna – Ptaszkowa – Grybów na odcinku o łącznej długości 2575 mb (km 2+175 – km 
4 + 750).
11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania 
dotacji  z  budżetu  powiatu  dla  szkół  niepublicznych  o  uprawnieniach  szkół  publicznych, 
placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
12.Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zmian  w  Statucie 
Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  -  Sądeckie  Pogotowie  Ratunkowe  
w Nowym Sączu.
13.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 
2014 za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarach 
wodnych Powiatu Nowosądeckiego.
14.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie powierzenia Gminie Krynica 
Zdrój  prowadzenia  spraw  dotyczących  udostępnienia  informacji  z  ewidencji  gruntów  
i budynków.
15.Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  
na Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie.
16.Sprawozdanie z wykonania zadań powiatu nowosądeckiego z zakresu ochrony zabytków  
i opieki nad zabytkami za 2013 rok.
17.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyznania dotacji celowych na 
prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytkach  wpisanych  do 
rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego.
18.Sprawy bieżące i wolne wnioski.  
19.Zamknięcie obrad. 

Ad. 3.
Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Basta  poinformował 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  zaproponował 
przystąpienie do głosowania nad przyjęciem protokołu.

Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 
27
W wyniku głosowania otrzymano:
27 głosów – za,
0 głosów – przeciw,
0 głosów – wstrzymujących się.
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W  wyniku  głosowania  protokół  z   XXXI  Sesji  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  został 
przyjęty.

Ad. 4.
Interpelacje radnych.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Antoni Poręba wyraził głębokie zadowolenie, iż są widoczne 
efekty  zgłaszanych  przez  Radnych  interpelacji.  Ponadto,   w  imieniu  mieszkańców  gminy 
Grybów, zgłosił interpelacje dotyczące następujących spraw:

1. Kontynuacji  budowy  chodnika  przy  drodze  powiatowej  przy  szkole  podstawowej  
w Polnej. Na tym odcinku w wyniku zgłoszonych już interpelacji poprawione zostały 
chodniki  oraz  łuki  drogi  (wcześniej  zostały  wykonane  w  sposób  nieprofesjonalny), 
przesunięto słup z chodnika, zabezpieczono blachą przejście pod mostem oraz wykonano 
doświetlenie  (opłacane  przez  Gminę  Grybów). W  dalszej  koncepcji  planuje  się 
kontynuowanie budowy chodnika w stronę Polnej. Radny przedstawił  zamiar gminy  
o utworzeniu targowiska gminnego (pod które zostały wykupione już grunty) przy tym 
odcinku drogi.  Bez doprowadzenia chodnika do lokalizacji  targowiska zamysł ten nie 
będzie realny.

2. Wykonania  chodnika  przy drodze  powiatowej  w Ptaszkowej  prowadzący w  kierunku 
Szkoły Podstawowej  nr  2.  Radny wyraził  głębokie  niezadowolenie  mieszkańców wsi 
zaistniałą sytuacją. Projekt  w 50 % finansuje Gmina Grybów, jednakże ze względu na 
duża przychylność Wójta  Gminy Grybów,  Radny Antoni Poręba zauważa możliwość 
podniesienia tego procentu. Do tej pory została w tym miejscu wykonana nakładka na 
drodze,  dlatego  ze  względu  na  bezpieczeństwo  mieszkańcu  należałoby  domknąć  
tę inwestycję. 

3. Wykonania  chodnika  przy  drodze  powiatowej  w  Wawrzce  według  opracowanego 
projektu przez Gminę Grybów. 

4. Wykonania  chodnika  przy  drodze  powiatowej  w  Starej  Wsi  według  opracowanego 
projektu przez Gminę Grybów.

5. Przebudowy tunelu w Ptaszkowej.  Radny wyraża niezadowolenie ze względu na brak 
odpowiedzi  ze  strony Posła  Andrzeja  Czerwińskiego  na  wcześniejsze  zgłaszanie  tego 
problemu. Sprawa wygląda poważnie, ponieważ tunel znajduje się na łuku i zbiera się w 
tym  miejscu  woda,  tworząc  staw.  Radny  proponuje  zwołanie  komisji  z  inicjatywy 
Starosty Nowosądeckiego, powołanie przedstawicieli wszystkich trzech stron (Powiatu, 
Gminy i Sądeckich Parlamentarzystów) i rozwiązanie problemu. 

6. Zamykania  poczekalni  na  dworcach  kolejowych.  Skandaliczne  jest  to  zwłaszcza  
w okresie  zimy i  w chłodnych  okresach,  kiedy podróżni  (zwłaszcza  turyści  i  matki  
z  dziećmi)  marzną  na  peronach.    Radny  prosi  o  wystąpienie  w  sprawie  otwarcia 
poczekalni dla klientów kolei  do Przewozów Regionalnych. 

7. Dalszych  zwolnień   w  Zakładzie  Przewozów  Regionalnych  w  Krakowie.  W wyniku 
zwolnień  pracę  ma  stracić  kilkudziesięciu  konduktorów  i  kierowników  pociągów 
zamieszkujących  Powiat  Nowosądecki.  Ma  to  związek  z  likwidacją  Przewozów 
Kolejowych Pasażerskich w Nowosądeckim.  

Radny  Powiatu  Nowosądeckiego  Edward  Ciągło  złożył  interpelacje,  w  których  kierował 
zapytania do Starosty Nowosądeckiego, dotyczące następujących spraw:
1. Drogi powiatowej przebiegającej przez wieś Długołęka-Świerkla, która znacznie odstaje 
od   dróg,  gdzie  zarządcą  jest  Powiat  Nowosądecki.  Radny  przeprosił  także  Radnych  Rady 
Powiatu  Nowosądeckiego:  Jana  Dziedzinę,  Krzysztofa  Bodzionego  i  Zenona  Szewczyka,  
iż zabiera głos w sprawie, dotyczącej ich okręgu wyborczego.
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2. Uruchomienia linii autobusowej, łączącej  Stary Sącz i Podegrodzie, co spowodowałoby 
wzrost liczby uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych.
 
Radna Powiatu Nowosądeckiego Agata Król-Mirek złożyła interpelację dotyczącą: informacji 
o budowie chodników w ciągu dróg powiatowych.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Zbigniew Miłkowski  złożył interpelację, w której kierował 
zapytanie do Dyrektora Adama Czerwińskiego dotyczące zwężenia odcinka drogi w Piekiełku 
we wsi Miłkowa. Radny prosi o szczegółową informację  na temat tej sprawy. 

Radny  Powiatu  Nowosądeckiego  Franciszek  Kantor  złożył  interpelację,  w  której  prosił  
o wyjaśnienie sprawy  zablokowania przejęcia dworku w Lipnicy Wielkiej na rzecz gminy przez 
Zarząd Starostwa. Radny wyraził wielkie zdziwienie zaistniałą sytuacją, ponieważ w ten sposób 
uniemożliwione zostało  pozyskanie  środków na  remont  obiektu,  które  pozyskać  miał  zamiar 
Wójt Gminy.  Natomiast dworek, będący niewątpliwie dobrem kultury, obecnie znajduje się w 
stanie krytycznym. Wskazują na to przecieki w dachu oraz odpadające fasady. W budynku tym 
odbywają się Warsztaty Terapii Zajęciowej dla Osób Niepełnosprawnych, z tego powodu jego 
rewitalizacja jest bardzo wskazana. W celu wyjaśnienia sprawy Radny poprosił o udostępnienie 
kopii wszystkich pism pomiędzy Wójtem Gminy Korzenna, Marszałkiem Sową oraz Zarządem 
Starostwa. 

