
Rada  
Powiatu Nowosądeckiego

PROTOKÓŁ Nr 4/IV/2015
z obrad IV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 stycznia 2015 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),  a  zakończyła  
ok godziny 17:30.
W  sesji  uczestniczyło  28 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  IV Sesji 
Rady Powiatu Nowosądeckiego V kadencji, po czym przywitał przybyłych radnych i gości.
Na sekretarzy obrad wyznaczeni zostali Radni: Wiktor Durlak, Andrzej Gancarz.

Przewodniczący  Zygmunt  Paruch  poprosił  Starostę  Marka  Pławiaka  o  złożenie  wniosku  
o  rozszerzenie  porządku  obrad  zgodnie  ze  statutem  Powiatu  Nowosądeckiego  ta  kompetencja 
należy do Zarządu.

Ad. 2.

Starosta Nowosądecki Marek Pławiak  zwrócił  się do przybyłych gości,  do Przewodniczącego 
Rady po czym zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady Powiatu 
Nowosądeckiego w sprawie działań na rzecz uwzględnienia w Programie Budowy Dróg Krajowych 
na lata 2014 – 2023 budowy drogi krajowej Brzesko - Nowy Sącz - granica Państwa.

Pan Starosta Nowosądecki Marek Pławiak zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 
projektu rezolucji Nr 1/IV/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 stycznia 2015 r., w sprawie 
zajęcia stanowiska przez Zarząd PKP Cargo S.A.

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch  spytał czy Radni otrzymali projekty uchwał  
i rezolucji.

Radny Włodzimierz Oleksy zabrał głos,  poinformował,  o odejściu (śmierci)  Józefa Oleksego, 
byłego Prezydenta Rzeczpospolitej Polski, Marszałka Sejmu. Radny wspomniał, iż zmarły dobrze i 
wiernie służył Sądecczyźnie, dbał i angażował się w jej rozwój. Był niejako ambasadorem spraw 
Sądeckich w Warszawie. Do końca swoich dni pełnił funkcję Przewodniczącego Klubu Miłośników 
Ziemi Sądeckiej. Z tego względu Pan Włodzimierz Oleksy zwrócił się do Przewodniczącego Rady 
Zygmunta Paruch z propozycją,  aby obrady IV sesji  Rady Powiatu Nowosądeckiego rozpocząć 
symboliczną  minutą ciszy na cześć jego pamięci. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Zygmunt  Paruch  poprosił  zebranych  
o powstanie i uczczenie minutą ciszy śmierć Marszałka Józefa Oleksego.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Zygmunt  Paruch  poinformował,  iż  Radni 
Powiatu  Nowosądeckiego przystąpią  do głosowania  o rozszerzenie porządku obrad na  wniosek 
Starosty Nowosądeckiego Pana Marka Pławiaka.  
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Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Zygmunt  Paruch  poddał  pod  głosowanie 
wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w 
sprawie działań na rzecz uwzględnienia w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 
budowy drogi krajowej Brzesko - Nowy Sącz - granica Państwa.

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  Zygmunt  Paruch  przypomniał,  iż  
w głosowaniu wymagana jest bezwzględna większość głosów zgodnie ze statutem.
 
Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Zygmunt  Paruch  stwierdził,  że  projekt 
uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie działań na rzecz uwzględnienia w Programie 
Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 budowy drogi krajowej Brzesko - Nowy Sącz - 
granica Państwa został wprowadzony w punkcie 21 porządku obrad.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Zygmunt  Paruch  poddał  pod  głosowanie 
wniosek  o  wprowadzenie  do  porządku  obrad  projektu  rezolucji  Nr  1/15  Rady  Powiatu 
Nowosądeckiego z dnia 30 stycznia 2015 r., w sprawie zajęcia stanowiska przez Zarząd PKP Cargo 
S.A.

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  Zygmunt  Paruch  stwierdził,  że  projekt 
rezolucji Nr 1/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 stycznia 2015 r.,  w sprawie zajęcia 
stanowiska przez Zarząd PKP Cargo S.A. został wprowadzony w punkcie 22 porządku obrad.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch  zapytał  Panów i  Panie  Radne  czy  są  inne 
wnioski do porządku obrad.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch  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 Zygmunt Paruch stwierdził, że porządek obrad został przyjęty. 
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Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.

4. Interpelacje radnych.

5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym. 

6. Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok. 

a)  Przedstawienie  uchwały  Składu  Orzekającego  Kolegium  Regionalnej  Izby 

Obrachunkowej  w  Krakowie  w  sprawie  zaopiniowania  projektu  uchwały  budżetowej 

Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok. 

b) Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok.  

7. Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  przyjęcia  Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego. 

8. Wystąpienie programowe Starosty Nowosądeckiego. 

9. Przyjęcie sprawozdania z działalności wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego za 2014 rok.

10. Sprawozdanie z wykonania zadań Powiatu Nowosądeckiego z zakresu ochrony zabytków 

  i opieki nad zabytkami za 2014 rok.

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia planu pracy Rady 

Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok. 

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia planów pracy 

komisji Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok.

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej  Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok. 

14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w związku z brakiem naboru w latach 

2012-2014 podejmuje się Uchwałę o zamiarze likwidacji szkół, które wchodzą w skład 

Zespołu Szkół Zawodowych im. Św. Kingi w Podegrodziu.

15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w związku z brakiem naboru podejmuje 

się Uchwałę o zamiarze likwidacji szkół, które nie prowadzą kształcenia.

16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyboru przedstawicieli Rady 

Powiatu Nowosądeckiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju oraz powołania Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla 
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w Krynicy-Zdroju.

17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyboru radnych do Kapituły 

odznaki honorowej "Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej".

18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przejęcia przez Powiat 

Nowosądecki ograniczonego zarządzania drogą krajową Nr 28 relacji Zator – Nowy Sącz – 

Przemyśl dla potrzeb realizacji przez Powiat zadania pn. „Budowa skrzyżowania dk 28 

z budowaną zachodnia obwodnicą Nowego Sącza – połączenia dk 28 z miejscowością 

Brzezna”.

19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie rozpatrzenia skargi Pana 

Marka Budnika.

20. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie rozpatrzenia skargi Pana 

Marka Budnika.

21. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie działań na rzecz 

uwzględnienia w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 budowy drogi 

krajowej Brzesko - Nowy Sącz - granica Państwa.

22.  Podjęcie Rezolucji Nr 1/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 stycznia 2015 r., 

w sprawie zajęcia stanowiska przez Zarząd PKP Cargo S.A.

23. Oświadczenia, wolne wnioski.  

24. Zamknięcie sesji. 

Ad. 3.
Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch 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  Zygmunt 
Paruch 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.

W wyniku głosowania protokół z  III Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego został przyjęty.
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Ad. 4.
Interpelacje radnych.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Wiktor Durlak na wstępie pogratulował Staroście i Zarządowi 
oraz wszystkim Radnym za wykonane prace nad projektem budżetu na 2015 rok. Wyraził swoje 
zadowolenie  z  tego  powodu.  Nadmienił,  iż  należy  zdać  sobie  sprawę,  że  budżet  nie  jest  
w najlepszym stanie i trzeba go pilnować a także oszczędać wydatki, szukać cięć budżetowych oraz 
dochodów.
Interpelacja dot.:

• połączenia  jednostek  służby  zdrowia,  dla  których  organem,  założycielem  jest  Powiat 
Nowosądecki.  (W  poprzedniej  kadencji  został  połączony  SPZOZ  Szpital  w  Krynicy  
z Ośrodkiem Terapii i Uzależnień w Nowym Sączu). 
Radny Wiktor Durlak zwrócił się z pytaniem, czy: obecnie są planowane lub dokonywane 
jakiekolwiek analizy finansowo-organizacyjne dotyczące połączenia sądeckiego Pogotowia 
Ratunkowego ze Szpitalem w Krynicy. Jeżeli tak, czy uwzględnione zostały w nich koszty 
transportu, zarządu, koszty analizy zatrudnienia personelu, koszty gotowości do świadczenia 
usług, koszty wynagrodzenia personelu oraz ewentualne uzyskanie efektu synergi związane 
z połączeniem obydwu podmiotów. 

Radny Powiatu Nowosądeckiego Andrzej Gancarz zgłosił interpelacje dot.:

• prośby o przyjrzenie się i ewentualną naprawę drogi w Gminie Muszyna na odcinku ul. 
Polna – Jastrzębik – Złockie, spowodowane uszkodzeniami powodziowymi z 2010 roku.
Radny nadmienił, iż w czterech miejscach znajdują się osuwiska zabezpieczone deskami, 
które również wymagają naprawy.

• prośby o wystąpienie do Kolei Państwowych o naprawienie przejazdu kolejowego na drodze 
Powiatowej w miejscowości Powroźniki.

Radna Powiatu Nowosądeckiego Marta Adamczyk zgłosiła interpelacje dot.:

• prośby  o  utworzenie  doraźnej,  specjalistycznej  opieki  okulistycznej  przy  Szpitalu  w 
Krynicy.
Radna objaśniła,  iż  od  Piwnicznej  po  Nowy Sącz  aż  do Gorlic  nie  ma doraźnej  opieki 
okulistycznej. W Gorlicach jest taka opieka w szpitalu, ale tylko od godziny 7.00 do 15.00 
przez 5 dni w tygodniu.  Tak więc w razie jakiegoś wypadku nie ma gdzie skorzystać z 
doraźnej opieki okulistycznej. Jest to bardzo poważny problem i dlatego powstała potrzeba 
zgłoszenia takiej interpelacji. Radna ma nadzieję, iż uda się utworzyć taką jednostkę przy 
Szpitalu w Krynicy-Zdroju. 

• prośby o interwencję do zarządcy drogi na odcinku Wierchomla – Zubrzyk o poprawę stanu 
nawierzchni.
Radna poinformowała, iż droga na tym odcinku znajduje się w fatalnym stanie i wkrótce 
doprowadzić może do uszkodzenia samochodów. A ruch na tej drodze już w maju może ulec 
natężeniu ponieważ wtedy zostanie otwarty most w kierunku Słowacji. 

• prośby o interwencję zarządcy drogi na odcinku Młodów – Głębokie dotyczącą budowy 
chodnika.
Radna zaznaczyła, iż droga na tym odcinku jest bardzo ruchliwa a brak chodnika zagraż 
bezpieczeństwu pieszych. 

• zabezpieczenia koryta potoku wzdłuż drogi powiatowej w Łomnicy- Zdroju. Interpelacja 
skierowana do RZGW.
Radna  objaśniła,  iż  koryto  potoku  wyłożone  jest  betonowymi  płytami,  pod  którymi 
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wytworzyły  się  potężne  dziury.  W  razie  nadejścia  wody  wspomniane  dziury  mogą 
przyczynić się do powstania wielu szkód.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Stanisław Sułkowski zgłosił interpelacje.
Radny zaznaczył, iż nie chce podważać wyroku sądu nakazującemu zapłatę odszkodowania za 
poniesione szkody zdrowotne, dlatego zadaje pytanie skierowane do dyrektora szpitala Sławomira 
Kmaka:

• czy istnieje możliwość zapłaty odszkodowań za poniesione szkody zdrowotne w kwocie 
1700000 zł w ratach oraz pójścia na ugodę.
Radny  wspomniał,  że  odbyło  się  dużo,  ponad  punktowych  wykonanych  zabiegów  
w Szpitalu w Krynicy-Zdroju. Mowa o  kwocie ponad 500 000 zł, zadał więc pytanie:

• czy jest możliwość odzyskania tych środków od NFZ ponieważ jest to bardzo duża kwota, 
która powinna być zwrócona.
Radny na zakończenie zadał pytanie na jakim etapie jest rozliczanie z NFZ za skierowania 
na badania specjalistyczne. 

Radny Powiatu Nowosądeckiego i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Gomółka  zgłosił 
interpelacje dot.:

• budowy mostka na potoku Jaworzynka w Gołkowicach na drodze powiatowej do Skrudziny 
oraz w Łazach Biegonickich.

• budowy chodnika w miejscowościach: Moszczenica, Gaboń i Kadcza.
Radny nadmienił, iż są to sprawy priorytetowe ponieważ dotyczy mostu na którym nie ma 
chodnika. Jest most a po jego obu stronach są urwiska. Pieszy nie ma się gdzie usunąć przed 
jadącym samochodem. Są to sprawy priorytetowe ponieważ koszty tych prac nie są duże a 
bezpieczeństwo pieszych jest najważniejsze.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Antoni Poręba zgłosił interpelacje dot:.

• czy Zarząd Powiatu ma wiedzę a zwłaszcza Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Adam 
Czerwiński w jakim stanie jest osuwisko przy ul. Węgierskiej w Grybowie, które stwarza 
bardzo poważne zagrożenie dla domostw znajdujących się nad osuwiskiem. 

• Radny zauważył,  iż część drogi została bardzo ładnie wykonana w części a druga część 
została zawężona, co  przedstawia sprawę jako poważną ponieważ stwarzane jest w tym 
przypadku zagrożenie w ruchu.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Wiesław Pióro zgłosił interpelacje.
• Radny zwrócił się do Wysokiej Rady i wszystkich zgromadzonych a interpelacje kieruje do 

Państwa Parlamentarzystów. Od pierwszego stycznia obowiązuje ustawa o płacy minimalnej 
na terenie Niemiec. Jest to ustawa, która dotyka bezpośrednio Polskie Państwo i polskich 
przedsiębiorców, w związku z tym Pan Radny zwraca się z pytaniem:
jakie  są  możliwości  wpłynięcia  na  Rząd,  aby  traktował  polską  gospodarkę  i  polskich 
przedsiębiorców oraz obywateli z godnością i szacunkiem. 

• Dodatkowo  nadmienił,  iż  jako  suwerenne  Państwo  nie  możemy  obcemu  Państwu  i 
przedsiębiorcy  udostępniać  min.  dane  osobowe,  nr  pesel,  dane  o  wynagrodzeniach 
pracownika,  gdyż  są  to  informacje  poufne  a  nawet  tajne.  Ponadto  ogłaszanie  sukcesu 
Ministra Kamysza, który zatrzymał do czasu rozstrzygnięcia przez Komisję Europejską tego 
zażalenia  jest  nieporozumieniem.  Należałoby zapytać,  gdzie  Rząd  był  do  tej  pory i  jak 
można było dopuścić do podpisania takich uregulowań prawnych, gdyż sprzeczne one są z 
założeniami Unii Europejskiej o swobodnym przepływie osób i towarów. A na dodatek jest 
to upokorzenie polskich przedsiębiorców, gdyż przed każdorazowym wyjazdem samochodu 

PROTOKÓŁ Nr 4/IV/2015  30 stycznia 2015 r.                                  6



na teren Niemiec trzeba wypełnić dwie strony kwestionariusza z danymi, pomijając fakt, że 
trzeba wysyłać sprawozdania faksem co jest cofniecie się technologii o 15 lat. Pojawia się 
więc pytanie czy faktycznie chodzi tutaj o dbanie o płacę minimalną naszych pracowników 
czy chodzi po prostu o zniszczenie naszej gospodarki. Idąc w drugą stronę zapytać można 
co Rząd zrobił w sprawie wynagradzania Polskich obywateli pracujących na terenie Polski 
w niemieckich  zakładach pracy.  Biorąc pod uwagę fakt,  że  Sądecczyzna jest  zagłębiem 
transportu drogowego to dla niej  ten problem jest  niesamowicie ważny. Dlatego też Pan 
Radny prosił o podjęcie interwencji w tej sprawie. 

Radny Powiatu Nowosądeckiego i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Józef  Świgut zgłosił 
interpelacje.
Radny zwrócił się z prośbą do Radnych Wojewódzkich o: 

• pilotowanie sprawy dotyczącej drogi Łączyny – Uzdrowiska z programu subregionalnego. 
Radny zaznaczył,  iż  przesłał  Panu  Stanisławowi  Pasoniowi  mailem poruszany problem. 
Poprosił również, aby mieć na uwadze, że są to ważne pieniądze i ważna droga a właściwie 
to droga jest ważniejsza niż pieniądze. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch  poprosił  Starostę  o  udzielenie  krótkich 
odpowiedzi  na  zgłoszone  interpelacje.  Dodał  również,  iż  dużo  z  interpelacji  dotyczyło  służby 
zdrowia dlatego planowana jest obszerna debata Rady Powiatu na koniec lutego dotycząca służby 
zdrowia, wtedy też wszystkie te tematy zostaną szczegółowo wyjaśnione. 

Odpowiedź Starosty Nowosądeckiego Marka Pławiaka na zgłoszone interpelacje.
Starosta  zwrócił  się  do  Przewodniczącego,  Pana  Senatora,  Państwa  Posłów,  Radnych 
Wojewódzkich,  Wójtów  oraz  pozostałych  gości.  Następnie  pokrótce  odpowiedział  na  zadane 
pytania Państwa Radnych.

