
 Rada Powiatu Nowosądeckiego

PROTOKÓŁ Nr 19/XIX/2016

z obrad XIX Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 listopada 2016 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 15:00.
W  sesji  uczestniczyło  27  radnych,  co  stanowi  quorum,  przy  którym  Rada  może  obradować
i podejmować uchwały. W Sesji uczestniczyli również zaproszeni goście oraz pracownicy Starostwa
Powiatowego (listy obecności stanowią załącznik do protokołu).

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch,  w  imieniu  Przewodniczącego  Rady
Powiatu  Nowosądeckiego  Zygmunta  Parucha,  dokonał  otwarcia  posiedzenia  XIX  Sesji  Rady
Powiatu Nowosądeckiego V kadencji, po czym przywitał przybyłych radnych i gości.
Na sekretarzy obrad wyznaczeni zostali Radni: Józef Broński, Stanisław Dąbrowski.

Ad. 2.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch na  wstępie  poinformował,  iż
Zarząd Powiatu Nowosądeckiego zwrócił się z pismem o wprowadzenie autopoprawek do podstaw
prawnych  przywołanych  w  projektach  uchwał  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego,  będących
przedmiotem obrad dzisiejszej Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego. 

Konieczność ta spowodowana jest zmianą – wprowadzoną w dniu 18 listopada 2016 r. – ustawy
o finansach  publicznych,  w wyniku  której  przyjęto  nowy tekst  jednolity  ustawy opublikowany
wpublikatorze.  Wszystkie  uchwały,  zawierające  w  podstawie  prawnej  ustawę  o  finansach
publicznych (t.j.Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), otrzymują  (t. j.Dz. U. z 2016 r., poz.1870).

Dotyczy to projektów uchwał w pkt. 10, 11,13,17,18,19 i 20.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Zygmunt  Paruch  zwrócił  się  do  radnych  
z zapytaniem, czy są uwagi lub wnioski dotyczące zmian w przesłanym wcześniej projekcie porządku
obrad.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poddał pod
głosowanie porządek obrad

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 porządek obrad
został przyjęty.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.

4. Interpelacje radnych.

5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym. 

6. Informacja  o  gospodarowaniu  nieruchomościami  stanowiącymi  własność  Powiatu
Nowosądeckiego.

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016.

8. Informacja na temat przygotowań do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie
Powiatu Nowosądeckiego w sezonie zimowym 2016/2017.

9. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.

10. Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  likwidacji  Powiatowego
Centrum Funduszy Europejskich.

11. Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr
407/XXXVII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie
utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej i nadania statutu.

12. Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zatwierdzenia  Regulaminu
Rady  Społecznej  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej   –  Sądeckie
Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.

13. Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  Programu  Współpracy
Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017.

14. Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zatwierdzenia  oraz
przystąpienia do realizacji przez Powiat Nowosądecki projektu pod nazwą „Myśl razem –
pracuj razem” w ramach programu ERASMUS+.

15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia opłat za usuwanie
pojazdów  z  dróg  na  terenie  Powiatu  Nowosądeckiego  na  koszt  właściciela
i przechowywania tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych na 2017 rok.

16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmniejszenia wysokości opłat
za wymianę prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego w związku z wprowadzeniem nazw ulic
w miejscowości Nawojowa.

17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
częściowego umorzenia należności pieniężnej przypadającej Powiatowi Nowosądeckiemu
od  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  –  Szpital  im.  dr  J.  Dietla
w Krynicy Zdroju.

18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta do
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za rok 2016.

19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu
Nowosądeckiego na 2016 rok.
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20. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

21. Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na
Dyrektora Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach.

22. Oświadczenia, wolne wnioski.   

23. Zamknięcie sesji. 

Ad. 3.
Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch  poinformował Państwa radnych,
iż zgodnie z § 81 ust. 2 Statutu Powiatu Nowosądeckiego protokół z ostatniej Sesji Rady Powiatu
został wyłożony do wiadomości na 7 dni przed terminem dzisiejszej Sesji. Do chwili obecnej nie
zostały zgłoszone poprawki ani uzupełnienia.

W  związku  z  brakiem  poprawek  i  uzupełnień  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt
Paruch zaproponował przystąpienie do głosowania nad przyjęciem protokołu.

Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 27

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

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

Ad. 4.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Stanisław Sułkowski w imieniu swoim oraz Radnej Powiatu
Nowosądeckiego Marty Adamczyk oraz mieszkańców Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
panu  dyrektorowi  PZD  Adamowi  Czerwińskiemu za  realizację  zadania  budowy  chodnika
w miejscowości Złockie. Pan radny zwrócił się z prośbą do radnego wojewódzkiego Stanisława
Pasonia  o  interwencję  u  Marszałka  Województwa  Małopolskiego,  a  także  Zarządu
Województwa Małopolskiego w sprawie przywrócenia pociągu na trasie Muszyna – Nowy Sącz o
godz. 5.00, ze względu na utrudnienia w dostaniu się do pracy mieszkańców miejscowości Zubrzyk,
Wierchomla, Łomnica.
Radny  Powiatu  Nowosądeckiego  Sułkowski  zwrócił  się  także  z  prośba  do Dyrektora  PZD
Adama Czerwińskiego   o zamontowanie znaków o ograniczeniu prędkości  w stronę Jastrzębika,
za przejazdem kolejowym przed ul. Grunwaldzką, a także ograniczenia prędkości znak przy szkole
w Jastrzębiku .