Radny Powiatu Nowosądeckiego Zenon Szewczyk złożył interpelację dot.:
- odwodnienia drogi powiatowej w Podegrodziu.

Ad. 5.
Starosta  Nowosądecki  Jan  Golonka  przedstawił  sprawozdanie  z  pracy  Zarządu  w  okresie 
międzysesyjnym: 

1. W ubiegłym roku udało się zrealizować wszystkie podjęte inwestycje w ramach usuwania 
skutków  powodzi  i  schetynówek,  które  łącznie  wyniosły  34,5  mln  zł.  Do  największych 
inwestycji należy most w Muszynie oraz most w Mystkowie, gdzie pozostała niezakończona 
kwestia  wykupów terenów (Powiat posiada środki jedynie na budowę mostu, natomiast brak 
pieniędzy na dojazdy i wykupy terenu, na co koszt szacuje się w wysokości kilkuset tysięcy 
złotych). 

2. Powiat otrzymał kolejną promesę w wysokości 3 mln zł na usuwanie skutków powodzi.  
Z  pięcie  zadań,  o  które wnioskował  Powiat,  zrealizowane zostaną trzy:  Stary Sącz – ul. 
Węgierska,  Wawrzka oraz Łosie. Pozostałe dwa: Przydonica i Niecew – Podole Górowa, 
pozostają pod kreską. W przypadku powodzi z 2010 roku inwestycje realizowane są w 100%, 
natomiast powodzi z 2011 roku w 80 %.  

3. Zostały złożone dwa wnioski na realizację inwestycji w ramach usuwania skutków powodzi 
z 2009 roku: most w Czyrnej oraz most Królowa Górna – Cieniawa. 

4. Powiat  uzyskał  3,5  ml  zł  na  wymianę  ogrzewania  i   termomodernizację  budynków 
powiatowych, są to: szkoły w Starym Sączu i DPS w Zbyszycach. 

Starosta Nowosądecki Jan Golonka  udzielił ponadto odpowiedzi na zgłoszone interpelacje:
1. Co roku przeznaczane są środki na remont dróg w Grybowie. Do wybudowania pozostały 

chodniki, należy jednak wspólnie się zastanowić, skąd pozyskać pieniądze na ich realizację. 
2. Przebudowa tunelu najprawdopodobniej będzie częścią modernizacji linii kolejowych na trasie 

Tarnów-Nowy Sącz. 
3. Powiat wystąpi do Marszałka w interesie mieszkańców Sądecczyzny w sprawie zwolnień  

w Zakładzie Przewozów Kolejowych.
4. Droga Długołęka-Świerkla – w Gminie Podegrodzie zostało zrobionych bardzo dużo dróg, 
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jednakże modernizacji wymaga także droga w Brzeznej i most w Olszanie. Mimo dużego 
postępu  ciągle  pozostaje  mnóstwo  potrzeb,  wynika  to  z  faktu,  iż  wszystkie  pozostałe 
nieodnowione drogi są w fatalnym stanie. 

5. Należy się zastanowić nad uruchomieniem linii autobusowej ze Starego Sącza do Podegrodzia, 
ponieważ efekt może być odwrotny i spowodować zmniejszenie ilości uczniów w szkole  
w Podegrodziu. 

6. Pismo Wójta Gminy Muszyna – z dniem wystąpienia pisma zostało zostało stwierdzone, iż 
Powiat nie ma pieniędzy na budowę chodników. Natomiast wszystkie Gminy ubiegające się o 
modernizację i budowę chodników są zobowiązane podpisać porozumienie i współfinansować 
w 50 % inwestycje. 

7. Odwodnienie w Podegrodziu – jest  to transakcja wiązana z  Gminą.  Dyrektor  Czerwiński 
wystąpił do Gminy w sprawie zbierającej się wody na terenie gminnym, do zadań Powiatu 
należy budowa drogi.

8. Strefa aktywności  gospodarczej  w Nawojowej  -  Powiat  przygotowuje projekt,  na którego 
realizację  środki  próbuje  uzyskać  od  Marszałka,  ponadto  równolegle  następuje  zmiana 
zagospodarowania przestrzennego. 

9. Kopie  pism  dot.  sprawy  dworku  w  Lipnicy  Wielkiej  zostaną  dostarczone  Radnemu 
Franciszkowi Kantorowi. 

Wicestarosta Nowosądecki Mieczysław Kiełbasa zawarł głos w sprawie dot. dworku w Lipnicy 
Wielkiej. Budynek, o którym mowa od 2002 roku jest własnością Gminy Korzenna i nikt nie próbował 
blokować tej własności. W budynku tym mieścił się pierwszy ośrodek zdrowia pomiędzy Grybowem 
a Nowym Sączem. Gdy w 2002 roku został on przekazany gminie, zaledwie niewielka część była 
wykorzystywana  pod  potrzeby  służby zdrowia.  Do  zagospodarowania  pozostała  reszta  budynku, 
ponieważ dwór przez 2 lata stał praktycznie pusty. Po rozważeniu różnych możliwości (m.in. dzięki 
podpowiedzi Senatora Koguta) w budynku postanowiono utworzyć Warsztaty Terapii  Zajęciowej. 
Umowa dotycząca warsztatów została spisana 30 sierpnia 2005 roku i obowiązuje przez 10 lat, czyli do 
30 sierpnia 2015 roku. W związku z tym, jeżeli przed zakończeniem trwania umowy nastąpiłoby 
wyprowadzenie stamtąd warsztatów, to zwróceniu musiałby ulec poniesione koszty wraz z odsetkami 
(kwota ta na dzień 17 lutego 2014 roku wynosi ok. 450 tys. zł).   Dlatego, gdy Powiat otrzymał  
wiadomość proponowanej  zmianie przeznaczenia budynku,  zwrócił  się  16 grudnia 2013 roku do 
Marszałka  Województwa z pismem informującym o działaniu w tym budynku Warsztatów Terapii 
Zajęciowej. Drugie pismo wystosowane przez Powiat skierowane zostało do Marszałka oraz Wójta 
Gminy Korzenna z prośbą, aby do celów darowizny dopisane zostało funkcjonowanie Warsztatów 
Terapii  Zajęciowej.  W innym  przypadku  Marszałek  miał  prawo  odebrać  darowiznę,  z  powodu 
wykorzystywania jej niezgodnie z celami, na które została przeznaczona. Było to jedyne działanie 
władz Powiatu w sprawie dot. dworu w Lipnicy Wielkiej. Wicestarosta Kiełbasa zwrócił się, w ramach 
informacji  publicznej,  do  Wójta  miny  Korzenna  oraz  Marszałka  Województwa  o  udostępnienie 
wszystkich pism. Wójt zarzucił władzom Powiatu na sesji Rady, iż przez swe działanie nie przeszedł, 
złożony do Marszałka Województwa, wniosek na remont dachu oraz elewacji zabytkowego dworu 
w Lipnicy Wielkiej. Natomiast wniosek ten nie został zatwierdzony, ponieważ pismem z 6 sierpnia 
2013 roku Wójt powyższy wniosek wycofał. 

Radny Powiatu Franciszek Kantor podtrzymał swój wniosek o udostępnienie kopii pism dot. sprawy 
dworu w Lipnicy Wielkiej. 
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Przewodniczący Rady Powiatu  zaproponował przejście do kolejnego punktu obrad.