Starosta Nowosądecki nawiązując do interpelacji Radnego Wiktora Durlaka poinformował, 
iż:
• kwestia połączenia SPZOZ w Krynicy i  Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego jest  w trakcie 

analizowania i rozważania przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego. Sprawdzane są wszystkie 
ewentualności a etap na jakim znajdują się prace zostanie przedstawiony w formie pisemnej.

Starosta Nowosądecki nawiązując do interpelacji Radnego Andrzeja Gancarza poinformował, 
iż:
• Starosta powiedział, iż odpowiedzi na oba pytania udzieli Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 

Adam Czerwiński jeżeli tylko będzie w stanie to uczynić. 

Starosta Nowosądecki nawiązując do interpelacji Radnej Marty Adamczyk poinformował, iż:
• Zarząd  zorientuje  się  jakie  są  możliwości  utworzenia  doraźnej  opieki  okulistycznej 

ponieważ na terenie powiatu jest duży problem z dotarciem do okulisty. 
• Starosta  oznajmił,  że  już  przyjął  trzy  ewentualności  odnośnie  tej  sprawy,  gdyż  usługi 

okulistyczne na terenie Powiatu przeważnie są prywatne i płatne. Nie wiadomo jeszcze jak 
będzie wyglądała sprawa refundacji przez NFZ, ale obiecał, że Zarząd zajmie się tą sprawą. 
a Pani Radna otrzyma odpowiedź w formie pisemnej. 

• Jeżeli chodzi o remont drogi to Starosta odniósł się ogólnie do wszystkich składających 
interpelacje o tej  tematyce kolejność. Starosta przypomniał, iż powstaje plan remontów  
i  budowy  dróg  oraz  chodników  przez  Komisję  Mienia  i  Infrastruktury  RPN.  Starosta 
wyraził jak bardzo się cieszy że składane są takie interpelacje i zauważył iż priorytetowe są 
sprawy dotyczące dróg Radnych, które dotyczą gmin w których mieszkają oraz ich okręgów 
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wyborczych.  Zaznaczył  również  że  nie  mówi  tego  złośliwie.  Jeżeli  stan  drogi  będzie 
stwarzał zagrożenie śmiertelne i dyr Czerwiński z odpowiednimi do tego ludźmi  stwierdzi 
taką możliwość, prace na tej drodze wykonywane będą jako pierwsze. Zachęcił także do 
dalszego składania interpelacji, lecz zaznaczył, iż kwestia budowy chodników, dróg i ich 
kryteria będą ustalane przez komisje oraz z gospodarzami gmin i wójtami. Natomiast Pan 
dyr  Adam  Czerwiński  jak  najbardziej  może  udzielić  w  tej  kwestii  odpowiedzi. 
Odpowiadając  na  pytanie  Pani  Radnej  Zarząd  wystąpi  z  pismem  do  RZGW  
o zabezpieczenie koryta potoku o czym Pani Radna poinformowana zostanie na piśmie. 

Starosta  Nowosądecki  nawiązując  do  interpelacji  Radnego  Stanisława  Sułkowskiego 
poinformował, iż:

• Starosta  przypomniał,  iż  pytanie  skierowane  było  do  Dyrektora  Szpitala  w Krynicy Zdroju 
Sławomira Kmaka i to on odpowie na zadane pytanie. 

Starosta Nowosądecki nawiązując do interpelacji Radnego Jana Gomólki poinformował, iż:

• Starosta przypomniał, iż pytanie Radnego Jana Gomółki również dotyczyło budowy dróg, na 
które również odpowie dyr Adam Czerwiński.

Starosta Nowosądecki nawiązując do interpelacji Radnego Antoniego Poręby poinformował, 
iż:
• Starosta poinformował, że złożony został wniosek na opracowanie dokumentacji geologicznej 

i budowlanej w tej sprawie do Urzędu Marszałkowskiego. Jeżeli istnieje taka potrzeba zostanie 
udzielona odpowiedź na piśmie. 

Starosta Nowosądecki nawiązując do interpelacji Radnego Wiesława Pióro poinformował, iż:
• Starosta  stwierdził,  iż  Parlamentarzyści  powinni się także wypowiedzieć w tej  sprawie.  

Ponadto powiedział,  iż prowadzone są rozmowy między Rządem Polskim i Niemieckim, 
które prowadzi Pani Minister Wasiak, odbywają się one w Berlinie a miejsce miały miejsce
w dniu wczorajszym.

Przewodniczący  Rady  Zygmunt  Paruch poprosił  Pana  Dyrektora  Szpitala  w Krynicy Zdroju 
Sławomira Kmaka o odpowiedź na zadane pytania.

Odpowiedź Dyrektora SPZOZ Szpitala im. dr J.Dietla w Krynicy Zdroju Sławomira Kmaka 
na zgłoszone interpelacje.

W odniesieniu do Radnej Powiatu Nowosądeckiego Marty Adamczyk:
• Dyrektor mówi „TAK” dla pomysłu z okulistyką, już w poprzednim roku miały miejsce bardzo 

zaawansowane prace, aby wynająć jeden z budynków Szpitala w Krynicy-Zdroju i aby ściągnąć 
tam duży podmiot, który będzie zajmował się leczeniem oczu i wad wzroku. W związku z tym, 
że  NFZ przesunął  kontraktowanie  o  półtora  roku ten  podmiot  niestety się  wycofał.  Jest  to 
wielka strata,  ponieważ była to wielka szansa,  ponieważ była to wielka sieć.  Nie byłaby to 
działalność szpitalna natomiast dla Krynicy-Zdroju i dla Powiatu byłaby to cenna inicjatywa. 
Dlatego podmiot prywatny nie był w stanie dokładać przez rok środków do utrzymywania tego 
budynku nie mając kontraktu. Uzupełniając wystąpienie Pana Starosty, dyrektor szpitala dodał 
jedynie, iż największy problem stanowią dwie sprawy. Pierwszą z nich jest kontrakt z NFZ, 
który według obecnych planów zawrzeć będzie można w pierwszej połowę 2016 roku. Drugim 
jest to samo co się stało w Gorlicach, dla Powiatu jest  to bardzo trudna sytuacja. Bo jeżeli  
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karetka  Sądeckiego  Pogotowia  Ratunkowego  przywozi  poszkodowanego  do  Szpitala  
w Krynicy-Zdroju z urazem oka to musi on być wieziony aż do Krakowa. Biorąc pod uwagę 
interes pacjenta i to że powinien być jak najszybciej  leczony a na końcu dopiero są koszty. 
Kolejnym,  drugim  problemem  jest  dostępność  do  lekarza.  Nie  ma  lekarzy  niektórych 
specjalności  na  rynku,  którzy  chcieliby  pracować.  Państwo  którzy  mieszkają  w  okolicy 
Muszyny i Krynicy-Zdroju w niedługim czasie zobaczą jak duży będzie odpływ lekarzy z tych 
terenów. Brakuje w takich miejscach znajdujących się  z  dala  od dużych ośrodków lekarzy. 
Dotyczy to okulistów, endokrynologów, pediatrów, gdzie sytuacja robi się bardzo trudna, gdyż 
luka  pokoleniowa  jeżeli  chodzi  o  pediatrów  jest  rzeczą  dramatyczną.  W  województwie 
świętokrzyskim za ostatnie 3 miesiące zamknięto cztery oddziały pediatryczne. Wszystko to 
wymaga szerszej dyskusji.

• Nadwykonania  za  zeszły  rok  wyniosły  535  000  zł.  Wczoraj  upłynął  termin  składania 
sprawozdań do NFZ żeby zamknąć  sprawozdawczość  za  zeszły rok.  Fundusz  teraz  sprawę 
bilansuje  a  następnie  dokonane  będzie  porównanie  ogólnowojewódzkie.  Następnie  to  co 
zostanie NFZ przyznanemu województwu małopolskiemu taka będzie propozycja dla szpitali. 
Standardowo było to 30%, w zeszłym roku szpital otrzymał ok 48% i była to bardzo dobra 
ugoda. Dyrektor Sławomir Kmak powiedział, iż nie można być takim optymistą by twierdzić że 
NFZ przyzna 100%.  Takiej  sytuacji  nie  było  od  2003 roku.  Niestety nadwykonania  nie  są 
płacone w 100% a jest to duży koszt. 
• Kwestia  rozliczeń  z  NFZ  to  sprawa  sięgająca  2011  roku,  a  sprawa  ta  może  znaleźć 
rozstrzygnięcie  dopiero  przed  sądem.  Nie  można  zgodzić  się  ze  sposobem  prowadzonych 
kontroli ani z ich wynikiem, dlatego, że duża część spraw zakwestionowanych w wyniku tej 
kontroli  to  jest  właśnie  sytuacja  małego  szpitala,  który  musi  diagnozować  i  bardzo  często 
pacjenta  po  diagnozie  przekazuje  do  innego  ośrodka  do  zabiegu,  operacji,  poważniejszego 
leczenia. Dyrektor Kmak zauważył, iż długo trzeba by wyjaśniać, aby każdy zrozumiał na czym 
to polega. Stwierdził także, że sesja poświęcona zdrowiu będzie ku temu odpowiednia. 

• Jeżeli chodzi o odszkodowanie to jest sprawa sięgająca aż 2000 roku, a zakończona w tym 
roku. Odbyły się spotkania które zakończyły się ze skutkiem dobrym. Osoba o której mowa nie ma 
na celu doprowadzenia szpitala do beznadziejnej a nawet trudnej sytuacji finansowej. Trzeba dużo 
empatii i zrozumienia z obu stron aby wyjść z tej sytuacji w miarę dobrze.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Paruch poprosił Pana Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg 
Adama Czerwińskiego o odpowiedź na zadane pytania.

Odpowiedź  Dyrektora  Powiatowego  Zarządu  Dróg  Adama  Czerwińskiego  na  zgłoszone 
interpelacje.

• Drogi Zubrzyk jak i droga Młodów to nie są drogi powiatowe, ale Powiatowy Zarząd Dróg 
wystąpi do Zarządu Dróg Wojewódzkich z odpowiednim pismem. Pan Czerwiński zapytał 
czy dotyczy to głównej drogi. Po czym powiedział, że jeżeli jest to droga krajowa to pismo 
prześle się także do Krajowej Dyrekcji Dróg i Autostrad.
Dyrektor  Czerwiński  poprosił  Panią  Adamczyk  aby  sprecyzować  w  pisemnej  formie 
interpelacji, czy płyty o których mowa znajdują się na dnie czy na brzegach potoku. Należy 
się  również  zastanowić  jak  wystosować  pismo  do  ZRGW aby przypadkowo nie  zrobić 
mieszkańcom  tzw.  „niedźwiedziej”  przysługi.  Na  pewno  trzeba  się  tym  zająć,  aby  to 
ucywilizować i wyeliminować zagrożenie. Może się jednak okazać, że ZGRW każe rozebrać 
płyty a mieszkańcy nie będą mieli jak się dostać do domów, dlatego trzeba na spokojnie 
podejść do tej sprawy. 
Barierki na moście w Złockiem Powiatowy Zarząd Dróg wykona sam, gdyż nie stanowi to 
wielkiej  trudności.  Bardziej  kłopotliwą częścią zadania może być odbudowa, dlatego, że 
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szkoda ta jest wcześniejsza i nie jest już monitorowana przez Pana Wojewodę. PZD będzie 
musiał sam znaleźć środki na ten cel i rozwiązań, które pozwolą utrzymać przejezdność. 

• Temat poruszony przez Pana Wiceprzewodniczącego Jana Gomółkę jest tematem bardzo 
trudnym.  Pan  Czerwiński  oznajmił,  iż  napominał  Komisji  Mienia  i  Infrastruktury  
o zagrożeniu jakie znajduje się na mostach. Powiedział także, że na terenie Powiatu znajduje 
się  do  kilkudziesięciu  mostów,  mowa  o  Klimkówce,  Szczawniku,  na  temat  których 
przygotowana jest dokumentacja techniczna oraz wiele innych mostów, gdzie pieszy nie ma 
gdzie się usunąć. Zatem przy kryteriach budowy chodników, na wąskiej drodze i w razie 
zagrożenia pieszy może zejść do rowu lub na pobocze. Na moście nie ma takiej możliwości. 
Bardzo odpowiedzialnie ocenione zostanie, które z mostów wymagają takich działań. Nie da 
się tego zrobić w sposób doraźny własnymi siłami tam gdzie obiekt jest wąski i gdzie trzeba 
przeprowadzić całe  postępowanie z  uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych i  wszystkimi 
formalnościami aby pozwolenia budowlane uzyskać. Temat jest znany i zamierzenie to jest 
bardzo  kosztowne.  Zarząd  ustali  hierarchię  ważności  i  kolejność,  w  zależności  od 
możliwości finansowych i innych potrzeb w tym również chodników. 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch zapytał, czy ktoś ma jeszcze pytania, po czym 
przystąpił  do  dalszej  części  obrad.  W  międzyczasie  przywitał  przybyłą  Panią  Wójt  Gminy 
Podegrodzie Małgorzatę Gromalę.  

Ad. 5.
Starosta Nowosądecki Marek Pławiak przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie 
międzysesyjnym.

Następnie oznajmił, iż Zarząd w okresie międzysesyjnym pracował bardzo intensywnie. Był to czas 
licznych spotkań.

• 05.01 odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala w Krynicy, którego głównym tematem 
było zatwierdzenie planu inwestycyjnego jednostki na 2015 rok oraz planu finansowego za rok 
2014.  Podjęto również uchwałę w sprawie udzielenia  krótkoterminowej  pożyczki  w kwocie 
1000000  zł.  W  spotkaniu  uczestniczyli:  Starosta,  Wicestarosta  Antoni  Koszyk,  Franciszek 
Kantor, Wiesław Pióro i Marian Ryba. 

• 12.01 Pan Marian Ryba uczestniczył  świąteczno-noworocznym spotkaniu działaczy oddziału 
PTTK Beskid w Nowym Sączu Wspólne spotkanie działaczy branży turystycznej w Krynicy-
Zdroju, było to spotkanie noworoczne.

• 14.01 Starosta uczestniczył w Konwencie Starostów w Krakowie. Spotkanie podzielone było na 
dwie części.  Pierwszą było spotkanie konwentu Starostów, a część druga dotyczyła wyboru 
przewodniczących  konwentu  starostów  do  komitetów  monitorujących  programy.  Następnie 
odbyły się wybory do Zarządu Związków Powiatów Polskich. Następnie miejsce miał spotkanie 
z Panem Wojewodą, na którym omawiano kwestie gospodarowania nieruchomościami Skarbu 
Państwa, poruszane były sprawy geodezji i nadzoru budowlanego. 

• 16.01 odbyło  się  wspólne  posiedzenie  Komisji  Bezpieczeństwa i  Porządku Publicznego dla 
miasta  Nowego  Sącza  oraz  Powiatu  Nowosądeckiego  w  budynku  starostwa  odbyły  się 
konsultacje społeczne 

• 20.01 w Krynicy-Zdroju odbyło się spotkanie Członków Zarządu z przedstawicielami firmy 
Warbud, które dotyczyło rozbudowy szpitala Członek Zarządu Marian Ryba i inni członkowie 
Zarządu uczestniczyli w zawodach sportowych organizowanych w placówkach oświatowych na 
terenie Krynicy  
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• 22.01 podpisano umowę na prowadzenie w 2015 roku Szkółek Ginących Zawodów, spotkanie 
to odbyło się w budynku Starostwa i dotyczyło szkółek muzykowania ludowego, umów takich 
podpisano trzydzieści. Dziesięć umów podpisano dotyczących tańca ludowego, ceramiki, 
rysunku na szkle itd.

• 22.01  spotkanie  Starosty  z  prezydentem  Nowego  Sącza  Ryszardem  Nowakiem.  Rozmowy 
dotyczyły  tematów  najbardziej  istotnych  dla  miasta  Nowego  Sącza   i  Powiatu.  Wtedy  też 
pojawił się temat Sądeczanki. Nie były to tylko rozmowy na temat komunikacji Nowego Sącza 
poprzez  połączenie  Brzeska  z  Nowym  Sączem  i  dalej  do  granicy  Państwa.  Rozmowy  te 
dotyczyły również współpracy między Urzędem Starostwa Powiatowego a Urzędem Miasta  
w różnych kierunkach i różnych dziedzinach, gdyż do tej pory współpraca ta nie przebiegała 
zbyt  pomyślnie,  można  powiedzieć,  że  w  wielu  kwestiach  jej  nie  było.  Pojawiła  się  wola 
współpracy min. w sprawie Sądeczanki. Jest to bardzo wrażliwy temat, który będzie jeszcze 
poruszany i dotyczyć będzie tego co postanowił Starosta w tej sprawie. Starosta powiedział, iż 
jest  to  akcja  ogólnoposelska  jak  i  senatorska  a  także  leży  w  kwestii  Urzędu  Miasta  oraz 
Starostwa. 

• 27.01 udział Członka Zarządu Wiesława Pióro w konsultacjach społecznych w Łabowej
• 29.01  wyjazdowe  posiedzenie  Komisji  Turystyki  i  Sportu  połączone  z  rozpoczęciem  

i zakończeniem Powiatowej Ligii Piłki Siatkowej Dziewcząt w Zespole Szkół w Muszynie. 

Ponadto odbyło się również 5 spotkań Zarządu Powiatu Nowosądeckiego, które poruszały m.in. 
takie tematy jak:

• -  wyrażenie  zgody  na  dofinansowanie  specjalistycznego  sprzętu  dla  grupy  ratowniczej 
GOPR w Krynicy-Zdroju (zakup skutera śnieżnego),

• wybór  oferty  na  przeprowadzenie  audytu  zatrudnienia  w  powiatowych  jednostkach 
organizacyjnych,

• decyzja o udzieleniu pożyczki krótkoterminowej z budżetu Powiatu Nowosądeckiego dla SP 
ZOZ Szpitala w Krynicy-Zdroju,

• wyrażenia  zgody  na  złożenie  wniosku  dotyczącego  udzielenia  dofinansowania  do 
wykonania  uproszczonych  planów  urządzenia  lasu  na  2015  rok  do  Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,

• wyrażenia zgody na współpracę z  Federacją  Konsumentów w zakresie  realizacji  zadań  
w  ramach  bezpłatnego  poradnictwa  konsumenckiego  na  rzecz  mieszkańców  Powiatu 
Nowosądeckiego 

• wyrażenia  zgody na  przedłużenie  umowy o  pracę  i  powierzenia  pełnienia  obowiązków 
obowiązków dyrektorowi Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu do 
31.08.2015 roku 

• zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach  awansu  zawodowego  w  szkołach  i  placówkach  prowadzonych  przez  Powiat 
Nowosądecki. Sprawozdanie przekazano Radnym Powiatu Nowosądeckiego.

•  podjęcie  uchwały  w  sprawie  sprawozdań  z  wykonania  dotacji  udzielonych  Powiatowi 
Nowosądeckiemu,

• przyjęcie sprawozdania z wykonania udzielonych dotacji w zakresie infrastruktury drogowej 
w 2014 roku,

• podjęcie  uchwały  w  sprawie  sprawozdania  na  realizację  bieżących  zadań  z  zakresu 
administracji rządowej realizowanej przez powiat w 2014 roku

• podjęcie  uchwały  w  sprawie  powołania  komisji  do  przeprowadzenia  konkursu  ofert  
na realizację zadań publicznych przez organizację pozarządowe w 2015 roku 

• analiza wszystkich wniosków na posiedzeniu w dniu 19.01 złożonych przez komisję Rady 
w sprawie budżetu powiatu. Większość tych propozycji została przyjęta lecz nie wszystkie 
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w pełnej wysokości. 
• podjęcie  uchwały w sprawie wyboru partnera do projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz 

rozwoju regionalnego Powiatu Gorlickiego i Nowosądeckiego” współfinansowanego przez 
Szwajcarię  w  ramach  Szwajcarskiego  programu  współpracy  z  nowymi  krajami 
członkowskimi  Unii Europejskiej,

• podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen nieruchomości w Krynicy-Zdroju, były to trzy 
działki. 

• podjęcie  uchwały  w  sprawie  przejęcia  przez  powiat  ograniczonego  zarządzania  drogą 
krajową Zator - Nowy Sącz – Przemyśl dla potrzeb realizacji przez powiat zadania,

• podjęcie  uchwały w sprawie budowy skrzyżowania na drodze krajowej  28 z powstającą 
zachodnią obwodnicą Nowego Sącza,

• wyrażenie  zgody  na  nieodpłatne  przekazanie  pomieszczeń  w  Zespole  Szkół  
w Marcinkowicach na potrzeby archiwum Powiatowego Urzędu Pracy 

• podjęcie  uchwały  w  sprawie  rekrutacji  na  rok  szkolny  2015/2016  w  szkołach 
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Nowosądecki

Starosta  Nowosądecki Marek Pławiak zaznaczył, iż przedstawia sprawozdanie w sposób ogólny, 
gdyż  nie  chce  przedłużać  spotkania.  Natomiast  zapewnił  Wysoką  Radę,  że  w  trakcje  okresu  
o którym mowa zajmowano się wieloma sprawami o różnej wadze, a każda z tych spraw jest dla 
Zarządu ważna a prace nad nimi trwały długo. Na tym Starosta zakończył swoje wystąpienie. 

Radny  Włodzimierz  Oleksy zapytał  o  postępy  w  dążeniu  do  realizacji  budowy  zachodniej 
obwodnicy Nowego Sącza oraz o wyrok sądowy w tej sprawie.

Starosta Marek Pławiak odpowiedział, iż na mocy wyroku sądowego sprawa została odroczona 
o dwa miesiące przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Oznacza to dwa miesiące oczekiwania, 
lecz nie przeszkadza to w kompletowaniu potrzebnej dokumentacji. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch,  zaznaczył,  iż  temat  ten  zostanie  jeszcze 
poruszony w dalszej części obrad przy okazji omawianej ustawy. 

Ad.6.

Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok.

a) Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Krakowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego 
na 2015 r. 
b) Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok.  

Skarbnik  Powiatu  Nowosądeckiego  Maria  Jękot odczytała uchwałę  Składu  Orzekającego  
Kolegium Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w Krakowie  z  dnia  8  grudnia  2014 r.,  w sprawie 
zaopiniowania  projektu  uchwały  budżetowej  Powiatu  Nowosądeckiego  na  2015  r.  działając  na 
podstawie  ustawy o  Regionalnych  Izbach  Obrachunkowych  i  ustawy o  finansach  publicznych. 
Skład  Orzekający  Kolegium  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  osobach:  Przewodniczący  – 
Marek  Łopata,  Członkowie  –  Teresa  Kulka,  Józef  Zoń.  Po  zapoznaniu  się  z   przedłożonym 
projektem uchwały Budżetowej postanowił pozytywnie z uwagami zaopiniować projekt uchwały 
budżetowej  Powiatu  Nowosądeckiego  na  2015  rok.  Analiza  przekazanych  dokumentów  oraz 
uzasadnienie przekazanych do Izby materiałów skłania do wniosku, że projekt budżetu opracowany 
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został w sposób zgodny z wymaganiami prawa obowiązującego w powyższym przedmiocie na rok 
2015. Struktura uchwały odpowiada wiążącym w tym względzie wymaganiom ustawy o finansach. 
Projektowi towarzyszy uzasadnienie i dodatkowe materiały informacyjne których zakres i treść nie 
budzą zastrzeżeń. Zaplanowane dochody budżetu co do źródeł pochodzenia pozostają w zgodzie  
z obowiązującymi w tym zakresie unormowaniami. Wątpliwości składu orzekającego budzi jedynie 
realność dochodów. Analizując wykonanie budżetu za lata ubiegłe jak i stopień wykonania planów 
dochodów budżetowych za okres od początku roku do końca trzeciego kwartału skład orzekający 
podkreśla  wysoką  kwotę  prognozowanych   na  2015  rok  dochodów.  Łączna  planowana  kwota 
wydatków bieżących w relacji do planowanych dochodów dochowuje normatywu z art. 242 ustawy 
o  finansach  publicznych.  Budżetu  Powiatu  na  2015  rok  ma  być  budżetem  deficytowym.  
W paragrafie 3 uchwały prawidłowo ustalono kwotę deficytu określając jednocześnie źródła jego 
pokrycia.  Kredyt  długoterminowy  oraz  przychody  z  tytułu  wolnych  środków.  Na  etapie 
opiniowania  projektu  budżetu  na  rok  2015  nie  jest  możliwe  sprawdzenie  prawdziwości  kwoty 
wolnych  środków.  Projektowane  ustalenia  budżetu  nie  odstępują  od  ustaleń  równolegle 
opracowanej  wieloletniej  prognozy  finansowej.  Towarzyszące  budżetowi  upoważnienia  i  inne 
ustalenia związane z wykonywaniem budżetu pozostają w zgodzie z przepisami art. 212 tej ustawy. 
Mając powyższe na uwadze skład orzekający postanowił jak w sentencji. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch  podziękował  Pani  Jękot  za  wystąpienie,  
a następnie poprosił Starostę Marka Pławiaka, aby przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały 
Budżetowej na 2015 rok.

Starosta Nowosądecki Marek Pławiak nadmienił, iż budżet opracowany został przez poprzedni 
Zarząd a obecny może jedynie wprowadzać autopoprawki. Podziękował także wszystkim komisjom 
i  Radnym za  pracę,  która  dążyła  do  tego aby ten  budżet  był  najlepszym.  Powiedział,  iż  będą 
prowadzone nieustanne prace nad tym aby budżet był jeszcze lepszy. Podziękował tym wszystkim 
którzy przyczynili się do powstania tego budżetu. 

Następnie Starosta Nowosądecki Marek Pławiak przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały 
Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok wniesionej przez Zarząd Powiatu i przesłanej do 
Państwa  Radnych.  Starosta  dodał  także,  że  z  przyczyn  koniecznych  obniżyć  należało  cenę 
wystawionego na sprzedaż budynku po LO w Grybowie o kwotę 500 000 zł. Decyzję taką podjęli 
Radni  Powiatu  oraz  komisja.  Sumę 1 928 027 zł  udało  się  zaoszczędzić  poprzez zmniejszenie 
wynagrodzeń  niektórych  działach  Starostwa  Powiatowego,  wykup  gruntów,  zmniejszenie 
wydatków administracyjnych Starostwa. Zmniejszono również liczbę członków etatowych Zarządu. 
Pan Starosta raz jeszcze podziękował za ciężką pracę przy analizie budżetu i przy przeprowadzaniu 
poprawek  do  budżetu.  Następnie  poprosił  Wysoką  Radę  o  przyjęcie  budżetu  na  2015  rok  
w proponowanej formie. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch  podziękował  Staroście  za  przemówienie, 
następnie poprosił Panią Marie Jękot o przedstawienie projektu uchwały.

Skarbnik  Powiatu  Nowosądeckiego  Maria  Jękot  przedstawiła  projekt  uchwały  Budżetowej 
Powiatu Nowosądeckiego na 2015 r. wraz z autopoprawką. 
Pani  Skarbnik  powiedziała,  że  po  wprowadzonych  poprawkach  kwota  dochodów na  2015  rok 
proponowana przez Zarząd to 173 422 260 zł. W porównaniu do Uchwały budżetowej na rok 2014 
mamy do czynienia ze wzrostem o 13,4 %. 67,6 % tych dochodów stanowią dochody bieżące. 117 
283 000 zł są na poziomie ubiegłego roku. Natomiast znacznie wzrastają dochody majątkowe, które 
wynoszą 66 138 968 zł i stanowią one ponad 32 % dochodu ogółem  co związane jest z realizacją 
w jednym roku planowanej obwodnicy zachodniej. Wydatki ogółem stanowią 179 386 560 zł,  
z tego prawie 40 % są to wydatki majątkowe. Wydatki bieżące 107 869 000 zł. W porównaniu do 
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rok  zeszłego  jest  prawie  ponad  7  milionowy  spadek  dochodów,  co  pozwoliło  na  uzyskanie 
nadwyżki  operacyjnej,  czyli  różnicy  między  wydatkami  bieżącymi  a  dochodami  bieżącymi. 
Obowiązek  ten  wynika  z  art.  242  ust.  o  finansach  publicznych.  W tym  przypadku  nadwyżka 
operacyjna wynosi 9 413 680 zł i w porównaniu do roku 2014 jest 3,3 razy większa. Nadwyżka ta 
decyduje  o  tym  jak  w  latach  następnych  kształtować  się  będzie  wskaźnik  spłaty  zadłużenia  
a  w  roku  planowanym  pozwala  na  spłatę  kredytu  zaciągniętego  jak  również  na  realizację 
inwestycji.  Kredyt  zaplanowany  na  poziomie  roku  2014,  który  wynosi  11  000  000  zł  
i  wprowadzono  nadwyżkę  środków 1  510  300  zł,  która  jest  trochę  wyższa  niż  we  wstępnym 
projekcje. Jest już wstępne wykonanie i nadwyżka ta przekroczy za 2014 rok 2 000 000 zł. Powiat  
spłaci 6 546 000 zł rat kredytu co stanowi prawie 59 % więcej niż było to planowane wstępnie  
w 2014 roku. Jednak po tym spłacone zostało 900 000 zł więcej niż wstępnie ustalono. Tak wiec na 
koniec 2014 roku w uchwale budżetowej było 60 558 000 zł. Faktyczne zadłużenie wynosić będzie 
59 658 000 zł. Przedterminowo spłacono w ubiegłym roku 900 000 zł. Zaplanowano, iż na koniec 
2015 roku zadłużenie wyniesie 64 112  000 zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań planowano wyniesie 
4,73 w stosunku do dopuszczalnego 5,51. Różnica wynosi 0,78 pkta procentowego. Jest to bardzo 
duża różnica, która zabezpiecza przed gwałtownymi zmianami dochodów, a gdyby ich nie było to 
pozwala o ponad 1 300 000 zł  więcej  spłacić  kredytu.  Wszystko ujęte  jako rozchody wynika  
z umów z bankami. 
Największym  dochodem  Powiatu  jest  subwencja  ogólna  32,3  %  ogółem  dochodów  a  z  tego 
oświatowa  21,4  %.  Kolejnym  z  dochodów  są  środki  pozyskane  z  Unii  i  innych  źródeł 
zagranicznych i stanowią one 25,2 % jest to ponad 43 634 000 zł,  z tego środki na obwodnicę 
zachodnią  33  846  000  zł.  Kolejno  14,7  % dochodów są   to  pozostałe  dochody własne,  które 
pochodzą z mienia, z opłat komunikacyjnych, geodezyjnych, z opłat realizowane przez jednostki 
Powiatowe, z funduszu pracy oraz z obsługi skarbu Państwa – 25 % udziału. Udział we wpływach 
z podatku dochodowego, który również jest zaliczany do dochodów własnych – 13,4 % dochodów 
w tej kwocie 23 189 000 zł a 410 000 zł jest to podatek od osób prawnych. 
Dotacje celowe i wpływy z pomocy finansowej od innych jednostek stanowią 7, 1 % dochodów. 
Ponad 12 000 000 zł  jest  to  wyjątkowo duża kwota.  W związku z tym,  że pomoc finansowa  
z województwa małopolskiego oraz dwóch gmin: Chełmiec i Podegrodzie na budowę zachodniej 
obwodnicy przekroczy kwotę 9 400 000 zł. Kolejnymi są dotacje celowe z budżetu, które ustalane 
są przez wojewodę i stanowią 7,3 % i jak co roku troszeczkę spadają. 
Struktura  wydatków budżetu  powiatu  w tym roku,  odmiennie  niż  w latach  poprzednich,  gdzie 
zawsze oświata, wychowanie i opieka edukacyjna były na pierwszym miejscu. Największa kwota 
bo aż 35,3 %  całych wydatków wydatkowane zostanie w dziale transport i łączność co ma związek 
z budowa obwodnicy zachodniej, lecz po odliczeniu tej obwodnicy pozostaje 17 000 000 zł w tym 
dziale na realizację zadań, czyli tez nie jest to żaden spadek tylko pozostaje na mniej więcej stałym 
poziomie. Kwota ta w ciągu roku będzie wzrastała po podpisaniu umów w sprawie dofinansowania 
dróg.  Kolejno  Pani  Jękot  pochyliła  się  nad  zagadnieniem oświaty  i  opieki  edukacyjnej,  gdzie 
znalazło się 29 % całości wydatków. Następnie pomoc społeczna i polityka społeczna – 13 %co 
stanowi ponad 23 000 000 zł. Na czwartym miejscu znajduje się administracja publiczna czyli 10,4 
%  po  odliczeniu  tablic  i  druków  komunikacyjnych.  9,4  %  są  to  wydatki  na  utrzymanie 
administracji. Następnie ochrona zdrowia – 4,2 % są to środki na ubezpieczenia zdrowotne osób 
pozostających bez pracy. 
Jak co roku na obsługę długu publicznego przekazany zostanie 1%, jest to niezmienne od wielu lat 
i są to odsetki od kredytu wliczane do wydatków. 
Struktura grup wydatków to najwięcej wydaje się na wydatki inwestycyjne, tak jak wspominano 
jest to prawie 40%. Następnie są to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, jest to kwota ok 
60 000 000 zł czyli 33,8 %. 
Wydatki statutowe jednostek, czyli utrzymanie jednostek 16,3 % wydatków budżetowych. Kolejno 
wydatki bieżące ze źródeł zagranicznych i unijnych 4%. Dotacje na zadania bieżące  przekazywane 
do  szkół  niepublicznych,  placówek  niepublicznych  oświatowych  a  także  do  innych  jednostek 
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samorządu terytorialnego  na dzieci w domach dziecka i w rodzinach zastępczych 3,1 %. A także 
obsługa długu 1%. 
Ważniejszymi zadaniami jest pro rozwojowy budżet prawie 40 % wydatków przeznaczone jest na 
wydatki  majątkowe.  Po  wyłączeniu  tej  jednorazowej  wielkiej  inwestycji  budowy  zachodniej 
obwodnicy jest 14 % budżetu przeznaczonych jest na inwestycje. Przyjmuje się że budżet w którym 
10  % wydatków  jest  inwestycyjnych  jest  to  budżet  prawidłowy i  pro  rozwojowy.  Największa 
kwota, która jest w dziale transport i łączność wydatków majątkowych tj. 77,2 %. Całość wydatków 
majątkowych z tego na budowę zachodniej obwodnicy 46 337 000 zł. Kolejną inwestycja będzie 
poprawa  warunków  komunikacyjnych  w  ciągu  dróg  powiatowych  Nowy  Sącz,  Wojnarowa, 
Wilczyska, Podole, Górowa Łęka i na ten cel rezerwuje się 5 900 000 zł ta kwota wzrośnie o kwotę 
przyznanej dotacji na to zadanie. Nie jest to jeszcze wprowadzone do budżetu, ale wiadomo, że 
będzie to kwota ok 3 000 000 zł. Kwotę 1 500 000 zł przekazano na inwestycję w Starym Sączu na 
poprawę  bezpieczeństwa  na  ulicach:  Sobieskiego  i  Węgierskiej.  Kolejna  duża  kwota  w  dziale 
oświata  i  wychowanie  związane  z  rozbudową budynku LO w Grybowie  to  4  500 000 zł  pod 
warunkiem  sprzedaży  tego  budynku.  Natomiast  250  000  zł  przeznaczono  na  opracowanie 
dokumentacji rozbudowy budynku. Ponadto na projekt modernizacja infrastruktury  przeznaczono 
prawie 3 000 000 zł. Będzie to w Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie. 
Pozostawiono  również  rezerwę  celową  stanowiącą  7,4  %,  która  również  będzie  mogła  być 
uruchamiana po sprzedaży majątku. Wolna kwota, która ma pokrycie to aktualnie 540 000 zł. 
Działowi ochrony zdrowia przekazano 300 000 zł jest 0,4 % wydatków majątkowych. Z tego zaś 
250 000 na dofinansowanie zakupu sprzętu w Krynicy – Zdroju i 250 000 zł na zakup karetki  
pogotowia dla Pogotowia Ratunkowego. Tak mniej więcej w zarysie kształtować będzie się budżet 
na rok 2015.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch  podziękował  za  wystąpienie  Pani  Skarbnik 
Powiatu Marii Jękot. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch poprosił  Przewodniczącego  Komisji 
Budżetowej  RPN Marka Kwiatkowskiego o przedstawienie opinii  Komisji  do projektu uchwały 
wraz  z  autopoprawkami.  Dodał,  że  pan  Kwiatkowski  będzie  reprezentował  wszystkie  komisje 
ponieważ wszystkie wnioski i opinie były rozpatrywane przez Komisję Budżetową. 