Ad.6.
Przyjęcie  sprawozdania  z  działalności  wspólnej  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku  
dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego za 2013 rok. 

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

Zgodnie  z  §21  Statutu  Powiatu  Nowosądeckiego  Przewodniczący  Rady  Powiatu  poprosił  
o prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Nowosądeckiego Pana Jana Dziedzi-
nę. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Pan Jan Dziedzina został zobowiązany do 
prowadzenia obrad XXXII Sesji RPN poczynając od pkt. 7 do pkt. 19 porządku obrad. 

Ad.7.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia rocznych sprawoz-
dań z prac komisji  Rady Powiatu Nowosądeckiego za rok 2013 i  planów pracy komisji 
Rady Powiatu Nowosądeckiego na rok 2014.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Jan Dziedzina zwrócił się z zapytaniem 
czy któraś z Komisji chciałaby jeszcze coś wprowadzić przed przegłosowaniem uchwały wraz z 
załącznikami stanowiącymi ramowe plany pracy Komisji Rady Powiatu Nowosądeckiego oraz 
sprawozdania z prac Komisji za 2013 r. 

Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Jan Dziedzina pod-
dał projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań z prac komisji Rady Powiatu  
Nowosądeckiego za 2013 rok i planów pracy komisji Rady Powiatu Nowosądeckiego na rok 
2014  pod głosowanie. 

Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 
27
W wyniku głosowania otrzymano:
27  głosów – za
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała Nr 355/XXXII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 lutego 2014 roku w spra-
wie przyjęcia rocznych sprawozdań z prac komisji Rady Powiatu Nowosądeckiego za rok 2013 
i planów pracy komisji Rady Powiatu Nowosądeckiego na rok 2014 została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad. 8
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu No-
wosądeckiego na 2014 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 
2014 rok.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Maria Jękot przedstawiła projekt uchwały.

Proponowane przez Zarząd zmiany w budżecie polegają na:
• zwiększeniu dochodów o kwotę 1 690 151 zł;
• Zwiększeniu wydatków o kwotę 2 840 151 zł;
• Różnica między dochodami a wydatkami, stanowiąca kwotę 1 150 000 zł zwiększa defi-

cyt budżetu Powiatu  i jest sfinansowana wolnymi środkami z roku ubiegłego; 
• Uchwałą  tą  rozdysponowuje  się  część  wolnych  środków  za  rok  ubiegły,  tj.  kwotę  

1  600 000 zł; w uchwalonym budżecie ujęta była z tego tytułu kwota 600 tys. zł, zwięk-
sza się ją natomiast o 1 600 000 zł, czyli przychody budżetu  stanowią kwotę 2 200 000 
zł; 

• 1 150 000 zł z puli wolnych środków przeznacza się na zwiększenie wydatków, a kwotę 
450 tys. zł na  spłatę raty kredytu z roku 2015; 

• Kwota 1 150 000 zł, którą się rozdysponowuje, zostaje przeznaczona na projekty 
◦ z pieniędzy pozostałych ze środków unijnych - 842 473 zł: (1.54)

▪ dofinansowanie  udziału  własnego  Powiatu  w  projekcie  „Modernizacja  jakości 
usług opieki społecznej świadczonych przez DPS Zbyszyce” - 150 000 zł;

▪  wydatki oświaty związane z wypłatą jednorazowego dodatku uzupełniającego – 
37 440 zł;

▪ wpłata na fundusz wsparcia policji – 110 000 zł;
▪ zwrot dla Urzędu Pracy 10 087 zł; 

• Zwiększa się dochody Powiatu w dziale Oświata i Wychowanie o 207 526 zł;
• Uzupełnienie dotacji dla szkół niepublicznych - 168  226 zł;
• zwiększenie wydatków Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej 

-  27 656 zł (środki pochodzące z dopłat do gruntów rolnych);  
• Koryguje się kwoty na projektach wprowadzonych do budżetu na początku roku: 

◦ zwiększa się dochody o 1 341 120 zł  na projekcie „Modernizacja jakości usług opieki 
społecznej świadczonych przez DPS Zbyszyce”- projekt realizowany ze szwajcarskie-
go programu współpracy, równocześnie zwiększa się udział  Powiatu,  który został  
wygospodarowany m.in. poprzez przesunięcie z różnych oszczędności, o 644 627 zł - 
ok. 67% dofinansowania, pozostała część to udział Powiatu;

◦ zwiększa się dochody i wydatki na projekt „Nowosądecka Akademia Samorządowa” 
o 47 662 zł;

◦ zmniejsza się dochody i wydatki na projekt „ Świat w moich oczach” o 46 tys. zł;
◦ do projektów, w których przewidziany jest udział budżetu Państwa zwiększa się  do-

chody i wydatki  o 93 843 zł, ponieważ  udziały te muszą być zwrócone na koniec 
roku, a wpłyną już w tym roku;

◦ ponieważ Powiat spłaca część kredytu z roku 2015, a ponadto obniżyły się stopy pro-
centowe w czwartym kwartale,  98 tys. oszczędności w odsetkach zostaje przeniesio-
ne na wydatki oświaty;

• deficyt Powiatu zwiększa się o kwotę 1 150 000 i obecnie wynosi 8 650 000 zł;
• przychody,  pochodzące  z  nadwyżki  środków  pieniężnych  za  lata  ubiegłe,  wyniosą  

w budżecie 2 200 000 zł; 
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• po spłacie dodatkowo 450 tys. zł w tym roku raty kredytu, które Powiat spłaci wynosić 
będzie 4 550 000 zł ;

Radny Powiatu Marian Ryba poprosił o szczegółową informację, jak w skali Powiatu będą 
rozdysponowane środki przekazane Komendzie Policji  w wysokości  110 tys.  zł,  jeśli  nastąpi 
zwiększenie etatów policyjnych o 46 oraz zakupione zostaną nowe samochody.
Starosta  Nowosądecki  Jan  Golonka  w  odpowiedzi  Radnemu  Marianowi  Rybie  wyjaśnił,  
iż  Komendant Policji ma przygotowane pełne sprawozdanie, dotyczące pracy policji w ubiegłym 
roku  oraz plany na następny okres. Dofinansowanie planowane było na następną sesję, zostało 
jednak  przełożone  na  prośbę  Komendanta,  wynikającą  z  problemów  z  realizacją  zakupów  
(zakupu trzech samochodów).  Są one robione centralnie,  dlatego ważne było,  aby Komenda 
otrzymała je na początku marca.  Starosta zaznaczył,  iż  Komenda  Policji  w Nowym Sączu  
obecnie  przechodzi  kolejne  zmiany,  ponieważ  na  bazie  Straży  Granicznej  będzie  tworzony  
Komisariat Miejski w Nowym Sączu. Według informacji od Komendanta w  Powiatowej Policji 
w  Nowym  Sączu  docelowo  ma  istnieć  ponad  500  etatów.  Wszystkie  pytania  zostaną  
przedstawione  Komendantowi,  tak  aby  przed  następną  sesją  przedstawił  pełną  analizę  
rozdysponowania przeznaczonych przez Powiat środków. 