Przewodniczącego Komisji Budżetowej RPN Marek Kwiatkowski przedstawił opinię Komisji 
do projektu uchwały oraz zgłoszonej autopoprawki. Opinia Komisji została sformułowana po 
zebraniu wszystkich opinii przedstawionych przez poszczególne Komisje Rady.
Komisja budżetowa po zapoznaniu się z projektem uchwały budżetowej i autopoprawkami jak  
i  wszystkimi  wnioskami  poszczególnych   komisji  statutowych  zaopiniowała  projekt  budżetu 
pozytywnie. Jednakże należy zwrócić uwagę na fakt iż w przypadku komisji zdrowia, mówiąc  
w  skrócie,a  także  komisji  edukacji  wnioski  te  nie  zostały  uwzględnione  w  stu  procentach. 
Natomiast  w  pozostałych  przypadkach  w  projekcie  budżetu  poprawki  zostały  uwzględnione. 
Jednakże  na  Komisji  Budżetowej  długo  rozmawiano  na  temat  budżetu  i  jego  kierunkach. 
Wywnioskowano razem z Panią Skarbnik, że budżet jest pro rozwojowy i należałoby się z tym 
zgodzić w przypadku gdy uwzględnione zostaną plany budowy obwodnicy zachodniej. Kwota tej 
inwestycji wynosi ponad 46 000 000 zł. Jest to potężna kwota w budżecie. Należy powiedzieć, że  
jest to budżet kontynuacji, kontynuacji zadłużenia, w dalszym ciągu rolowania kredytu, rosnącego 
deficytu.  Deficyt  budżetowy w 2013  roku  wyniósł  2  514  494  zł.   W 2014  roku  zamknie  się 
prawdopodobnie w kwocie 7 185 000 zł. Zauważyć można znaczący wzrost. Natomiast w 2015 
roku po  uwzględnieniu autopoprawki i zmniejszeniu zadłużenia kredytowego z 12 000 000 zł do 11 
000 000 zł zamknie się kwotą 5 964 300 zł więc jest to prawie 6 milionów. Trzeba sobie jasno 
powiedzieć,  iż  w  dalszym  ciągu  budżet  utrzymuje  się   w  znacznym  deficycie.  Deficyt  ten 
skumulowany w 2013 roku zamknął się kwotą 50 000 000 zł. W tej chwili jest to ponad 53 000 000 
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zł. Zadłużenie w 2013 roku wynosiło 53 000 000 zł, w tej chwili jest 59 700 000 zł. Przewiduje się,  
że  na  koniec  2015  roku  z  uwzględnieniem  autopoprawki  zadłużenie  sięgnie  64  112  000  zł. 
Odnosząc to do dochodów własnych jest to ogromne zadłużenie. Należy pamiętać, że nie zawsze 
uda się pozyskać takie środki jak w tym roku na budowę obwodnicy. Współczynnik zadłużenia 
sięgnie 42-43%. Powiat posiada także należności z tytułu zaciągniętego kredytu na rzecz szpitala, 
który wynosi 4 109 000 zł.  Pojawiają się także nowe, poważne wyzwania finansowe, ponieważ 
szpital musi być zmodernizowany do końca 2016 roku. Wiąże się to z niebagatelną kwotą 15 000 
000 zł  lub nawet  20 000 000 zł.  Wiadomo,  iż  szpital  nie  jest  w stanie  sam udźwignąć  takich  
kosztów. Również budżet  powiatu  nie  jest  w stanie  sprostać takim wydatkom.  Są dwa główne 
niekorzystne  wskaźniki.  Obciążenia  wydatków  bieżących  wydatkami  na  wynagrodzenia  
ipochodne.  2011 roku wynosiły one 42,9 %, w 2012 roku  48,6 %, w 2013 roku 52,3 %, 2014 rok 
nie  został  wyliczony,  a w 2015 prognozuje się,  że sięgnie 56 %. Zauważyć można że co roku 
wzrasta  ten  wskaźnik  o  jakieś  4  %.  Z  hipotetycznego  pkt  widzenia  za  jakieś  8  lat  procentem 
składanym będzie cały dochód bieżący na fundusz płac. Należy podjąć działania mające na celu 
zaprzestanie  tego  procederu  i  kierować  się  ku  utrzymaniu  przynajmniej  stałej  prognozy.  Gdy 
pozostanie  to  w  progresji  wzrostowej  to  na  przełomie  8  lat  Powiat  znajdzie  się  pod  ścianą. 
Obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia w 2011 roku było to 24,3 %, w 2012 roku 43,8 
%, w 2013 roku 56,9n %, a  obecnie jest  to  blisko 60%. Pan  Marek Kwiatkowski  na komisji 
budżetowej zwrócił uwagę, że nie wykonania inwestycji budowy zachodniej obwodnicy oraz brak 
dochodu ze sprzedaży majątku stawia Powiat przed ścianą, zgodzili się z tym wszyscy członkowie 
komisji. Wówczas współczynnik zadłużenia przekroczy 55 %. Jest to tylko założenie hipotetyczne, 
nie  musi  się  tak  stać.  Pan  Kwiatkowski  zaznaczył,  iż  jest  to  budżet  kontynuacji  i  prowadzi  
w nieoptymistycznym kierunku  rozwoju.  Na  tym Radny Marek  Kwiatkowski  zakończył  swoją 
wypowiedź, oznajmił, że Opinia komisji jest pozytywna.

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch przyznał, iż Komisja Budżetowa bardzo ciężko 
pracowała nad powstaniem projektu budżetu,  sam również w obradach uczestniczył.  Doskonale 
ukazano problemy budżetu, który jest budżetem kontynuacji. Nie jest to budżet marzeń ani Starosty 
ani  Zarządu  ani  Radnych.  Przed  Zarządem stoi  bardzo  trudne  zadanie  przygotowania  budżetu 
realnego. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch  poprosił  Starostę  o  wygłoszenie  opinii 
dotyczącej  Komisji  Wspólnej  Bezpieczeństwa i  Porządku  dla  Miasta  Nowego  Sącza  i  Powiatu 
Nowosądeckiego. 

Starosta Nowosądecki  Marek Pławiak przedstawił opinię do projektu budżetu na 2015 r.  
w  zakresie  porządku  publicznego  i  bezpieczeństwa  Wspólnej  Komisji  Bezpieczeństwa  
i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego.
Opinia komisji jest pozytywna.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch  poprosił  przewodniczących  klubów  
o wygłoszenie opinii. 

Przewodniczący  klubu  Antoni  Poręba  odczytał  opinię  klubu  PiS  do  projektu  uchwały 
budżetowej.
Radny  Antoni  Poręba  powiedział,  iż  w  związku  z  bardzo  złą  sytuacją  budżetu  apeluje  aby 
informacje na ten temat także w mediach były właściwie przekazywane. PiS przy objęciu władzy 
w Powiecie ma bardzo ciężkie zadanie do zrealizowania. Deficyt budżetowy na koniec 2015 roku 
zakładający 65 000 000 zł jest to bardzo dużym obciążeniem. Tak skonstruowany budżet przejęty 
został  od poprzedników. Jednakże obecni Radni pracowali  nad nim bardzo ciężko w komisjach 
nawet po 4-5 godzin. Komisje starały się bardzo merytorycznie pracować czyli dojść do wydatków 
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statutowych bardzo szczegółowo. Nie wszystkim się to podobało. Trudno na obecnym etapie, gdyż 
jest  ograniczony  termin  złożenia  budżetu,  robić  rewolucje.  Niemniej  jednak  jeżeli  nie  zostaną 
obniżone koszty zwłaszcza administracji, również i koszty wydatków bieżących, jeżeli nie zacznie 
się oszczędzać realnie i z głową to zła sytuacja będzie się pogłębiać z roku na rok jeszcze bardziej. 
Radny Antoni Poręba powiedział, że należy zadbać o prawidłowy przepływ informacji aby Rada nie 
została  oskarżona o nic  nie  robienie i  nie  brała  na siebie  odpowiedzialności  za działania  Rady 
Powiatu poprzednich kadencji. Zwrócił się również do Starosty, iż służby powinny pracować na 
najwyższych  obrotach.  Nie  tak  jak  pracują  służby Rządu  ale  muszą  pracować  merytorycznie  
a  popełniane  błędy pokazywać  a  przede  wszystkim przekazywać jasną  i  klarowną sytuację  do 
wiadomości  społeczności  jeżeli  chodzi  o  służbę  zdrowia,  o  szpital,  o  wymogi  prawne  gdzie 
niszczona jest służba zdrowia. Wszystkie informacje muszą docierać do społeczeństwa. Cały Klub 
PiS bardzo ciężko pracował i wypracował opinię jednomyślną. Opinia klubu jest pozytywna.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch podziękował  Panu  Antoniemu  Porębie  
i poprosił Pana Zenona Szewczyka o wygłoszenie opinii. 

Przewodniczący Klubu Sądeckiego Ruchu Samorządowego Zenon Szewczyk odczytał opinię 
do projektu uchwały budżetowej.
Radny Zenon Szewczyk powiedział,  iż  nie  ma zamiaru kontynuować tradycji  jako że opozycja 
zawsze krytykuje wszystko co przedstawi i zaproponuje nowy Zarząd, gdyż jest to oznaką taniej  
polityki. Klub podtrzymuje poparcie dla Zarządu jakie udzielił podczas jego wyłaniania a także 
pozytywnie  opiniuje  ogólne  zapisy zawarte  w  budżecie.  Ponadto  lub  SRS deklaruje  wsparcie  
w prawidłowym realizowaniu budżetu. Budżet jest budżetem proinwestycyjnym nastawionym na 
pozyskiwanie  środków  zewnętrznych  bez  którego  rozwój  budżetu  nie  byłby  możliwy.  Radny 
wyraził, iż ma nadzieję że taka polityka i ten kierunek będzie skutecznie kontynuowany. SRS ze 
zrozumieniem przyjmuje wszystkie zmiany, które w budżecie musiały się pojawić, które wynikają 
ze  zdarzeń  w  okresie  poprzedzającym  formowanie  projektu.  Niepokojącą  natomiast  jest  brak 
zapowiedzi realizacji wyborczych zapewnień jak i powyborczych, że budżet ten będzie budżetem 
bardziej proinwestycyjnym. Dynamika rozwoju w tym zakresie powinna ulec zwiększeniu, której  
w budżecie nie widać. Radny Zenon Szewczyk powiedział, że nie chodzi tu o słowa krytyki, ale ma  
nadzieję  że  w  przyszłości  dynamika  ta  zostanie  zwiększona.  Uniknięcie  negatywnych  skutków 
zadłużenia może być bezpieczne tylko przy utrzymywaniu dynamicznego rozwoju. Niepokojące 
jest  też  sięganie  po  ograniczenia  wydatkowe  związane  z  wrażliwymi  dziedzinami  życia 
społecznego  i  wydatków budżetowych  jak  pomoc  rodzinie,  czy opieka  nad  bezrobotnymi,  czy 
chociażby kultura. Oszczędności te wydają się być pozorne. Są to wszystkie najważniejsze uwagi 
a  kredyt  zaufania  udzielony  Zarządowi  jest  podtrzymany.  SRS  pozytywnie  opiniuje  zapisy 
budżetowe.  Radny Zenon Szewczyk powiedział,  że  klub  SRS zrobi  wszystko,  aby zamierzenia 
budżetowe udało się pomyślnie realizować. Ostateczna opinia klubu jest pozytywna.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch  podziękował  Radnemu  Zenonowi 
Szewczykowi  za  wystąpienie  a  następnie  otworzył  dyskusję  nad  projektem  budżetu  Powiatu 
Nowosądeckiego na 2015 rok. 

Głos zabrał Radny Włodzimierz Oleksy. 
Radny  zwrócił  się  do  Przewodniczącego  Rady  Powiatu,  do  Wysokiej  Rady  oraz  wszystkich 
zgromadzonych. Następnie pogratulował Staroście i Zarządowi, że w tak krótkim okresie zaledwie 
kilku tygodni znaleźli kupca na mienie, które Zarząd próbował sprzedać od wielu lat. Regionalna 
Izba Obrachunkowa zwróciła uwagę iż Powiat nie otrzymał nawet 1% z wpływów do budżetu  
z tego mienia. Radny zaznaczył, iż mówi to po to, aby nawiązać do rozmowy sprzed 30 grudnia, 
która dotyczy zmian w budżecie na 2014 rok, który według niektórych był wirtualny. Otóż sprzedaż 
mienia nadal jest  w tych samych założeniach,  a jeżeli  nie ma na niego kupca to nadal jest  on 

PROTOKÓŁ Nr 4/IV/2015  30 stycznia 2015 r.                                  17



wirtualny. Jest to budżet oparty na bardzo słabych fundamentach. Bez względu jakby nazwać ten 
budżet,  budżetem  Starosty  Pławiaka  czy  Starosty  Golonki  można  było  dokonać  bardziej 
sensownych  zmian.  Niepokojące  jest  również  to,  iż  wydatki  bieżące  utrzymują  się  na  bardzo 
wysokim poziomie.  Jeżeli  chodzi  o wydatki  budżetu Pan Radny nie  poddaje ich swojej  ocenie 
ponieważ jest to wspólny budżet. Natomiast kwestia inwestycji w gminy uzdrowiskowe, które są 
swego  rodzaju  perełką  powiatu  i  jego  znakiem rozpoznawczym,  zostały  w  zbyt  ubogo  ujęte  
w budżecie, aby mogło to być zaakceptowane z punktu widzenia tych gmin uzdrowiskowych. Na 
tym Radny zakończył swoje wystąpienie. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch  podziękował  Radnemu  Oleksemu  za 
wystąpienie. Następnie zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos. 

Głos zabrał Radny Antoni Poręba.
Radny zwrócił się do Przewodniczącego Rady i pozostałych zgromadzonych. Następnie powiedział, 
iż słowa, które padły końcem grudnia padły i teraz a argument przedstawiony przez Pana Radnego 
Włodzimierza Oleksego przedstawiał on sam osobiście, że jest to budżet wirtualny. Na obecnym 
etapie  spuścizna  w formie  budżetu  nadal  tak  wygląda.  Radny Poręba  zwrócił  się  do  Radnego 
Oleksego,  że  na  sali  obecni  są  parlamentarzyści  i  przedstawiciele  którzy  kiedyś  ten  budżet 
zaakceptowali w całości. Sprawiło to że obecny Zarząd musi przyjąć te wymogi, które nakłada 
minister finansów i ustawodawca. Temat ten został poruszony i wyjaśniony przez Panią Skarbnik 
dość szczegółowo i nie da się ukryć, iż sytuacja budżetu Powiatu stawia go przed ścianą. A co 
ważniejsze  jeżeli  obniży się  dochody to  Powiat  zbankrutuje.  Powinno to  być  zrozumiałe  przez 
wszystkich,  iż  jest  to  “scheda”  ustawodawcy.  Temat  był  już  przedstawiany  Panu  Adamowi 
Czerwińskiemu. Jeżeli by się nie udało ściągnąć wirtualne dochody to nie ma szans na istnienie 
Powiatu,  należy  to  zaaprobować.  Radny  przypomniał,  iż  od  7  lat  decyzje  co  do  budżetu 
podejmowali poprzednicy wśród których kilku jest obecnych także w tej kadencji. Na tym Radny 
Antoni Poręba zakończył swoje wystąpienie. 

Radna Marta Adamczyk zapytała Radnego Włodzimierza Oleksego od jak dawna mieszka on  
w gminie uzdrowiskowej  ?  Jednocześnie  zaznaczyła,  że ona również  mieszka  w takiej  gminie. 
Zwróciła  uwagę,  że  Radny  Włodzimierz  Oleksy  był  w  poprzedniej  kadencji  a  Radna  i  Pan 
Stanisław Sułkowski  - nie. 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch  zachęcił  do dyskutowania ale  wyłącznie na 
temat  budżetu.  Zaznaczył  także,  że uchwała budżetowa nad którą jest  dyskusja,  jest  to jedna z 
ważniejszych uchwał. Poprosił o nieodbieganie od tematu.  

Radny Włodzimierz Oleksy wtrącił,  iż  “punkt  widzenia zależy od punktu siedzenia” w dużej 
mierze.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch  znów  poprosił  o  zakończenie  dyskusji  nie 
mającej zbyt wiele wspólnego z poruszaną kwestią. 

Radny Stanisław Sułkowski powiedział, iż z niesmakiem odczuł poprzednią wypowiedź. Zwrócił 
się do Radnego Włodzimierza Oleksego, iż na komisji zapytał Panią Skarbnik, że nie podoba się 
mu to co napisała Regionalna Izba Obrachunkowa. Odpowiedz Pani Skarbnik była taka, że tak musi 
być. Pan Sułkowski stwierdził, że jeżeli nie da się inaczej to należy się pogodzić z tym jak jest.    
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Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch  podziękował  za wypowiedź  Panu 
Sułkowskiemu i zapytał czy ktoś jeszcze chciałby coś powiedzieć. Po chwili stwierdził, że nie ma 
chętnych więc poprosił o zabranie głosu Pana Starostę. 

Starosta Nowosądecki Marek Pławiak zaczął od zwrócenia się do zgromadzonych gości oraz do 
Wysokiej Rady. Następnie powiedział, iż znany już powinien im być jego charakter czyli to, że jest 
bardzo spokojny. Stwierdził, iż Radni znają sytuacje budżetu dużo lepiej od niego, ponieważ miał 
on przerwę w Radzie. Powiedział, iż nie zna wszystkich niuansów i nie chciałby nikogo obrażać ani 
też  nikomu  nie  chce  przycinać  skrzydeł.  Chciałby  jedynie  podziękować  Radnemu  Antoniemu 
Porębie za słowa, które wypowiedział.  Podziękował także Radnemu Zenonowi Szewczykowi za 
udzieleniem pozytywnej rekomendacji dla budżetu. Powiedział też, że można różne rzeczy różnym 
ludziom przypinać ale nie może to być robione po dwóch miesiącach pracy, a na dodatek trudnej 
pracy, którą można nawet nazwać „orką”. Stwierdził,  że praca Starosty i Zarządu nie jest łatwą 
pracą szczególnie w sytuacji gdy budżet nie jest zadłużony od roku czy od dwóch lat, ale w sytuacji 
jak budżet ten funkcjonuje już od wielu lat. Zapewnił także, że będzie robił wszystko, aby budżet 
wirtualny stał się budżetem realnym. Przypomniał także, że jeżeli nie będzie środków Unijnych 
albo  któraś  z  inwestycji  się  nie  powiedzie  Powiat  znajdzie  się  w  poważnych  kłopotach 
finansowych.  Sytuacji  tej  nie  spowodował  obecny  Starosta  ani  Zarząd,  który  jest  przez  niego 
reprezentowany.  Starosta  wyraził,  iż  na tym pragnie dyskusję  zakończyć.  Podziękował  również 
wszystkim  za  pracę  nad  budżetem  szczególnie  Panom  Przewodniczącym  za  udzielenie 
pozytywnych opinii. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch  podziękował  Staroście  za  zabranie  głosu. 
Zapytał  także,  czy  ktoś  jeszcze  chciałby zabrać  głos.  Z  powodu braku  kolejnych  chętnych  do 
dyskusji nad uchwałą budżetową Przewodniczący Rady zamkną dyskusję i poprosił Panią Marię 
Jękot  Skarbnik Powiatu o odczytanie Uchwały Budżetowej 

Skarbnik  Powiatu  Nowosądeckiego  Maria  Jękot  odczytała  projekt  uchwały  Budżetowej 
Powiatu Nowosądeckiego na 2015 r. 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały Budżetowej Powiatu 
Nowosądeckiego na 2015 r pod głosowanie
Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 28 Radnych 
Powiatu Nowosądeckiego.

Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego biorących udział w głosowaniu: 28
W wyniku głosowania otrzymano:
27 głosów – za
0 głosów – przeciw
1 głosów – wstrzymujących się                                              

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała Budżetowa Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok Nr 35/IV/15  z dnia 30 stycznia 
2015 r. została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch złożył gratulacje Zarządowi 
Powiatu za opracowanie Budżetu Powiatu, którego realizacja założeń finansowych przekłada się na 
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wiele nowych inwestycji oświatowych, drogowych i innych oraz wykonania innych niezbędnych 
zamierzeń na przyszły rok. 

Ad.7.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Nowosądeckiego wraz z autopoprawką.

Skarbnik Powiatu Maria Jękot  przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego  
w  sprawie  przyjęcia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu  Nowosądeckiego  wraz  
z  autopoprawką.  Zmieniono kwoty dochodów i  wydatków w roku 2015. Do roku 2016 i  2017 
wprowadzono  zadanie,  które  będzie  finansowane  ze  środków  Regionalnego  Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego „Poprawa Efektywności Energetycznej w Budynkach 
Użyteczności  Publicznej  Powiatu  Nowosądeckiego”.  Wprowadzono  na  te  dwa  lata  dochody 
majątkowe 5 mln. 731 301 zł. Wydatki majątkowe na te lata 6mln 742 707 zł. Wszystkie pozostałe 
zmiany wynikają ze zmian w budżecie.

Następnie Skarbnik Powiatu Maria Jękot odczytała w/w projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch  podziękował Pani Skarbnik 
za odczytanie uchwały, a następnie poprosił Pana Marka Kwiatkowskiego o przedstawienie opinii 
Komisji Budżetowej. 

Przewodniczącego Komisji Budżetowej RPN Marek Kwiatkowski przedstawił opinię Komisji 
do projektu uchwały wraz z autopoprawką. 
Opinia Komisji jest pozytywna. 
Przewodniczący Rady Powiatu  Nowosądeckiego Zygmunt  Paruch  otwarł  dyskusję  na  temat 
uchwały budżetowej. Nikt nie zabrał głosu, wobec tego przystąpiono do głosowania.

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego wraz z autopoprawką 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

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała Nr 36/IV/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie 
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

PROTOKÓŁ Nr 4/IV/2015  30 stycznia 2015 r.                                  20



Ad. 8
Wystąpienie programowe Starosty Nowosądeckiego.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Zygmunt  Paruch  poprosił  Starostę  
o wystąpienie programowe. 

Starosta  Nowosądecki  Marek  Pławiak podziękował  Przewodniczącemu  Rady  Powiatu  za 
udzielony głos. Podziękował również za przyjęcie budżetu. 
Następnie  powiedział,  że  po  raz  pierwszy od 1998/1999 roku przedstawi  jako Przewodniczący 
Zarządu Powiatu Nowosądeckiego i nowych władz Powiatowych swoje wystąpienie programowe, 
swoje i swojego Zarządu.  
Starosta powiedział, iż to jak będzie praca Zarządu wyglądać i to co będzie realizowane musi być 
uregulowane pewnymi normami. Powinno też być rozsądne i przemyślane i przygotowane tak żeby 
można  było  to  realizować.  W związku  z  tym  Starosta  przypomniał  tym  Państwu,  którzy  byli  
Radnymi w poprzedniej kadencji, iż jako Rada Powiatu Nowosądeckiego przyjęli w 2011 roku (16 
grudnia)  Strategię  Rozwoju  Powiatu  Nowosądeckiego na  lata  2012-2020.  Była  to  uchwała 
128/XI/2011 z dnia 16 grudnia w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Powiatu Nowosądeckiego. 
Kierując się tym co zostało wówczas  ustalone Starosta wraz z Zarządem przygotował  program 
Starosty,  który  w  najważniejszych  obszarach  Pracy Powiatu  i  Samorządu  Powiatowego  będzie 
realizował pprzyjętą przez Radę strategię Rozwoju Powiatu. Obok tej strategii Powiatowej Starosta 
i Zarząd ujęli zadania, z którymi Prawo i Sprawiedliwość szło do wyborów: to szeroko pojęta troska 
o  mieszkańców Sądecczyzny,  troska  o  istnienie  struktury samorządowej  było  dobre,  rozsądne  
i  przemyślane.  Starosta  dodał,  że  przedstawiony  program  jest  materiałem  do  konstruktywnej 
dyskusji i rozmowy. Zaznaczył także, że Powiat Nowosądecki stoi przed ogromnymi wyzwaniami. 
Starosta zaznaczył, iż pracował bardzo ciężko i nikt nie może mu zarzucić, że nic nie robi. 

Starosta  zwrócił  się  do  Przewodniczącego  i  Wysokiej  Rady,  Posłów,  Senatorów  a  następnie 
przedstawił  dalszą  cześć  swojego  wystąpienia.  Powiedział,  iż  powiat  stoi  przed  dużymi 
wyzwaniami.
Wykorzystanie  szansy,  jaką  daje  obecna  perspektywa  finansowa  na  lata  2014  –  2020  będzie 
kluczowym czynnikiem przyszłego rozwoju Sądecczyzny. Powiat ma dużą szanse ale i też duże 
problemy, które niekorzystnie wpływają na sytuację i perspektywy dalszego rozwoju. W znacznej 
mierze mają one wymiar strukturalny, będący konsekwencją historycznych uwarunkowań. Są one 
także skutkami położenia Powiatu. Ze względu na tą specyfikę Sądecczyzna wymaga specjalnego 
wsparcia  finansowego w ramach  funduszy strukturalnych  na  lata  2014-2020.  Charakter  i  skala 
wyzwań  stojących  przed  Powiatem  Nowosądeckim  sprawiają,  że  niezbędna  jest  kontynuacja  
i  intensyfikacja  działań  prowadzonych  do  skutecznego  wykorzystania  wewnętrznych  
i  zewnętrznych potencjałów przyśpieszających procesy rozwojowe. Należy sobie jasno i twardo 
powiedzieć,  że  to  właśnie  teraz  mamy  zarówno  ogromną  szansę,  ale  i  bardzo  dużą 
odpowiedzialność za to, aby mądrze wykorzystać ten okres na budowę silnego fundamentu pro 
rozwojowego dla przyszłości. Okres budżetowania unijnego w latach 2014 – 2020 będzie być może 
okresem  ostatniej  szansy  na  skorzystanie  z  ogromnych  środków  finansowych,  które  są  w  tej 
perspektywie.  Dlatego  obecna  kadencja  to  bardzo  ważny  czas.  W  związku  z  tym,  po 
przeanalizowaniu  szans  i  zagrożeń  rozwojowych  naszego  powiatu,  Zarząd  określił  główne 
wyzwania dla obecnej kadencji. 

Każda  budowla  musi  mieć  solidny  fundament.  Tymi  fundamentami  są  korzenie  sięgające 
tysiącletniej  tradycji  – stolicy Lachów Sądeckich czyli  Podegrodzia.  To właśnie w Podegrodziu 
kończy swoje istnienie szkoła z wielkimi tradycjami jest to Zespół Szkół im. św. Kingi. Starosta 
podkreślił, iż jest to przykry i smutny czas. Jednocześnie trzeba zrobić wszystko aby historia ta nie 
powtórzyła się w innych szkołach. Starosta powiedział, że zależy mu, aby absolwenci szkół byli 
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poszukiwani przez rynek pracy. Absolwenci muszą wiedzieć że mają możliwości pracy najlepiej na 
terenie swojego powiatu. To tutaj powinni znaleźć pracę i rozwijać się zawodowo. 

Starosta  mówił  między innymi  o działaniach  nakierowanych na  solidne  kształcenie  zawodowe, 
wdrożenie  w  szkołach  projektu  „Aktywna  edukacja”  oraz  „Wyprawka  szkolna”,  aby  zachęcić 
uczniów  do  kształcenia  w  placówkach  powiatowych  oraz  dać  szansę  młodym  ludziom  na 
kompleksowy  rozwój  przez  organizowanie  bezpłatnych  kursów  kwalifikacyjnych  i  praktyk 
zawodowych u pracodawców. Procesy edukacyjne mają być też wsparte przez program „Powiatowe 
Centrum  Edukacji”  zlokalizowane  w  odrestaurowanym  dworze  w  Marcinkowicach,  „Sądecka 
Akademia Samorządowa” dla uczniów i młodzieżowych liderów samorządności. Zarząd zamierza 
także  zrealizować  program  „Budowa  energooszczędnego  obiektu  użyteczności  publicznej  
z  przeznaczeniem dla Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie”.  Szkoła ta  osiąga bardzo duże 
efekty nauczania. Dlatego ta szkoła zasługuje na to aby pracować w lepszych warunkach. 
Starosta zaapelował o przemyślanym zagospodarowaniu budynku po Zespole Szkół Zawodowych 
w Podegrodziu. Po modernizacji obiektu, przeniesiony zostanie tam Powiatowy Młodzieżowy Dom 
Kultury ze Starego Sącza oraz studio nagrań, natomiast na terenie warsztatów ZSZ w Podegrodziu 
utworzymy  Centrum  ginących  zawodów,  gdzie  znajdą  miejsce  szkółki  ginących  zawodów.  
W planach jest także uruchomienie Lachowskiego centrum spędzania wolnego czasu. Realizowane 
będą także elementy polityki senioralnej wiąże się to z troską o osoby, które zakończyły aktywność 
zawodową.  Starosta  planuje  także  zintensyfikować  kontakty  z  ukraińskimi  sąsiadami  poprzez 
pomoc dzieciom z Ukrainy. Umożliwione zostanie im kształcenie w placówkach w szkołach na 
terenie  Powiatu.  A w byłym internacie  w Marcinkowicach zostaną zorganizowane warunki aby 
dzieci te mogły tam mieszkać. 
Kolejnym  problemem,  z  którym  zmierza  zmierzyć  się  starosta  jest  kwestia  obniżenia  stopy 
bezrobocia  oraz  zwiększenie  liczby  podmiotów  prowadzących  działalność  gospodarczą.  Tylko 
rozwój gospodarczy i nowe miejsca pracy mogą zatrzymać na Sądecczyźnie młodych ludzi. Jednym 
z  głównych  przedsięwzięć  w  tym  zakresie  jest  utworzenie  Sądeckiej  Strefy  Aktywności 
Gospodarczej w Nawojowej oraz wspieranie tworzenia klastrów np.: centrum rekreacyjnego wokół 
jeziora Rożnowskiego i innych tego typu przedsięwzięć. Pozwoli to na tworzenie nowych miejsc 
pracy  oraz  rozwój  przedsiębiorczości.  Jeżeli  te  przedsięwzięcia  zakończą  się  pomyślnie  to  
w powiecie przybędzie ok 500 miejsc pracy. Dla Zarządu Powiatu  będzie to priorytetem. Starosta 
zdementował  plotki  jakoby  cofnięto  środki  Powiatowemu  Urzędowi  Pracy  na  pomoc  dla 
bezrobotnych. Powstaną programy: przyjazny urząd pracy, program marki sądeckie – promujące 
produkty sądeckich  przedsiębiorców.  Dodatkowo,  aby podnieść  atrakcyjność  i  konkurencyjność 
turystyczną Sądecczyzny Powiat przyłączy się do budowy zintegrowanej sieci tras rowerowych, 
biegowych oraz narciarskich tras biegowych w województwie małopolskim. 