Przewodniczącego Komisji Budżetowej RPN Marek Kwiatkowski przedstawił opinię Komisji 
do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 
Najwięcej dyskusji powstało  na temat środków przeznaczonych dla Komendy Policji w Nowym 
Sączu.  Po  wnikliwej  analizie   Starosty  Nowosądeckiego,  Komisja  pozytywnie  zaopiniowała 
projekt licząc, iż sprawność policji w wyniku tej dotacji się poprawi. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina poddał projekt uchwały w sprawie zmian 
w budżecie  Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej  Powiatu 
Nowosądeckiego na 2014 rok pod głosowanie. 

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 27 Radnych 
Powiatu Nowosądeckiego.

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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała   Nr  356/XXXII/14  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  21  lutego  2014  r.  
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok oraz zmian w Uchwale 
Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok  została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.9.
Podjęcie  uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy  
Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.
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Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Maria Jękot przedstawiła projekt uchwały.

Wprowadzane zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego wynikają 
z podjęcia Uchwały Nr 356/XXXII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 lutego 2014 r. 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok Zmiany te obejmują zmiany 
kwot  dochodów i  wydatków do  planu  po  wprowadzeniu  powyższej  uchwały.  Równocześnie 
zmienione  zostały  kwoty  na  poszczególne  przedsięwzięcia  również  wynikające  z  przyjęcia 
uchwały. Wszystkie wskaźniki są prawidłowe. 

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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina poddał projekt uchwały w sprawie zmia-
ny Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego o pod głosowanie. 

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 28 Radnych 
Powiatu Nowosądeckiego.

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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała  Nr  357/XXXII/14  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  21  lutego  2014  r.  
w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu  Nowosądeckiego   została 
podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10.
Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  powierzenia  Wójtowi  Gminy 
Grybów przez Powiat  Nowosądecki  zarządzania  drogą powiatową nr 1574 K Ptaszkowa – 
Ptaszkowa o długości 922 mb (km 0+000 – km 0 + 922) oraz drogą powiatową nr 1575 K 
Królowa Górna – Ptaszkowa – Grybów na odcinku o łącznej długości 2575 mb (km 2+175 – km 
4 + 750).

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adam Czerwiński  przedstawił pro-
jekt uchwały.

Wójt Gminy Grybów realizuje program kanalizacji w obrębie Gminy na wskazanych w uchwale 
odcinkach. Kolektory i sieć kanalizacyjna przebiegać będą w bezpośrednim sąsiedztwie pasa  
drogowego i przejścia będą pod drogą powiatową. W związku z tym, że prowadzone prace mogą 
powodować zarówno utrudnienia w ruchu drogowym, jak i potrzebę ingerencji w pas drogowy 
z materiałami czy sprzętem. Aby usprawnić zarządzanie w okresie budowy oraz uniknąć sytuacji, 
w której za skutki prac odpowiada zarządca drogi, a inwestor za coś innego, zostało uznane,  
iż powierzenie spraw w jedne ręce  usprawni zarządzanie odcinkami dróg w okresie budowy. 
Ustawa  o  drogach  publicznych  dopuszcza  przekazanie  kompetencji  pomiędzy  zarządcami  
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dróg – zarządca drogi powiatowej jest Zarząd Powiatu, natomiast zarządca dróg gminnych jest 
Wójt  Gminy.  Ustawa o Samorządzie Powiatowym również przewiduje taką  możliwość,  przy 
czym do wyłącznej  kompetencji  Rady  jest  uchwalanie uchwał w sprawie powierzenia tych  
zadań, w związku z tym Dyrektor prosi o podjęcie projektu uchwały. 

Radny Powiatu Wiesław Pióro  złożył zapytanie do Dyrektora Czerwińskiego w jaki sposób  
Zarząd Dróg Powiatowych zabezpieczy się   i  otrzyma gwarancję,  że droga (o której  mowa  
w projekcie) po wykonanych pracach zostanie zwrócona przynajmniej w takim samym stanie,  
w jakim znajduje się obecnie a nie pogorszonym. 

Dyrektor  Powiatowego  Zarządu  Dróg  w  Nowym Sączu  Adam  Czerwiński  wyjaśnił,  iż  
przedmiotowa uchwała stanowi upoważnienie dla Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia. 
Wszystkie szczegóły związane z wzajemną odpowiedzialnością i sposobem rozliczania zostaną 
zawarte w porozumieniu pomiędzy Zarządem Powiatu i Wójtem Gminy Grybów.  

Przewodniczący  Komisji  Mienia  i  Infrastruktury  RPN Stanisław Śmierciak przedstawił 
opinię Komisji do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Jan  Dziedzina  poddał  projekt  uchwały  w sprawie  
powierzenia Wójtowi Gminy Grybów przez Powiat Nowosądecki zarządzania drogą powiatową 
nr 1574 K Ptaszkowa – Ptaszkowa o długości 922 mb (km 0+000 – km 0 + 922) oraz drogą  
powiatową nr 1575 K Królowa Górna – Ptaszkowa – Grybów na odcinku o łącznej długości 2575 
mb (km 2+175 – km 4 + 750 pod głosowanie. 

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 27 Radnych 
Powiatu Nowosądeckiego.

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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała  Nr 358/XXXII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie 
powierzenia Wójtowi Gminy Grybów przez Powiat Nowosądecki zarządzania drogą powiatową 
nr 1574 K Ptaszkowa – Ptaszkowa o długości 922 mb (km 0+000 – km 0 + 922) oraz drogą  
powiatową nr 1575 K Królowa Górna – Ptaszkowa – Grybów na odcinku o łącznej długości 2575 
mb (km 2+175 – km 4 + 750)   została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11.

Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w sprawie  trybu  udzielania  i  rozliczania 
dotacji  z  budżetu  powiatu  dla  szkół  niepublicznych  o  uprawnieniach  szkół  publicznych, 
placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Dyrektor Wydziału  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  Zbigniew  Czepelak  przedstawił  projekt 
uchwały.  W ubiegłym  roku  uchwalona  została  podobna  uchwała,  jednakże  od  tego  czasu  
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nastąpiły zmiany ustawodawcze, a w szczególności art. 90 Ustawy o Systemie Oświaty. Fakt ten 
oraz  wymogi  dotyczące  dokumentowania  pobytu  dzieci  i  młodzieży  w  placówkach  
niepublicznych,  jakie  Powiat  powinien  stawiać,  zadecydowały  o  proponowanych  zmianach. 
Nowo przygotowany  dokument w systematyczny sposób reguluje wszystkie sprawy pomiędzy 
Powiatem,  który  przekazuje  dotacje  dla  szkół  i  placówek  niepublicznych,  a  podmiotami  
otrzymującymi dotacje.   

Radny  Powiatu  Zenon  Szewczyk  złożył  zapytanie  dotyczące  jednakowego  traktowania  
podmiotów  prawnych.  Radny  poprosił  o  wyjaśnienie  czy  tego  typu  dyscyplina  finansowa  
zastosowana wobec podmiotów prywatnych też odnosi się do podmiotów publicznych.

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Zbigniew Czepelak wyjaśnił, iż jeśli chodzi 
o zakres przedmiotowy i możliwości finansowania środków to kwestia ta wygląda podobnie  
w  przypadku  podmiotów  publicznych  i  niepublicznych,  czyli  środki  można  wydawać  na  
wszystkie te zadania, które są związane z realizacją statutowych  zadań jednostek oświatowych 
bez  wydatków  majątkowych  (  zakres  budżetu  powiatu).  Przyjęta  szczegółowość  wynika  
z  ustawowej  zasady,  że  podmiot,  który  ubiega  się  o  dotację,  przekazywaną  przez  Powiat  
w  imieniu  Państwa  na  jego  utrzymanie,  musi  zgłosić  do  31  września  roku  poprzedniego
 planowaną  liczbę  wychowanków  na  przyszły  rok  budżetowy.  W  dwunastomiesięcznych  
transzach ma on później otrzymywać dotację, której podstawą jest liczba osób korzystających. 
W związku  z  tym jest  to  bardzo  istotne,  aby co  miesiąc  podmiot  ubiegający  się  o  dotację
 ukazywał, jaka jest liczba uczniów w danej placówce. W przypadku osób, które kształcą się  
w  szkołach  dla  dorosłych,  wprowadzono  także  obowiązek  50  %  frekwencji.  Powiat  jest  
zobowiązany to sprawdzić, ponieważ jeśli wskazany poziom frekwencji na zajęciach nie jest  
zachowany wówczas na te osoby nie przysługuje dotacja w danym miesiącu. Stąd wynika taki 
poziom szczegółowości. Szkoły stosują się do tej zasady i co miesiąc ubiegają się o dotacje,  
z których na koniec roku się rozliczają. Problem pojawia się w przypadku podmiotów, które  
jeszcze  nie  funkcjonują  na  terenie  Powiatu,  a  musiały  zostać  ujęte  w  projekcie  uchwały.  
W każdym momencie może zostać utworzona placówka, bądź przeprowadzone zostaną kursy  
zawodowe, które od tego roku zaliczają się do dotowania. Powiat musi przewidzieć wszystkie 
sytuacje, mogące wiązać się z tym faktem. W związku z powyższym Dyrektor zapewnia, że  
w projekcie uchwały nie ma żadnych przejawów nierównego traktowania. 

Przewodniczący Komisji Edukacji RPN Stanisław Mrzygłód przedstawił opinię Komisji do 
projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina poddał projekt uchwały w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach 
szkół publicznych, placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich  
wykorzystania pod głosowanie. 

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 26 Radnych 
Powiatu Nowosądeckiego.

W wyniku głosowania otrzymano:
26 głosów – za
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się
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Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała  Nr  359/XXXI/13  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  21  lutego  2014  r.  
w sprawie  trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych  
o  uprawnieniach szkół  publicznych,  placówek niepublicznych oraz trybu i  zakresu kontroli
 prawidłowości ich wykorzystania została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 12.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.

Kierownik  Zespołu  Zdrowia  i  Spraw  Obywatelskich  Dorota  Dobrowolska  przedstawiła 
projekt uchwały wraz z autopoprawką.

W związku  ze  zmianami,  jakie  Wojewoda  Małopolski  wprowadził  w  wojewódzkim planie  
ratownictwa medycznego, polegających na dopisaniu nowych miejsc stacjonowania zespołów  
ratownictwa  medycznego,  tj.  utworzenie  trzech  nowych  podstacji  w  Jasiennej,  Rytrze  oraz  
Nawojowej, zaszła konieczność dokonania stosownych zmian w ramach struktury Sądeckiego 
Pogotowia Ratunkowego.  Ponadto Sądeckie Pogotowie otwiera nową komórkę organizacyjną 
pod  nazwą  „Transport  Specjalistyczny”.  Pogotowie  ratunkowe  złożyło  ofertę  w  zakresie  
świadczenia usług transportów specjalistycznych dla szpitala w Nowym Sączu, a do tego typu 
działań  Sądeckie  Pogotowie  musi  otworzyć  nową  komórkę  w  rejestrze  podmiotów  
wykonujących  działalność  leczniczą.  Wszystkie  te  zmiany  były  dokładnie  i  szczegółowo  
opisywane na Komisjach Zdrowia i Statutowej.     

Radny Powiatu Józef  Świgut  złożył  zapytanie czy Powiat miał  wpływ na lokalizację tych  
podstacji. 

Dyrektor  Sądeckiego  Pogotowia  Ratunkowego  Józef  Zygmunt   wyjaśnił,  iż  Sądeckiego  
Pogotowie  Ratunkowe  bardzo  systematycznie  (raz  na  kwartał)  dostarczało  obszerne  dane  
dotyczące  czasu  dojazdu,  reakcji  oraz  przewozu  pacjenta  z  miejsca  zdarzenia  do  szpitala  
w  Krynicy,  Nowym  Sączy  czy  też  innych  placówek.  Dane  te  były  przetwarzane  przez  
Wojewódzki Urząd, który naniósł odpowiednie miejsca stacjonowania karetek. Decyzje te były 
poddawane pod konsultację z Sądeckim Pogotowiem Ratunkowym, jednakże decydujący wpływ 
w tej kwestii posiada Urząd Wojewódzki. Najlepszym na to przykładem jest problem z podstacją 
w  Jasiennej,  która  znajduje  się  na  obszarze  kompletnej  ciszy  i  braku  łączności,  a  także  
wszelkiego rodzaju kanałów informatycznych. W tej  chwili trwają prace na wieży kościelnej, 
mające  na  celu  umożliwienie  uchwycenie  sygnału.  Problem pojawia  się  także  z  podstacją  
w Nawojowej, gdzie brakuje wysokości 3 cm w pomieszczeniu, w którym do tej pory mieszkała 
rodzina.  Zgodnie  z  prawem  dyżurujący  nie  mogą  dyżurować  w  pomieszczeniu  czteropoko
jowym,  ponieważ  wysokość  lokalu  nie  spełnia  wymogów.  Do  sukcesów  należy  zaliczyć  
dodatkową karetkę  stacjonującą  w Korzennej.  Dyrektor  wyraził  nadzieję,  iż  Powiat  uzyskał  
w miarę maksymalnie dobre pokrycie terenu siecią karetek Pogotowia Ratunkowego. W ramach 
kontraktu, który obowiązuje od 6 lat Sądeckie Pogotowie Ratunkowe funkcjonować będzie na 
ośmiu podstacjach. Złożona została także oferta na specjalistyczny  transport sanitarny w No-
wym Sączu. Dostrzeżono ponadto brak transportu sanitarnego ze szpitala do helikoptera, gdzie 
jest określona odległość, a nie ma uregulowań. Dlatego nie został rozstrzygnięty przetarg, który 
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będzie  rozpatrywany po  raz  wtóry.  Sądeckie  Pogotowie  bardzo  usilnie  starało  się  uzyskać  
całodobową  opiekę  w  Rytrze,  jest  to  jedyne  miejsce,  gdzie  nikt  oprócz  dotychczasowego  
podmiotu, nie ubiegał się o przedłużenie. Mimo kompletnej dokumentacji nie udało się jednak na 
tym  terenie  (Piwniczna,  Rytro,  Stary  Sącz)  uzyskać  zgody  na  wykorzystanie  gabinetów
 lekarskich. W związku z tym, że zgoda ta musiała być przydzielona na gabinet użytkowany, nie 
zaś przystosowany przez Sądeckie Pogotowie, nie mogła zostać złożona oferta kompleksowa. 

Radny Powiatu Józef Świgut  złożył zapytanie o celowość usytuowania stacji w Nawojowej.  
Z punktu widzenia szybkości dojazdu bardziej racjonalna byłaby lokalizacja w Łabowej. 

Radny Powiatu Zbigniew Miłkowski złożył zapytanie o działania w przypadku, kiedy łączność 
w podstacji w Jasiennej nie zostanie uzyskana.