W wystąpieniu programowym, starosta mówił także o rozwiązaniach komunikacyjnych, które mają 
przybliżyć Sądecczyznę do stolicy Małopolski i reszty kraju. Wymienił min. budowę drogi Nowy 
Sącz – Łososina (interweniował w tej sprawie u minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak), 
budowę linii kolejowej Podłężę – Piekiełko, budowę obwodnicy zachodniej Nowego Sącza. Są to 
kluczowe inwestycje dla regionu i muszą zostać zrealizowane. 

Marek Pławiak oznajmił,  iż Powiat będzie uczestniczyć w realizacji projektu „Rozbudowa dróg 
powiatowych stanowiących połączenia Nowego Sącza, Limanowej i Gorlic z uzdrowiskami” min.
 z Muszyną, Piwniczną i Krynicą-Zdrój. W jego zamiarze jest również wprowadzenie programu 
„Bezpieczna  droga  –  bezpieczny  chodnik”  dający  możliwość  współfinansowania  przez  Powiat 
inwestycji  drogowych  na  terenie  poszczególnych gmin.  Wiąże  się  to  z  ustaleniem zasad  przez 
komisje, następnie przyjęcia przez Zarząd, a wcześniej z ustaleniem szczegółów z gospodarzami 
gmin.  
Kolejną  sprawą  jest  podnoszenie  poziomu  usług  medycznych  i  realizacja  programów 
profilaktycznych  dla  mieszkańców  Sądecczyzny  oraz  rozwój  społeczeństwa  obywatelskiego. 
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Powiat będzie dążył  do rozbudowy i  wyposażenia szpitala  Powiatowego w nowoczesny sprzęt 
medyczny.  Jednocześnie  planuje  się  przeprowadzenie  zmian  organizacyjnych  w  zakresie 
funkcjonowania szpitala i pogotowia ratunkowego. 
Starosta  stawia  za  nadrzędny  cel  dążenie  do  rozbudowy i  doposażenia  szpitala  powiatowego  
w Krynicy-Zdroju w nowoczesny sprzęt. Docelowo chce, aby szpital oferował usługi na poziomie 
regionalnych placówek specjalistycznych.  Nowoczesny sprzęt  jest  ważny,  ale przede wszystkim 
należy postawić na ludzi. Personel medyczny musi mieć poczucie, że jest najważniejszym ogniwem 
w łańcuchu realizowanych usług medycznych, a z usług szpitala mają być zadowoleni pacjenci.  
W  zamiarze  jest  także  realizacja  programów  „Powiatowy  informator  Praw  Pacjenta”,  „Nowa 
karetka – nowe życie”, „Nowoczesny i przyjazny szpital” oraz „Zacznij od profilaktyki”.Starosta 
podkreślił, iż nie podoba mu się praca szpitala w Nowym Sączu, będzie interweniował aby sytuacja 
uległa zmianie.  
Bez pomocy nie zostaną osoby starsze i niepełnosprawne. Dla nich także przygotowano programy, 
których  realizacja  ma  im  ułatwić  funkcjonowanie  w  społeczeństwie.  Powstanie  program 
„Sądecczyzna przyjazna niepełnosprawnym”bo to właśnie pomoc ludziom pokrzywdzonym przez 
los jest priorytetem Zarządu. Starosta Marek Pławiak mówił również o współpracy ze służbami, 
inspekcjami  i  strażami  w  celu  zapewniania  bezpieczeństwa  mieszkańcom  Sądecczyzny.  Ruszy 
program  „sołtys  lokalny  lider”.   Dodatkowo,  wspólnie  z  wójtami  i  burmistrzami  zostanie 
opracowana  Karta  Współpracy  Samorządowej.  Będzie  też  kontynuowana  współpraca  
z organizacjami pozarządowymi i partnerami zewnętrznymi.
Administracja samorządowa jest  instrumentem Zarządu Powiatu jako organu wykonawczego do 
realizacji zadań uchwalonych przez Radę powiatu oraz tych podejmowanych z własnej inicjatywy 
i w ramach własnych kompetencji.  Administracja pełni służebna rolę w stosunku do wszystkich 
mieszkańców Powiatu, którzy oczekują w miarę możliwości szybkiej ale przede wszystkim miłej  
i sprawnej obsługi. Każdy z pracowników kto rozumie swoją pracę inaczej będzie musiał z tej pracy 
zrezygnować. Nie może być żadnych wyjątków od tej zasady. W czasach współczesnych nie można 
poprzestać na określeniu administracja. Starosta zaznaczył, iż jego jak i Zarządu celem jest aby 
administracja  była  administracją  nowoczesną.  Po  dokonaniu  zamówień  publicznych  wyboru 
oferenta realizowane są obecnie audyty w wybranych jednostkach realizacyjnych powiatu. Audyty 
pozwolą na uzyskanie informacji na zasadnicze pytanie: czy struktura organizacyjna oraz poziom
 i rodzaj zatrudnienia jest adekwatny do zadań realizowanych przez daną jednostkę a także na temat 
oceny funkcjonowania tych jednostek. Urząd czekają poważne zmiany organizacyjne a w związku 
z tym także zmiany personalne.  

W  dalszym  ciągu  wspólnie  z  gminami  realizowany  będzie  program  „powiatowa  platforma 
cyfrowa”. Program ten umożliwi mieszkańcom Powiatu oraz innym podmiotom komunikowanie się 
z samorządem powiatowym oraz samorządami gminnymi drogą elektroniczną w jeszcze większym 
stopniu  niż  do  tej  pory.  Zinformatyzowane  zostaną  zasoby geodezyjne  Powiatu  co  pozwoli  na 
elektroniczny dostęp do map oraz innych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Uruchomiony 
zostanie elektroniczny obieg dokumentów między powiatowymi jednostkami organizacyjnymi oraz 
elektroniczny system obsługi praw Zarządu i Rady Powiatu.

Podjęte  zostaną  kroki,  aby  mieszkańcy  Sądecczyzny  czuli  się  bezpiecznie.  Sądecczyzna 
wielokrotnie  doświadczała  zagrożenia  dlatego  w  tym  zakresie  trzeba  być  ciągle  czujnym  
i  przygotowanym.  W  budynku  starostwa  znajduje  się  bardzo  dobrze  wyposażone  Powiatowe 
Centrum Zarządzania Kryzysowego. W dalszym ciągu zakupowane będą sprzęty do magazynu  
z materiałami i  sprzętem ratowniczym. Starosta zadeklarował  dalsze wspieranie finansowe oraz 
dbanie o jak najlepszą pracę z jednostkami ochotniczych straży pożarnych, PSP oraz wszystkimi 
rodzajami inspekcji  i  policją .  Wspierane będą wszystkie  służby dzięki  którym możliwe będzie 
ugruntowywanie bezpieczeństwa na terenie Powiatu. W ramach bezpieczeństwa środowiskowego 
nadal realizowany będzie program usuwania odpadów zawierających azbest.  Ponadto wdrożony 
zostanie  program  edukacji  ekologicznej,  program  ograniczania  niskiej  emisji  oraz  program 
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zwiększania  efektywności  w  budynkach  powiatowych  dotyczy  to  szkół  i  domów  pomocy 
społecznej.  Powiat  reprezentuje  Powiatową  wspólnotę  samorządową,  tożsamość  tej  wspólnoty 
budowana jest  razem z mieszkańcami  i  władzami miasta  i  gmin.  Współpracy tej  należy nadać 
uporządkowany  wymiar.  Dlatego  w  ramach  funkcjonującego  konwentu  wójtów  i  burmistrzów 
Powiatu  powołany zostanie  zespół  do  opracowania  karty  współpracy samorządowej  na  terenie 
Powiatu. 
Wszystkie te wyzwania maja oczywiście wymiar finansowy. Powiat starać będzie się  o pozyskanie 
środków z UE na ich realizację. W projektach, w których będzie wymagany wkład własny, pokryty 
zostanie  z  oszczędności,  które  zostaną  zgromadzone  w  ramach  Funduszu  Rozwojowego. 
Propozycje te oparte są o rzeczywiste możliwości. Tam gdzie będzie brakowało na wkład własny 
lokowane będą  środki  pochodzące  z  oszczędności.  Jak wiadomo zmniejszono liczbę  etatowych 
członków Zarządu z 4 do 3. Jeżeli powiat chce się rozwijać to nie można na tym poprzestać a wręcz 
przeciwnie, należy szukać dalszych oszczędności. Dlatego w trakcie opracowywania jest specjalny 
program. 
Odnosząc się do uchwalonego przez radnych budżetu na 2015 rok, starosta zaznaczył, iż obecny 
budżet jest w zdecydowanej większości budżetem poprzedników. Należy się do niego dopasować. 
Zaś  w  roku  przyszłym  należy  dążyć  do  opracowania  i  wdrożenia  budżetu  celów  i  efektów,  
a  docelowo  -  do  opracowania  budżetu  zadaniowego.  A  także  do  wdrożenia  systemu 
informatycznego obsługującego wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu w zakresie zarządzania 
finansami  i  kontroli  Zarządu.  Starosta  również  wspomniał,  że  działania,  które  będą  wynikiem 
audytu  wpłynął  na  to,  iż  będzie  się  starano  ograniczać  deficyt  budżetu.  Zarząd  jest  w trakcje 
uzgadniania  tego w jaki  sposób będą  monitorowane działania.  A to dlatego że  wszystko to  co 
powiedział  Starosta  w ramach wystąpienia programowego powinno być kontrolowane na jakim 
etapie realizacji są poszczególne zamierzenia. Na koniec starosta dodał iż chce aby jak najwięcej 
z  tych  zamierzeń  udało  się  zrealizować.  Pozyskiwane  będą  przy  pomocy  pracowników  środki 
unijne  na  realizację  tych  zadań.   Jednakże  zrealizowane  będzie  tylko  to  co  jest  możliwe  do 
realizacji, nie oznacza to także iż wszystko zostanie zrobione w stu procentach. Starosta zaznaczył 
także, że jest otwarty na rzeczowe i merytoryczne propozycje współpracy oraz pomysły na zmiany 
konkretne i rozsądne jeżeli się takie pojawią.
Starosta  zwrócił  się do osób na sali  mówiąc,  że ma nadzieję,  że jego wystąpienie programowe 
zostało wysłuchane z zainteresowaniem ponieważ wcześniej takich wystąpień nie było. Zaznaczył 
również,  iż  mimo  że  jest  drugim  starostą  to  jest  pierwszym  starostą,  który  takie  wystąpienie 
przygotował  i  przedstawił  z  czego  się  niezmiernie  cieszy.  Jednocześnie  ma  nadzieję  że  będzie 
starostą, który przy pomocy Zarządu i Radnych wiele z tych założeń zrealizuje. Następnie bardzo 
serdecznie podziękował za uwagę.  

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch  podziękował  Staroście  za  wystąpienie  
a  następnie  powiedział,  iż  nie  przewiduje  debaty  nad  wystąpieniem  programowym  Starosty 
ponieważ Radni otrzymali to wystąpienie przed sesją. Jeżeli komisje pochylą się nad poruszonymi 
zagadnieniami wówczas odbędzie się debata na wybrane tematy. W chwili obecnej nie ma na to 
czasu. 

Radny Antoni Poręba zgłosił wniosek formalny w imieniu klubu PiS o 15 minut przerwy.
Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch  przyjął  wniosek  formalny  i  poddał  go  pod 
głosowanie.

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w wnioskiem formalnym było obecnych 28 Radnych 
Powiatu Nowosądeckiego.
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W wyniku głosowania otrzymano:
26 głosów – za
1 głosów – przeciw
1 głosów – wstrzymujących się

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania: następuje 
15 minut przerwy czyli do godziny 16.10.

Radny  Antoni  Poręba  poprosił  Radnych  zrzeszonych  w klubie  Prawa  i  Sprawiedliwości   na 
posiedzenie do małej sali konferencyjnej.

Ad. 9

Przyjęcie  sprawozdania  z  działalności  wspólnej  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku  dla  
Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego za 2014 rok.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch   poinformował,  iż  sprawozdanie  zostało 
przesłane Radnym z materiałami sesyjnymi.  Odpowiedzi na ewentualne pytania udzieli Starosta 
Nowosądecki Marek Pławiak.

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 10

Sprawozdanie  z  wykonania  zadań  Powiatu  Nowosądeckiego  z  zakresu  ochrony  zabytków
 i opieki nad zabytkami za 2014 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch  poinformował, iż sprawozdanie zostało prze-
słane  Radnym z  materiałami  sesyjnymi.  Odpowiedzi  na  ewentualne  pytania  udzieli  Dyrektor  
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Zbigniew Czepelak.

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 11

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Po-
wiatu Nowosądeckiego na 2015 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch  poinformował, iż jest to ramowy plan pracy 
z wyszczególnieniem najważniejszych tematów realizowanych przez Radę. Wszystkie inne tematy 
pojawiające się w ciągu roku będą wprowadzane na bieżąco pod obrady Rady Powiatu. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Gomółka przedstawił projekt uchwały.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch  poddał projekt uchwały  
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok pod głosowanie. 

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 27 Radnych 
Powiatu Nowosądeckiego.
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W wyniku głosowania otrzymano:
27 głosów – za
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała Nr 37/IV/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie 
przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 12

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia planów pracy komisji 
Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu  Zygmunt Paruch  podziękował  Przewodniczącym poszczegól-
nych komisji za intensywną pracę związaną z wypracowaniem planów pracy na 2015 rok.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Gomólka przedstawił projekt uchwały.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch  poddał projekt uchwały  
w  sprawie  przyjęcia  planów  pracy komisji  Rady Powiatu  Nowosądeckiego  na  2015  rok 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

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała Nr 38/IV/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie 
przyjęcia planów pracy komisji Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 13

Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  planu  kontroli  Komisji  
Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok. 

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Stanisław  Dąbrowski  przedstawił projekt  uchwały  
w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2015 
rok. 
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Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poddał  
projekt uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego na 
2015 rok  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

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch  stwierdził,  że  w wyniku  
głosowania: Uchwała Nr 39/IV/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 stycznia 2015 r.  
w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok zo-
stała podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.14

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w związku z brakiem naboru w latach 2012-2014 
podejmuje  się  Uchwałę  o  zamiarze  likwidacji  szkół,  które  wchodzą  w skład  Zespołu  Szkół  
Zawodowych im. Św. Kingi w Podegrodziu wraz z autopoprawką.