Dyrektor  Sądeckiego  Pogotowia  Ratunkowego  Józef  Zygmunt  odpowiadając  Radnemu  
Józefowi Świgutowi wyjaśnił, iż dokładnie takie same argumenty zostały skierowane w piśmie 
wystosowanym do Wojewody. W przypadku nieuzyskania łączności w podstacji  w Jasiennej  
zostanie ona najprawdopodobniej przeniesiona.  Jednakże pierwsze pomiary na wieży kościelnej 
wskazują,  iż  łączność  ta  zostanie  uzyskana.  Zarówno  utworzenie  nowej  podstacji,  jak  i  jej  
przeniesienie,  to  koszt  finansowy,  dlatego  Dyrektor  wyraża  nadzieję,  że  nie  będzie  takiej  
konieczności. W zanadrzu pozostają jednakże następujące wsie, gdzie możliwa jest lokalizacja 
podstacji:  Siedlce,  Korzenna, Miłkowa.  Od momentu powstania Rejonu Karpackiego obszar  
Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego obejmuje teren od Suchej Beskidzkiej do Gorlic. Z tego
 powodu rejony te zostały tak podzielone. Niezbędne są oszczędności, wynikające z konieczności 
zakupu  trzech  dodatkowych  samochodów.  Wynika  to  z  faktu,  że  Pogotowie  Ratunkowe  nie 
otrzymuje żadnego dofinansowania ani na wyposażenie podstacji, ani też na sprzęt medyczny
 i samochód. Wszystko odbywa się w ramach własnych środków finansowych, a jest to wydatek 
ok. 1,5 mln zł. Z tego powodu Sądeckie Pogotowie Ratunkowe korzysta z kredytu.  Sądeckie
 Pogotowie Ratunkowe funkcjonuje w ramach nowej  struktury,  ponadto wygrało przetarg na
 podwykonawstwo w Karpackim Rejonie, co wiąże się z opłatą 8 tys. zł tzw. „opłaty lidera”.  

Radny Powiatu Zbigniew Miłkowski złożył zapytanie czy Urząd Gminy ponosi jakiekolwiek 
koszty z funkcjonowaniem podstacji. 

Dyrektor Sądeckiego  Pogotowia  Ratunkowego  Józef  Zygmunt  wyjaśnił,  że  Urząd  miny  
finansowo nie może wesprzeć, natomiast organizacyjnie każdy z tych Urzędów wspiera. 

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

Przewodniczący Komisji  Statutowej RPN Zygmunt Paruch przedstawił opinię Komisji do 
projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Jan  Dziedzina  poddał  projekt  uchwały  w  sprawie 
zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie 
Ratunkowe w Nowym Sączu pod głosowanie. 

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 26 Radnych 
Powiatu Nowosądeckiego.
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W wyniku głosowania otrzymano:
26 głosów – za
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała  Nr  360/XXXII/14  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  21  lutego  2014  r.  
w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sądeckie 
Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu, wraz z autopoprawką została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 13.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 
2014 za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarach 
wodnych Powiatu Nowosądeckiego.

Kierownik Powiatowe Centrum Zarządzania  Kryzysowego Ryszard  Wąsowicz  przedstawił  
projekt uchwały.

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na  
obszarach  wodnych.  Ustawa  ta  stanowi,   że  usuwanie  statków i  innych obiektów pływających  
z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu oraz prowadzenie strzeżonego portu, przystani lub 
parkingu należy do zadań własnych Powiatu. Zgodnie jej postanowieniami Rada Powiatu corocznie, 
ustala w drodze uchwały, wysokość opłat za usunięcie statku lub innego obiektu pływającego i za jego 
przechowywanie (w przypadku, gdy prowadziła go osobą będąca pod wpływem alkoholu, środków 
działających podobnie jak alkohol lub będąca pod wpływem środka odurzającego). Starosta realizuje te 
zadania przy użyciu Powiatowych Jednostek Organizacyjnych lub powierza ich wykonanie, zgodnie 
z przepisami ustawy „Prawo zamówień publicznych”, innym instytucjom. Stawki ujęte w uchwale 
przyjęto w maksymalnej wysokości zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2013 
roku  
w  sprawie  maksymalnych  opłat  za  usunięcie  i  przechowywanie  statków  lub  innych  obiektów  
pływających w 2014 roku, aby w pełni pokrywały koszty działań podejmowanych w tej kwestii  
przez Powiat. Powiat jest zobowiązany do utworzenia i utrzymywania portu lub przystani dla obiektu 
pływających, dla zabezpieczenia obiektów prowadzonych przez osoby będące pod wpływem alkoholu. 
Powiat podpisuje umowę z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym zgodnie z procedurami 
wyznaczonymi  przez  Prawo  Zamówień  Publicznych.  Obiekt  pływający  zostaje  odholowany do  
przystani,  natomiast  osoba,  która  go  prowadziła  zatrzymana  przez  policję.  Port  ten  został  
zlokalizowany na akwenie Jeziora Rożnowskiego w Gródku nad Dunajcem. Zadanie te  realizuje 
WOPR. Stawki za odholowanie i przetrzymywanie pojazdu później są wpłacane na konto Powiatu. 

Radny Powiatu Antoni Poręba   złożył zapytanie odnośnie wpływu Rady na przyjętą najwyższą  
stawkę (ustaloną przez Ministra Finansów).

Kierownik Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Ryszard Wąsowicz  wyjaśnił, iż to 
Rada Powiatu ustala stawki. Zaproponowana w uchwale stawka wynika z faktu, że w przypadku  
odholowania i zabezpieczenia obiektu pływającego w przystani, wpłacane później przez właściciela 
środki kierowane są do Powiatu. 
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Radny  Powiatu  Zbigniew  Miłkowski złożył  zapytanie  czy  do  tej  pory  odnotowano  sytuację  
odholowania statku lub pojazdu pływającego prowadzonego przez osobę pod wpływem alkoholu.

Kierownik Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Ryszard Wąsowicz  odpowiedział,  
iż 2013 roku ani jeden obiekt nie był zabezpieczony. Niemniej jednak ustawa nakłada na Powiat obo-
wiązek zabezpieczenia i odholowania takiego pojazdu. 

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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina poddał projekt uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości  opłat  na rok 2014 za  usunięcie  i  przechowywanie statków lub innych obiektów  
pływających na obszarach wodnych Powiatu Nowosądeckiego pod głosowanie. 

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 26 Radnych  
Powiatu Nowosądeckiego.

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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała  Nr  361/XXXII/14  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  21  lutego  2014  r.  
w sprawie  zmiany uchwały nr 251/XXI/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 grudnia 
2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2014 za usunięcie i przechowywanie statków 
lub  innych  obiektów  pływających  na  obszarach  wodnych  Powiatu  Nowosądeckiego została
 podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 14.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie powierzenia Gminie Krynica Zdrój 
prowadzenia spraw dotyczących udostępnienia informacji z ewidencji gruntów i budynków.

Dyrektor Wydziału Geodezji i Budownictwa Marian Ryczek przedstawił projekt uchwały.
Projekt Uchwały jest  związany z porozumieniem, które zostało zawarte 20 września 2002 roku,  
pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Krynica a Starostwem Nowosądeckim. Porozumienie to  
dotyczy oddelegowania pracownika Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu do Urzędu Miasta  
i Gminy Krynica w celu wydawania wypisów i wyrysu z rejestru gruntów. Z uwagi na trudności  
kadrowe i duże obciążenie pracą pracowników Urzędu Wydziału Geodezji i Budownictwa uzgodniono 
z Burmistrzem, aby tę dotychczasową formę zastąpić elektronicznym udostępnieniem bazy danym  
w Urzędzie Miasta i Gminy Krynica, co przy dzisiejszej technice nie stanowi żadnego problemu. W ten 
sposób wypisy te wydawane będą przez pracownika Urzędu. 