Dyrektor  Wydziału  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  Zbigniew  Czepelak  przedstawił  projekt  
powyższej uchwały wraz z autopoprawką. Jak zaznaczył  wcześniej  Pan Starosta jest  to trudny  
moment, ponieważ likwidacja szkół nie jest celem prowadzenia tych szkół przez powiat. Zespół 
Szkół Zawodowych w Podegrodziu jest od kilku lat próbował podtrzymać nabór. Niestety przez 
ostatnie 3 lata nie było naboru do klas pierwszych, w związku z czym obecnie do klasy czwartej  
technikum uczęszcza 22 uczniów. W związku trzeba zlikwidować szkołę, przy czym likwidacja 
musi być podzielona na etapy. Powinny być zlikwidowane poszczególne szkoły wchodzące w skład 
zespołu, następnie zostanie rozwiązany zespół w związku z brakiem tych szkół. Na posiedzeniu  
Komisji Edukacji RPN wniesiono poprawki, które doprecyzowują powody i sens tego działania. 
Treść została zmieniona w ten sposób, że Zarząd wprowadza autopoprawkę, że w treści uchwały 
jest zapis „..w związku z brakiem naboru w latach 2012-2014 podejmuje się uchwałę o zamiarze 
likwidacji szkół, które wchodzą w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Św. Kingi w Podegrodziu. 
W  każdym  z  paragrafów  dotyczących  likwidacji  poszczególnej  szkoły  jest  doprecyzowanie  
„…w związku z brakiem naboru podejmuje się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2015 roku 
(wymienia się kolejno poszczególne szkoły). Wykreślono par. 6 , w którym był podany opis ogólny 
likwidacji, ponieważ w każdym par. jest doprecyzowanie nie było potrzeby umieszczania tego par.

Przewodnicząca  Komisji  Edukacji  RPN  Zofia  Nika  przedstawiła  opinię  Komisji  do  projektu 
uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

Radny  Powiatu  Nowosądeckiego  Zenon  Szewczyk  nadmienił,  iż  Rada  doczekała  się  smutnego  
momentu likwidacji szkoły z ponad 100 letnią tradycją. Wspomina to miejsce z sentymentem, chociażby 
ze względu, iż było to pierwsze miejsce pracy Radnego. Radny Zenon Szewczyk poinformował, iż  
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Dyrektor Zbigniew Czepelak poinformował o kłopotach z naborem w okresie 3 ostatnich lat. Zdaniem 
Radnego sytuacja ta zaczęła się znacznie wcześniej – destrukcja w tej placówce trwała przynajmniej 15 
lat. Pan Zenon Szewczyk nadmienił, iż nie będzie głosował za likwidacją Wspomniał również o podobnej 
sytuacji w kolejnej szkole na terenie powiatu, oby za kilka lat nie dokonywać podobnej sytuacji, tylko 
w odpowiednim momencie zareagować. Zdaniem Radnego Zenona Szewczyka ten budynek powinien 
trafić do pierwotnych właścicieli.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Antoni  Poręba zapytał  czy to  jest  szkoła powiatu  jeśli  chodzi  
o budynek i grunty?

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Zbigniew Czepelak poinformował, iż budynek 
jest  własnością  powiatu.  Jednocześnie  potwierdził,  iż  problemy w likwidowanej  placówce nie  
dotyczą jedynie ostatnich 3 lat. Było to związane z wieloma czynnikami również demograficznymi, 
kwestie komunikacyjne itp.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Stanisław Sułkowski zapytał ile osób straci pracę, ile osób przejdzie 
na emeryturę przy tej likwidacji?

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Zbigniew Czepelak nauczyciele byli kierowani 
na uzupełnianie etatu do innych szkół. Niektórzy nauczyciele sami wzięli  sprawę w swoje ręce 
przenosząc się gdzie indziej.  W tej  chwili  jest  jeden oddział,  więc pełnoetatowych nauczycieli  
praktycznie  nie  ma.  Kilka  osób  na  godzinach  podejmie  się  próby  zatrudnienia  w  szkołach  
powiatowych, na ile to będzie możliwe.

Starosta  Nowosądecki  Marek  Pławiak  stwierdził,  że  szkoła  ulega  likwidacji.  Sprawa  była  
wiadoma od lat, że był tam problem z naborem uczniów. Nauczyciele bardzo dobrze zdają sobie 
sprawę,  że nie  mając uczniów nie będą mieć godzin.  Do końca kwietnia  przygotowywuje się  
arkusze kalkulacyjne godzin. Zarząd nie ma intencji, by kogokolwiek krzywdzić, zwalniać. To jest 
sytuacja, gdzie placówka wygasa naturalnie.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Zygmunt  Paruch poddał  projekt  uchwały  
w związku z brakiem naboru w latach 2012-2014 podejmuje się Uchwałę o zamiarze likwidacji szkół, 
które wchodzą w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Św. Kingi w Podegrodziu wraz z autopoprawką 
pod głosowanie. 

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

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch  stwierdził,  że  w wyniku  
głosowania:  Uchwała Nr 40/IV/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 stycznia 2015 r.  
w związku z brakiem naboru w latach 2012-2014 podejmuje się Uchwałę o zamiarze likwida-
cji  szkół,  które  wchodzą  w  skład  Zespołu  Szkół  Zawodowych  im.  Św.  Kingi  
w Podegrodziu., została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Wójt Gminy Podegrodzie Małgorzata Gromala podziękowała za udzielenie głosu. Podkreśliła, iż 
bardzo ubolewa nad trudną sytuacją jaką jest likwidacja szkoły średniej. Skoro likwidacja stała się 
faktem  –  być  może  spowodowanym  niżem  demograficznym  lub  innymi  zaniedbaniami  nie  
pozostaje nic innego jak pogodzić się z tą sytuacją. Pani Wójt zwróciła się z prośbą o zwrócenie  
majątku Gminie tj.  szkoły i terenu. Od 1954 roku jest  to owszem własność powiatu, bo szkoła
 i tereny została zakupiona ze środków własnych mieszkańców już Towarzystwo powstało w 1893 
roku. Pani Wójt z dużym szacunkiem odniosła się do propozycji Pana Starosty, bo jest również  
rozwojowa dla gminy, daje możliwość dobrej współpracy. Niemniej jednak uważa, że budynek i te 
tereny dobrze byłoby gdyby Radni wyrazili zgodę na przekazanie ich ponownie dla Gminy lub  
Stowarzyszenia, które jest reaktywowane.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch  podziękował Pani Wójt za 
wystąpienie.
 
Ad. 15.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w związku z brakiem naboru podejmuje się 
Uchwałę o zamiarze likwidacji szkół, które nie prowadzą kształcenia  

Dyrektor  Wydziału  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  Zbigniew  Czepelak przedstawił  projekt 
powyższej uchwały wraz z autopoprawką. Ta uchwała nie ma, aż tak dużego ciężaru gatunkowego 
jak poprzednia, można ją nazywać czyszcącą. Co pewien czas te kierunki kształcenia, które nie są 
realizowane  w powiatowych  zespołach  szkół,  albo  te  które  w naturalny sposób  w związku  ze 
zmianami ustawowymi przestają funkcjonować proponuje się do wyłączenia,  do zlikwidowania, 
dlatego że jeśliby nadal pozostawały, to pomimo braku uczniów, braku tego kształcenia w zespole 
szkół  trzeba  wykazywać  to  w  statystykach.  W związku  z  tym  propozycja  uchwały.  Komisja 
Edukacji RPN wniosła uwagi, uwzględmnione jako autopoprawka przez Zarząd. Zmiana polega na 
wprowadzeniu  w  nazwie  uchwały  „...  w  związku  z  brakiem  naboru  podejmuje  się  uchwałę  
. o zamiarze likwidacji szkół, które nie prowadzą kształcenia.” Następnie w każdym z paragrafów 
dotyczących konkretnych szkół również wprowadza się nazwę tą część „..w związku z brakiem 
naboru...”. Jest to doprecyzowanie pokazujące jakie są przyczyny konkretnego działania, w tym 
przypadku w uchwale rzeczywiście w odbiorze społecznym dają obraz o co chodzi Radzie Powiatu 
w tej uchwale.

Przewodnicząca Komisji  Edukacji  RPN Zofia Nika przedstawiła  opinię  Komisji  do projektu 
uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Zygmunt  Paruch  poddał  projekt  uchwały  
w  związku  z  brakiem  naboru  podejmuje  się  Uchwałę  o  zamiarze  likwidacji  szkół,  które  nie 
prowadzą kształcenia  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
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Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch stwierdził,  że  w wyniku  
głosowania:  Uchwała  Nr 41/IV/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z  dnia 30 stycznia 2015 r.  
w związku z brakiem naboru podejmuje się Uchwałę o zamiarze likwidacji szkół, które nie prowadzą 
kształcenia., została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.16

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu 
Nowosądeckiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - 
Szpital  im.  dr  J.  Dietla  w Krynicy  Zdroju  oraz  powołania  Rady  Społecznej  Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poinformował, iż Kluby Radnych 
zgłosiły następujących Radnych Rady Powiatu na przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju:

1) Pana Wiktora DURLAKA
2) Pana Andrzeja GANCARZA
3) Pana Józefa LEŚNIAKA
4) Pana Wiesława PIÓRĘ
5) Pana Stanisława SUŁKOWSKIEGO
6) Pana Zenona SZEWCZYKA

Starosta  Nowosądecki  Zarządzeniem  Nr  1/2015  z  dnia  16  stycznia  2015  r.  wyznaczył  Pana 
Antoniego KOSZYKA na Przewodniczącego Rady Społecznej.

Przedstawicielem  Wojewody  Małopolskiego  do  Rady  Społecznej  Samodzielnego  Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju również został wskazany.

Kierownik  Zespołu  ds  Zdrowia  i  Spraw  Obywatelskich  Dorota  Dobrowolska  przedstawiła 
projekt  uchwały.  Konieczność  powołania  nowego  składu  Rady  Społecznej  wynika  z  upływu 
kadencji obecnej Rady Społecznej. Kadencja upływa z dniem 23 lutego 2015 roku. Stosownie do 
zapisów ustawy o działalności leczniczej w skład Rady Społecznej wchodzą: jako Przewodniczący 
Pan Starosta lub osoba wyznaczona przez Pana Starostę,  jako członkowie są to przedstawiciele 
wybrani przez Radę Powiatu oraz przedstawiciel Wojewody. Zgodnie z zapisami Statutu Szpitala 
w Krynicy Zdroju w skład Rady Społecznej wchodzi 6 członków wybranych przez Radę Powiatu 
Nowosądeckiego. Starosta zarządzeniem z dnia 16 stycznia wyznaczył Pana Antoniego Koszyka na 
Przewodniczącego Rady Społecznej  Szpitala  w Krynicy Zdroju.  Wojewoda wyznaczył  swojeko 
przedstawiciela – jest nim Pani Róża Stec. Przedstawiciele Rady Powiatu Nowosądeckiego to: Pan 
Wiktor  Durlak,   Pan  Andrzej  Gancarz,  Pan  Józef  Leśniak,  Pan  Wiesław Pióro  ,Pan  Stanisław 
Sułkowski oraz Pan Zenon Szewczyk.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch poprosił  o  przedstawienie  całego  projektu 
przedmiotowej uchwały bez podstaw prawnych.

Kierownik Zespołu ds Zdrowia i Spraw Obywatelskich Dorota Dobrowolska  odczytała treść 
projektu omawianej uchwały. 
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Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN Włodzimierz Oleksy przedstawił opinię 
Komisji do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Zygmunt  Paruch  poddał  projekt  uchwały  
w  sprawie  wyboru  przedstawicieli  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  do  Rady  Społecznej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju 
oraz powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital 
im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju 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

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch stwierdził,  że  w wyniku  
głosowania:  Uchwała  Nr 42/IV/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z  dnia 30 stycznia 2015 r.  
w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu Nowosądeckiego do Rady Społecznej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju oraz powołania Rady 
Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy-
Zdroju., została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad 17

Podjęcie  uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyboru radnych do Kapituły 
odznaki honorowej "Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej".

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poinformował, iż w porozumieniu z Klubami 
Radnych wybiera się do Kapituły odznaki honorowej "Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej" Radnych 
Rady Powiatu Nowosądeckiego: 
1. Pana Mariana Dobosza,
2. Pana Antoniego Poręba
3. Pana Stanisława Sułkowskiego
4. Pana Zenona Szewczyka

Na podstawie uchwały Nr 371/XXXVII/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 marca 2010 
r.,  w skład Kapituły wchodzą prócz 4 Radnych wybranych przez Radę,  Starosta  Nowosądecki, 
jeden członek Zarządu, Przewodniczący Rady PN i dwóch Wiceprzewodniczących Rady PN.

Wiceprzewodniczący Rady Jan Gomółka odczytał projekt uchwały.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Zygmunt  Paruch  poddał  projekt  uchwały  
w sprawie wyboru radnych do Kapituły odznaki honorowej "Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej" pod 
głosowanie. 

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

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch stwierdził,  że  w wyniku  
głosowania:  Uchwała  Nr 43/IV/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z  dnia 30 stycznia 2015 r.  
w  sprawie  wyboru  radnych  do  Kapituły  odznaki  honorowej  "Zasłużony dla  Ziemi  Sądeckiej", 
została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad 18.

Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  przejęcia  przez  Powiat 
Nowosądecki ograniczonego zarządzania drogą krajową Nr 28 relacji Zator – Nowy Sącz – 
Przemyśl  dla  potrzeb  realizacji  przez  Powiat  zadania  pn.  „Budowa skrzyżowania  dk 28  
z  budowaną  zachodnia  obwodnicą  Nowego  Sącza  –  połączenia  dk  28  z  miejscowością 
Brzezna”.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch  poprosił  o  przedstawienie 
w/w  projektu  uchwały  oraz  krótki  komentarz  dot.  zachodniej  obwodnicy  w  świetle  ostatnich 
wydarzeń.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Adam Czerwiński  odniósł się najpierw do w/w projektu 
uchwały. Obwodnica zachodnia realizowana jest na dwóch obszarach jako odcinek nowej drogi – 
drogi powiatowej, gdzie zezwolenie na realizację inwestycji drogowej wydaje Starosta czyli w jego 
imieniu Dyrektor Wydziału Geodezji i Budownictwa. Ta obwodnica krzyżuje się z drogą krajową 
Nr 28 w Biczycach. Aby móc skutecznie ubiegać się zarówno o zezwolenie na realizację inwestycji 
drogowej jak i potem zrealizować to zadanie zgodnie z tym zezwoleniem Powiat Nowosądecki – 
Zarząd Powiatu Nowosądeckiego musi wejść w prawa zarządcy drogi krajowej  w obrębie tego 
skrzyżowania.  Dotyczy to  realizacji  ronda na drodze krajowej  dokładnie w tym miejscu,  gdzie 
będzie się włączać zamiejski odcinek. Dyrektor PZD Adam Czerwiński podkreślił, iż liczy się na to, 
że  będzie  realizowana  obwodnica  północna  Nowego  Sącza.  Zgodnie  z  ustawą  o  samorządzie 
powiatowym  do  wyłącznej  właściwości  Rady  Powiatu  należy  m.in.  podejmowanie  uchwał  
w  sprawie  przyjęcia  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej.  Ponieważ  Generalna  Dyrekcja 
zarządza drogą krajową jako administracja rządowa jest potrzebne zawarcie porozumienia w trybie 
ustawy o drogach publicznych, żeby to porozumienie mogło być zawarte przez Starostę i Skarbnik 
czyli reprezentujących zarządcę drogi  -jest potrzebna w/w uchwała.

Następnie Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Adam Czerwiński  odniósł się do inwestycji 
związanej  z  obwodnicą  zachodnią.  Temu  zagadnieniu  od  pierwszych  dni  bardzo  wnikliwie 
przygląda się Starosta i Zarząd Powiatu ponieważ jest decyzja środowiskowa. Ta ostateczna decyzja 
środowiskowa uprawniła inwestora czyli Zarząd Powiatu do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenia 
wodno-prawne,  o gromadzenie wszystkich niezbędnych załączników, aby móc złożyć wniosek  
o  zezwolenie  na  realizację  inwestycji  drogowej.  Ostateczność  decyzji  tej  w  postępowaniu 
administracyjnym nie oznacza, że ta decyzja już jest prawomocna, ponieważ w trybie skargowym 
może być przedmiotem rozpatrywania przez Sądy Administracyjne. Niezadowoleni z rozstrzygnięć 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie reprezentanci części mieszkańców złożyli 
skargę do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego, który na posiedzeniu 29 stycznia 2015 r. miał 
stwierdzić  czy  ta  ostateczna  decyzja  utrzyma  się  czy  zostanie  np.  wzruszona,  stwierdzona  jej 
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nieważność,  czy  zostanie  sprawa  skierowana  do  ponownego  rozpatrzenia  przez  organy 
administracyjne. Na wniosek reprezentanta Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie 
Sąd zdecydował o odroczeniu terminu rozprawy, ponieważ uznano, że nie zostały powiadomione 
wszystkie strony. Tych stron według portalu jest 300, a według listy stron wypisanych w decyzji 
środowiskowej jest 576. Skoro tak, to do każdej ze stron musi wpłynąć zawiadomienie, z odpisem 
skargi wniesionej przez skarżących się. Dopiero wówczas Sąd będzie mógł przyglądnąć się temu 
całemu zagadnieniu. Jest trudna sytuacja, dlatego, że dla Zarządu, Radnych (w odczuciu Dyrektora 
PZD  Adama  Czerwińskiego)  to  trochę  wróżenie  z  niejasnej  sytuacji.  Z  jednej  strony  można 
wykorzystać wszystkie działania administracyjne, z drugiej zaś ciągle występuje niebezpieczeństwo 
jak postąpią Sądy. Organ, który wydawał decyzję w pierwszej instancji Pani Wójt w Podegrodziu, 
organ, który rozpatrywał odwołanie, czyli Samorządowe Kolegium Odwoławcze przeanalizowało 
dokładnie  wszystkie  aspekty tej  decyzji  i  jest  przekonane,  że  została  wydana poprawnie.  Tryb 
skargowy,  na  które  organy  administracji  nie  mają  wpływu  może  prowadzić  do  każdego 
rozstrzygnięcia. Z jednej strony rozbijałby się układ rozwiązujący problem ożywienia Sądecczyzny, 
udrożnienia całego układu komunikacyjnego. Sytuacja jest naprawdę trudna , będzie na bieżąco 
monitorowana.  Nie  ma  wpływu  na  funkcjonowanie  niezawisłych  Sądów,  tymbardziej  na 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze.  To było  powodem,  że  Sadeckie  Kolegium Odwoławcze 
zostało wyłączone z postępowania wskazane w Krakowie.