Radny Powiatu Marian Ryba złożył zapytanie, czy oddelegowana osoba będzie pracownikiem Staro-
stwa Nowosądeckiego czy Urzędy Miasta i Gminy Krynica. 
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Dyrektor Wydziału Geodezji i Budownictwa Marian Ryczek  wyjaśnił wprowadzona zmiana pole-
ga na tym, że żaden pracownik nie będzie oddelegowany. Burmistrz wyznaczy swojego pracownika, 
który korzystając z elektronicznej bazy danych będzie mógł wydawać wypisy.  

Radny Powiatu Marian Ryba złożył zapytanie przed kim odpowiedzialny będzie pracownik wydają-
cy wypisy – tylko przed Burmistrzem Krynicy czy także przed Starostwem. 

Dyrektor Wydziału Geodezji i Budownictwa Marian Ryczek wyjaśnił, iż w ślad za uchwałą spisane 
zostanie porozumienie pomiędzy Burmistrzem a Starostą, w którym te kwestie zostaną ustalone. 

Radny Powiatu Wiesław Pióro złożył zapytanie, czy istnieją plany tego typu działań w odniesieniu do 
innym gmin i miast.

Dyrektor Wydziału Geodezji i Budownictwa Marian Ryczek wyjaśnił, iż na dzień dzisiejszy nie
 istnieją takie plany. Jednakże wszystkie gminy mają dostęp do bazy danych ewidencji gruntów  
i budynków do celów własnych. Nie mogą jednak wydawać wypisów w formie urzędowej, które są 
respektowane np. przez kancelarie notarialne, sądy i inne instytucje tego typu. 

Radny Powiatu Antoni Poręba  złożył zapytanie, dlaczego na mocy porozumienia ze Starostwem 
tylko Gmina Krynica może wydawać dokumenty urzędowe na mocy elektronicznej bazy danych,  
natomiast pozostałe Gminy posiadają jedynie podgląd. Ponadto poprosił o wyjaśnienie, czy pozostałe 
Gminy nie są zainteresowane tego typu pomocą mieszkańcom i czy posiadają wiedzę na temat takiej 
możliwości.  

Dyrektor Wydziału Geodezji  i  Budownictwa Marian Ryczek  wyjaśnił,  iż  żadna z  Gmin nie  
ubiegała się o taki przywilej. Ponadto przypadek Gminy Krynica stanowi na dzień dzisiejszy wyjątek, 
związany z tradycją jej funkcjonowania oraz koniecznością oddelegowania jednego z pracowników. 

Starosta Nowosądecki Jan Golonka wyjaśnił, iż Krynica stanowi w tej sprawie wyjątek, ponieważ 
znajdował się tam oddelegowany pracownik Starostwa Nowosądeckiego. Projekt Uchwały wynika  
zatem   ze  względu  na  odległość  oraz  specyfikę  Krynicy,  gdzie  wydawanych  jest  dość  sporo  
dokumentów. Jest to usankcjonowanie tej sytuacji. Natomiast wspólne z Gminami będzie realizowany 
projekt elektronicznego obiegu dokumentów w całej informatyzacji Urzędów zarówno Gminnych, jak
 i Starostwa Powiatowego. Wówczas zostanie uruchomiana maksymalna ilość dostępu do powiatowej 
bazy danych. 

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury Stanisław Śmierciak RPN  przedstawił opinię 
Komisji do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Jan  Dziedzina  poddał  projekt  uchwały  w  sprawie
 powierzenia Gminie Krynica Zdrój prowadzenia spraw dotyczących udostępnienia informacji 
z ewidencji gruntów i budynków pod głosowanie. 

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 27 Radnych  
Powiatu Nowosądeckiego.

W wyniku głosowania otrzymano:
27 głosów – za
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się
PROTOKÓŁ Nr 32/XXXII/2014  21 lutego 2014 r.  
18



Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała  Nr  362/XXXII/14  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  21  lutego  2014  r.  
w sprawie powierzenia Gminie Krynica Zdrój prowadzenia spraw dotyczących udostępnienia 
informacji z ewidencji gruntów i budynków została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 15.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora 
Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie.

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Józef Świgut przedstawił projekt uchwały.
Pan Grzegorz Tarasek wniósł skargę  na Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława  
Staszica w Grybowie. Podniósł w tej skardze, że Dyrektor nie jest uprawniony do zarządzania salą  
gimnastyczną oraz zabronił mu ( Grzegorzowi Taraskowi) korzystać z tej sali gimnastycznej. Komisja 
Rewizyjna rozpatrując skargę uznała ją za bezzasadną,  ponieważ Dyrektor  placówki włada salą  
gimnastyczną  w imieniu  Powiatu,  co  uprawnia  go  do zarządzania  majątkiem placówki.  Ponadto
 z  każdą grupą,  korzystającą z  sali,  jest  zawarta  umowa najmu oraz odpowiednio  sporządzony  
harmonogram korzystania  z sali,  za  co korzystający wnoszą stosowne opłaty.  Komisja  rewizyjna 
Stwierdziła, że na liście takiej nie widnieje Grzegorz Tarasek, czyli jest osobą prawnie nie wchodzącą 
w skład tej grupy. Z tego powodu Dyrektor szkoły posiada obowiązek dbać o bezpieczeństwo oraz 
prawo wiedzieć kto przebywa na terenie szkoły i w jakim celu. Komisja przychyliła się do stanowiska 
Dyrektora, jednocześnie prosząc Radę o uznanie krytyki za bezzasadną. 

Radny Powiatu Marian Ryba zauważył, iż w sprawie tej powinny wypowiedzieć się obydwie strony. 
Ponadto nie można zabronić korzystania z sali gimnastycznej, która jest dobrem narodowym. Jeżeli 
Pan Grzegorz Tarasek spełnia warunki i chce wynająć salę, to nie może zostać mu to zabronione. 

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Józef Świgut wyjaśnił, iż sytuacja skarżącego byłaby 
inna gdyby znajdował się na liście formalnie istniejącej grupy. Dyrektor szkoły odpowiada za to, kto 
przebywa na terenie szkoły. Komisja nie wnosiłaby o odrzucenie skargi, gdyby Grzegorz Tarasek  
należał do tej grupy. 

Radny Powiatu Marian Ryba nawiązując do demokracji i wolności, zaznaczył jeszcze raz, iż każdy, 
kto spełnia wymogi do korzystania z budynków publicznych,  ma prawo do  wynajęcia i korzystania 
ze szkolnej sali gimnastycznej. 

Członek Komisji Rewizyjnej Radny Edward Ciągło  wyjaśnił, iż brak nazwiska Grzegorza Taraska 
na liście wynajmujących salę, świadczy o tym, że grupa sobie nie życzy, aby skarżący z nimi ćwiczył. 
Szkoła jest miejscem specyficznym, gdzie Dyrektor odpowiada za wszystkich przebywających na jej 
terenie.

Radny Powiatu Zygmunt Miłkowski złożył wniosek o zakończenie dyskusji.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina poddał projekt uchwały w sprawie rozpatrze-
nia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie pod 
głosowanie. 
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Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 26 Radnych  
Powiatu Nowosądeckiego.