Przewodniczący  Komisji  Mienia  i  Infrastruktury  RPN  Antoni  Poręba przedstawił  opinię 
Komisji do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Zygmunt  Paruch  poddał  projekt  uchwały  
w sprawie przejęcia przez Powiat Nowosądecki ograniczonego zarządzania drogą krajową Nr 28 
relacji Zator – Nowy Sącz – Przemyśl dla potrzeb realizacji przez Powiat zadania pn. „Budowa 
skrzyżowania  dk  28  z  budowaną  zachodnia  obwodnicą  Nowego  Sącza  –  połączenia  dk  28  
z miejscowością Brzezna” pod głosowanie. 

Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 26
W wyniku głosowania otrzymano:
26 głosów – za
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch stwierdził,  że  w wyniku  
głosowania:  Uchwała  Nr 44/IV/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z  dnia 30 stycznia 2015 r.  
w sprawie przejęcia przez Powiat Nowosądecki ograniczonego zarządzania drogą krajową Nr 28 relacji 
Zator – Nowy Sącz – Przemyśl dla potrzeb realizacji przez Powiat zadania pn. „Budowa skrzyżowania dk 
28 z budowaną zachodnia obwodnicą Nowego Sącza – połączenia dk 28 z miejscowością Brzezna”., 
została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad 19.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Marka 
Budnika.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RPN Stanisław Dąbrowski  przedstawił projekt uchwały. 
Odniósł się w kilku zdaniach do obydwu skarg. Pierwsza skarga Pana Budnika wpłynęła 12 grudnia 
2014  roku  do  Biura  Powiatu  (datowana  jest  na  9  grudnia).  Następnie  została  uzupełniona  
 o dodatkowe materiały i była przedmiotem rozpatrywania Komisji Rewizyjnej RPN. Następnie 
odniósł się równolegle do drugiej sprawy, która zdaniem Pana Stanisława Dąbrowskiego się łączy. 
Druga sprawa datowana na dzień 23 grudnia 2014 roku tj. skarga złożona przez Pana Budnika do 
Regionalnej  Izby  Obrachunkowej,  która  za  organ  właściwy  uznała  Radę  Powiatu  
i  przysłała  powtórnie  do rozpatrywania  tę  skargę.  Komisja  Rewizyjna  RPN zajmowała  się  na  
3 posiedzeniach. Przewodniczący nadmienił, iż Dyrektor Adam Czerwiński udzielił wyczerującego 
wykładu  na  temat.  Przy tej  okazji  podkreślił,  że  cieszy się,  że  nastąpiło  to  we wcześniejszym 
punkcie, by nie zostało uznane jako udział strony w postępowaniu wyjaśniającym. Uzasadnienie do 
obydwu uchwał są zawarte na piśmie, ale m.in. w związku z prowadzonymi postępowaniami tym 
które zostało prowadzone w Nowym Sączu, potem w Tarnowie – rzadne z tych postępowań tych 
skarg  nie  przyjął.  Utrzymało  w  mocy  decyzję  środowiskową  Pani  Wójt  Gminy  Podegrodzie. 
Również Komisja Rewizyjna proponuje, sugeruje Radzie podjęcie uchwały uznającej skargę Pana 
Budnika  za  bezzasadną.  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  RPN  Stanisław  Dąbrowski 
poinformował, iż szersze uzasadnienie jest w materiałach.

Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej  RPN Stanisław Dąbrowski  pomijając podstawy prawne 
oraz uzasadnienie odczytał projekt uchwały.

Wobec braku uwag  Przewodniczący Rady Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi Pana Marka Budnika  pod głosowanie.

Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 26
W wyniku głosowania otrzymano:
26 głosów – za
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch stwierdził,  że  w wyniku  
głosowania:  Uchwała  Nr 45/IV/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z  dnia 30 stycznia 2015 r.  
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Marka Budnika., została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad 20.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Marka 
Budnika.

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poinformował, iż to jest temat, który poszerzył 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a dotyczy tej samej problematyki. Skarga skierowana była do 
Regionalnej  Izby  Obrachunkowej.  Regionalna  Izba  Obrachunkowa  skierowała  tę  skargę  do 
rozpatrzenia do Rady Powiatu Nowosądeckiego.

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  RPN  Stanisław  Dąbrowski  odczytał projekt  uchwały 
pomijając podstawy prawne.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi Pana Marka Budnika  pod głosowanie.

Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 25
W wyniku głosowania otrzymano:
25 głosów – za
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch  stwierdził,  że  w wyniku  
głosowania:  Uchwała  Nr 46/IV/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z  dnia 30 stycznia 2015 r.  
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Marka Budnika., została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad 21

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie działań na rzecz uwzględnienia 
w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 budowy drogi krajowej Brzesko - 
Nowy Sącz - granica Państwa.

Starosta Nowosądecki Marek Pławiak przedstawił projekt uchwały.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały w sprawie 
działań na rzecz uwzględnienia w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 budowy 
drogi krajowej Brzesko - Nowy Sącz - granica Państwa pod głosowanie.

Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 26
W wyniku głosowania otrzymano:
26 głosów – za
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się
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Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch  stwierdził,  że  w wyniku  
głosowania:  Uchwała  Nr 47/IV/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z  dnia 30 stycznia 2015 r.  
w sprawie  działań na rzecz uwzględnienia w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 
2023 budowy drogi krajowej Brzesko - Nowy Sącz - granica Państwa., została podjęta. 
 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 22

Podjęcie  Rezolucji  Nr  1/15  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  30  stycznia  2015  r.,  
w sprawie zajęcia stanowiska przez Zarząd PKP Cargo S.A.

Starosta Nowosądecki Marek Pławiak przedstawił projekt uchwały. W związku z sytuacją PKP 
Cargo poprosił Radnych o podjęcie Rezolucji 1/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego, która popiera 
oświadczenie  Klubu  Radnych  Prawa  i  Sprawiedliwość  Sejmiku  Województwa  Małopolskiego  
w sprawie odstąpienia  od masowych zwolnień  pracowników przez Zarząd PKP Cargo S.A.  To 
oświadczenie mówi bardzo dużo o sytuacji i o tym jak wygląda sytuacja w PKP Cargo S.A. Jest to 
wyraz sprzeciwu przeciwko działaniom podejmowanym przez Zarząd  PKP Cargo. Te działania 
szkodzą przede wszystkim pracownikom , chodzi również o pracowników z terenu Sądecczyzny.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Antoni Poręba  podkreślił, iż sytuacja jaka się wytworzyła po 
zmianach systemowych po 89 roku i nadzieje, które miały spowodować, że kraj idzie ku poprawie, 
czyli wszystkie sprawy związane z człowiekiem i miejscem pracy , udoskonalaniem miejsc pracy 
pójdą w dobrym kierunku i nabiorą dynamiki. Dzisiejsze oświadczenie, które Radni otrzymali , 
które  zostało  przygotowane  przez  Przewodniczącego  Klubu  Radnych  Prawa  i  Sprawiedliwości 
Sejmiku  Pana  Witolda  Kozłowskiego  jest  spuentowaniem  obecnego  stanu  miejsc  pracy  na 
Sądecczyźnie,  do  czego  doszło  poprzez  sprywatyzowanie,  zarządzanie  przez  bankowców 
przedsiębiorcami.  Nowosądecczyzna  odczuła  to  bardzo.  Olbrzymią  determinacją  doszło  do 
zmodernizowania , do wypełnienia wszelkich wymogów technologicznych. Efekt jest taki, że kraj 
miał wychodzić z kryzysu , tymczasem dochodzi do tego, że zadłużamy się jeszcze bardziej, ludzie 
tracą pracę, rodziny są bez środków do życia. Oświadczenie jest wyrazem, iż Radni nie godzą się 
z taką gospodarką, takim zarządzaniem obecnej władzy, ponieważ jest to skutek zdecydowanie  
w wielu przypadkach sprywatyzowania przedsiębiorstw.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały w sprawie 
zajęcia stanowiska przez Zarząd PKP Cargo S.A. pod głosowanie.

Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 26
W wyniku głosowania otrzymano:
26 głosów – za
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch  stwierdził,  że  w wyniku  
głosowania:  Rezolucja  Nr  1/15  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  30  stycznia  2015  r.  
w sprawie zajęcia stanowiska przez Zarząd PKP Cargo S.A., została podjęta.

Rezolucja stanowi załącznik do protokołu.
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Ad. 23.
Oświadczenia,  wolne wnioski. 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poinformował, iż :

1. 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.

2. W  dniu  19  stycznia  2015  r.,  otrzymano  pismo  od  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  
w Krakowie w sprawie wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 
28/III/14  Rady Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  30  grudnia  2014  r.  w sprawie  zmiany 
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu  Nowosądeckiego.  W  związku  z  tym,  że 
wówczas , że były zdjęte wówczas i dochody i wydatki w prognozie wskaźnik zadłużenia 
zmienił się na tyle, że uchwała została podjęta z naruszeniem prawa.

3.
Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poinformował, iż natychmiastowo odpisał do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej wyjaśniając tę kwestię i to postępowanie zostało wstrzymane do 
dnia dzisiejszego do podjęcia uchwały. Ponieważ 30 grudnia tak naprawdę to postępowanie było 
bezprzedmiotowe , bo budżet 2014 roku zamykał się w dniu następnym. Na tej Sesji została podjęta 
uchwała o Prognozie Wieloletniej wobec czego Pan Zygmunt Paruch uważa,że 
temat jest już bezprzedmiotowy. Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego poinformował,  
iż będzie się chciał mieć wiedzę jak to się zakończy.

4. W lutym odbędzie się V Sesja RPN w dużej mierze poświecona służbie zdrowia.

Radna Powiatu Nowosądeckiego Marta Adamczyk za zgodą Przewodniczacegio Rady Powiatu 
Zygmunta Parucha zwróciła się z prośbą o pomoc dla Pana Leszka Czerwińskiego.- wieloletniego 
samorządowca z Muszyny, strażaka.  W tej chwili jest po udarze.- jest w ciężkim stanie w szpitalu. 
26  stycznia  2014  roku  zawiązał  się  Komitet  na  „Rzecz  pomocy  strażakow”.  W  tej  chwili 
poszukiwana jest klinika rehabilitacji – koszt miesięczny to 18 tys. zł. Na czele Komitetu stanął 
Burmistrz  Jan  Golba.  Pani  Marta  Adamczyk  zwróciła  się  z  prośbą  o  wsparcie  finansowe  .  
W związku z powyższym zostały rozdane deklaracje. Jest również możliwość 1 % podatku.
 
Przewodniczacy Rady Powiatu Zygmunt Paruch podkreślił,  iż inicjatywa jest  jak najbardzie 
słuszna. Z góry odziękował za pomoc.
Następnie udzielił głosu Posłowi na Sejm RP Andrzejowi Romankowi.

Poseł  na  Sejm  RP Andrzej  Romanek pogratulował  przyjęcia  budżetu  na  2015  rok.  Okazał 
również swoje zadowolenie z przedłożenia przez Zarząd Powiatu planu działania na najbliższe  
4 lata, z którego wynika, iż najważniejszy jest człowiek. Poważym problemem, na który zwraca 
uwagę Pan Poseł jest brak środków na inwestycje drogowe z programów „Strategia Województwa 
Małopolswkiego“ i „Małopolski Regionalny Program Operacyjny“. Zostały podjęte odpowiednie 
kroki  interwencyjne  w  tej  sprawie  u  Pani  minister,  które  jednak  nie  przyniosły  porządanych 
efektów.  Zauważył  także,  że  Nowy Sącz  ogołacany  jest  z  miejsc  pracy,  dlatego  tym  bardziej 
powinno się  dbać o ludzi.  Przedstawił  również liczne problemy komunikacyjne Nowego Sącz  
z  innymi  miastami,  których przyczyną  jest  brak  środków na  budowę nowych dróg.  Pan Poseł  
zauważył  iż  na  terenie  Powiatu  znajdyją  się  duże  firmy  jak  FAKRO  i  Wiśniowski,  które 
odprowadzają gigantyczne kwoty do budżetu Państwa w formie podatków. W związku z tym należy 
zrobić  wszystko  aby chociaż  cześć  tych  pieniędzy wróciła  sa  Sądecczyznę.  Poseł  na  Sejm RP 
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Andrzej Romanek ubolewał nad brakiem odpowiednich dróg prowadzących do Nowego Sącza,  
w którym jest wiele atrakcyjnych turystycznie miejsc, a brak odpowiedniej infrastruktury hamuje 
rozwój turystyki w Powiecie. Pan Andrzej Romanek ubolewał, iż Sądecczyzna traktowana jest po 
macoszemu.
Pan  Poseł  nawiązał  do  interpelacji  Radnego  Wiesława  Pióry  i  ukazał  skalę  dysproporcji  
w zarobkach pracowników pracujących w Polsce i  w Niemczech.  Ponad 25 % to przewoźnicy 
polscy – Polacy zdominowali transport miedzynarodowy. To jest ewidentne działanie zmierzające 
do  tego,  żeby  ten  rynek  przewoźników  polskich  zablokować  czy  też  wyeliminować.  Rynek 
niemiecki dla polskich pracowników zostanie poważnie ograniczony. Poseł na Sejm RP Andrzej 
Romanek uważa, że można było temu zapobiec, a przynajmniej wywierać presje polityczną na pani  
kanclerz.

Senator Stanisław Kogut podziękował za rezolucję w sprawie PKP Cargo S.A.  Odbyły się już 
w  Warszawie  spotkania  niezaleznego  Zespołu  Transportowego,  a  także  Senator  otrzymał 
zaproszenie  przez  Solodarność  2  lutego na  godz.  13:00 do Krakowa.  Jest  ponad 800 ludzi  do 
zwolnienia.  Są  to  decyzje  polityczne.  Podziękowł  Panu  Rdanemu  Wojewódzkiemu  Witoldowi 
Kozłowskiemu obrony kopalni Brzeszcze a Zarządowi uchwalenia Budżetu na 2015 roku. 
Senator Stanisław Kogut  podkreślił,  iż w przyszłym roku 2016 będzie to już projekt Budżetu 
Prawa i Sprawiedliwości. Jest ogromne zadłużenie, w związku z powyższym muszą być podjęte 
pewne kroki, cięcia kosztów i wydatków.
Senator  nawiązał  do  interpelacji  Radnego  Wiesława  Pióry  uświadamiając  jak  Niemiecki  Rząd 
potrafi dbać o swoich pracowników.  Pan Stanisław Kogut twierdzi, iż dobrze, że  Radny Wiesław 
Pióro zadał to pytanie, bo duży % firm z Sądecczyzny to firmy transportowe.
Senator Stanisław Kogut  podziękował Zarządowi pracowitości.
Pochwalił  również  pomysł  z  podjęciem  audytu  w  urzędach  Powiatowych  ,  które  pokarzą  jak 
wygląda zatrudnienie.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch  podziękował za przybycie 
wszystkim zebranym gościom i Radnym oraz pogratulował im wytrwałości.

Ad.24.
Zamknięcie obrad.
Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Zygmunt  Paruch,  wobec  wyczerpania 
wszystkich punktów Porządku Obrad IV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego, ogłasza zamknięcie 
posiedzenia i dziękuje za udział w obradach Sesji.

             Przewodniczący  
Rady Powiatu Nowosądeckiego 

    

          Zygmunt Paruch

Protokołowała:
Anna Hardy-Repetowska
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