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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała  Nr  363/XXXII/14  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  21  lutego  2014  r.  
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica 
w Grybowie została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.16
Sprawozdanie z wykonania zadań powiatu nowosądeckiego z zakresu ochrony zabytków i opieki 
nad zabytkami za 2013 rok.

Przewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady Powiatu Nowosądeckiego Pan 
Stanisława Węglarz  przedstawił sprawozdanie.
Zgodnie z otrzymanymi materiałami w kwietni 2006 roku Rada Powiatu Nowosądeckiego podjęła 
uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji. W związku z tym w roku 2013 Wysoka Rada 
miała do dyspozycji kwotę 65 tys. zł, która została rozdzielona w następujący sposób:

• na 4 zadania przyznano kwotę po 5 tys zł;
• na 5 zadań przyznano kwotę po 9 tys. zł;
• na 5 zadań przyznano kwotę po 5 tys. zł;

Regionalna Izba Obrachunkowa pozbawiła możliwości sprawdzania, jak w stanie faktycznym wygląda 
sytuacja..  Natomiast  zgodnie  z  rozliczeniem  na  piśmie,  wszystkie  przyznane  dotacje  zostały  
wykorzystane i rozliczone prawidłowo. 

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 17

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyznania dotacji celowych na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do  
rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego.

Przewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady Powiatu Nowosądeckiego Pan 
Stanisława Węglarz przedstawił projekt uchwały.
W tym roku podmioty ubiegające się się o datację zmniejszyły oczekiwania w stosunku do budżetu 
Powiatu, Powiat natomiast ma do dyspozycji o 5 tys. zł więcej w stosunku do ubiegłego roku (łącznie 
70 tys. zł). Wpłynęło osiem wniosków, na które Komisja Kultury i Ochrony Dóbr Kultury rekomenduje 
podzielnie dysponowanej kwoty w następujący sposób:

• 5 zadań po 8 tys. zł;
• 3 zadania po 10 tys. zł;
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Przewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady Powiatu Nowosądeckiego Pan 
Stanisława Węglarz  przedstawił opinię Komisji  do projektu uchwały. Opinia Komisji  jest  
pozytywna. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Jan  Dziedzina  poddał  projekt  uchwały  w  sprawie   
przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy  zabytkach  wpisanych  do  rejestru  zabytków  położonych  na  obszarze  Powiatu  
Nowosądeckiego pod głosowanie. 

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 22 Radnych  
Powiatu Nowosądeckiego.

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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała  Nr  364/XXXII/14  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  21  lutego  2014  r.  
w sprawie  przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu 
Nowosądeckiego została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 18
Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Jan  Dziedzina  poinformował,
iż  stosownie  do  wymogów  prawa  tj.  Karty  Nauczyciela  Państwo  Radni  otrzymali  wykaz 
mówiący o poziomie wynagrodzeń na poszczególne stopnie awansu zawodowego w szkołach 
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto przesłano także Państwu Radnym uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie:
- opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu,
- opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej na rok 
2014.

W dalszej części Pan Jan Dziedzina nadmienił, iż wpłynęło pismo z NFZ w sprawie aneksów 
zwiększających wartość umów dla podmiotów, u których poziom realizacji świadczeń w okresie 
od 1 marca do 30 września 2013 r., wynosił powyżej 150% przyjętego planu umowy.

Wpłynęło także pismo o Apelu Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 stycznia br.,  
o  solidarność  z  Ukraińcami  w  ich  staraniach  o  przystąpienie  do  Unii  Europejskiej.  Sejmik 
Województwa  Małopolskiego  z  niepokojem  przyjmuje  płynące  z  Ukrainy  doniesienia  
o zastosowaniu przemocy wobec pokojowych demonstracji w Kijowie. Sejmik wspiera wszelkie 
dążenia narodu ukraińskiego do pełni wolności, niepodległości i zbliżenia z Unią Europejską. 
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Na  zakończenie  Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Jan  Dziedzina 
poinformował o piśmie od Wojewody Małopolskiego w sprawie kontroli problemowej w SPZOZ 
– Szpitalu im. J. Dietla w Krynicy Zdroju. Kontrola odbędzie się w dniach od 24 do 28 lutego br.  
Zakres  kontroli  będzie  obejmował  prawidłowość  realizacji  programu  i  finansowania  stażu 
podyplomowanego  lekarzy  oraz  kontrolę  warunków  i  wymagań  jakim powinny  odpowiadać 
podmioty uprawnione do odbywania w nich stażu dyplomowego. 

Radny  Powiatu  Stanisław  Węglarz  poinformował,  iż  w  styczniu  otrzymał  pismo  od 
Przewodniczącego Rady Miasta i  Gminy Uzdrowiskowej Muszyna mgr Jerzego Majki wraz  
z  załącznikiem  w  formie  Uchwały  Rady  Miasta  i  Gminy  Uzdrowiskowej  Muszyna.  Pismo 
dotyczy  sprawy,  której  także  Powiat  jest  zainteresowany,  dlatego  Radny  przytoczył  treść 
nadesłanej uchwały:dot. ograniczenia kontraktu NFZ dla Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr Józefa Dietla w Krynicy Zdroju.

Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna uchwala co następuje:
1. wyraża  głębokie  zaniepokojenie  oraz  stanowczo  sprzeciwia  się,  przedstawionej  przez 

NFZ,  propozycji  kontraktu  na  realizację  usług  medycznych  przez  SPZOZ  Szpital  
im. dr Józefa Dietla w Krynicy Zdroju na 2014 rok.

2. Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna domaga się od Małopolskiego Oddziału 
NFZ z  siedzibą  w  Krakowie  zwiększenia  w  granicach  obowiązującego  prawa  kwoty 
kontraktu  na  usługi  szpitala  celem  zapewnienia  właściwego  dostępu  do  leczenia 
szpitalnego i diagnostyki dla mieszkańców oraz wypoczywających turystów i kuracjuszy.

3. Wykonanie  Uchwały  powierza  się  Przewodniczącemu  Rady  Miasta  i  Gminy 
Uzdrowiskowej Muszyna. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W związku z otrzymaną, od Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Szpital  im.  dr  Józefa  Dietla  w Krynicy Zdroju,  informacją  o  zmniejszeniu  kwoty kontraktu 
leczenia szpitalnego w porównaniu do roku 2013 (wynoszącej 971 845,30 zł)  i  zmniejszeniu 
ogólnego kontraktu w całości o kwotę 330 337,80 zł oraz związanym z tym niebezpieczeństwem 
ograniczenia dostępności usług szpitalnych dla mieszkańców i turystów w Muszynie, zasadnym 
jest,  aby  Rada  Miasta  i  Gminy  Uzdrowiskowej  Muszyna  zajęła  stanowisko  w  tej  sprawie  
w formie uchwały. 

Ad.19.
Zamknięcie obrad.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu  Nowosądeckiego Jan Dziedzina,  wobec wyczerpania 
wszystkich punktów Porządku Obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego, ogłasza 
zamknięcie posiedzenia i dziękuje za udział w obradach Sesji.

    
Przewodniczący Wiceprzewodniczący

Rady Powiatu Nowosądeckiego Rady Powiatu Nowosądeckiego

          Wiesław BASTA   Jan DZIEDZINA

               

Protokołowała:
Anna Hardy-Repetowska
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