Kolejną interpelację zgłosił  Radny Powiatu Nowosądeckiego Wiktor Durlak  na prośbę grupy
mieszkańców  w sprawie tunelu w miejscowości Ptaszkowa. Prośba wiąże się z wystąpieniem do
odpowiedniej spółki kolejowej o możliwość zamontowania oświetlenia  pod tym tunelem.

Na interpelacje odpowiedział  pan Starosta Nowosądecki Marek Pławiak. Odnośnie interpelacji
radnego Sułkowskiego o przywrócenie połączenia kolejowego na trasie Muszyna -Nowy Sącz, pan
starosta również poprosił o interwencję i wsparcie Radnego Wojewódzkiego Stanisława Pasonia
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i Witolda Kozłowskiego.
Odnośnie  montażu  znaków  ostrzegawczych  w  Jastrzębiku   Dyrektor  Powiatowego  Zarządu
Czerwiński zorientuje się czy istnieje taka konieczność.

W odpowiedzi  na  interpelację Radnego  Powiatu  Nowosądeckiego  Wiktora  Durlaka  starosta
nowosądecki odniósł się do nierówności w tunelu w Ptaszkowej, które mogą zostać usunięte na
bieżąco,  zaś odnośnie oświetlenia  w tunelu pan starosta  nadmienił,  że  odbył  już w tej  sprawie
spotkanie z wicestarostą.  Interwencja w tej  sprawie nie dotyczy oczywiście przebudowy całego
tunelu lecz jego oświetlenia, celem zwiększenia bezpieczeństwa i zapobiegania chociażby takim
incydentom jak kradzieże i napady. Cały czas prowadzone jest rozeznanie celem zamontowanie
oświetlenia. Wprawdzie jest to zadanie gminy, jednakże powiat będzie prowadził rozmowy w tej
sprawie z włodarzami gminy, a także spółką TAURON.

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

• Powiat  Nowosądecki  otrzymał  dofinansowanie  z  PROW na  przebudowę  trzech  dróg
w kwocie 2 mln 940 tys 962 zł. Są to drogi powiatowe Maciejowa  - Składziste w gminie
Łabowa,  w gminie Grybów grogę powiatową Grybów – Krużlowa Niżna oraz w gminie
Kamionka Wielka ciąg drogi Nowy Sącz – Florynka- Królowa Górna – Ptaszkowa. Pan
Starosta podziękował wszystkim przygotowującym  wnioski.  60 % złożonych wniosków
zostało  odrzuconych,  zaś  3  złożone  przez  Powiat  Nowosądecki  zostały  pozytywnie
rozpatrzone. Umowy zostały już przekazane powiatowi.

• 10 listopada br. wpłynęło do starostwa pismo z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
o przyznaniu dotacji w wysokości 400 tys zł na zakup nowego ambulansu. Dotacje powiat
otrzymuje poprzez wojewodę małopolskiego. Sprawa pozostaje pod nadzorem  dyrektora
Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego Józefa Zygmunta.

• Pan Starosta podziękował wszystkim przygotowującym  wnioski o środki na przebudowy
dróg. 

• Powiat  ma  przekazany  wraz  z  przylegającymi  działkami  budynek  starostwa  przy  ul.
Kościuszki,  który  urząd  użytkuje,  jednak  dotychczas  budynek  nie  został  przekazany na
mocy zawartego  porozumienia.7  listopada Wojewoda Małopolski  Józef  Pilch  wyraził
zgodę na dokonanie na rzecz powiatu  darowizny nieruchomości   stanowiącej  własność
Skarbu Państwa z przeznaczeniem na pomieszczenia dla  starostwa powiatowego. Zarząd
przyjął  taka  darowiznę,  a  następnie  protokół  rokowań  z  Miastem  Nowy  Sącz   będzie
podpisany  i  poprzedzi  umowę  darowizny.  Pan  starosta  złożył  podziękowania  za  takie
rozpoznanie sprawy panu wojewodzie.

• 1 października br. firma ANNABUD z Morawicy rozpoczęła prace budowlane  związane z
rozbudową Szpitala  Powiatowego  w Krynicy Zdroju.  Roboty te  muszą  być  zakończone
przed końcem  2017 roku. Wartość robót bez wyposażenia wynosi 13 mln 649 tys 847 zł. Na
chwilę  obecną  została  dokonana  rozbiórka  istniejącej  infrastruktury,  przełożono  sieci
podziemne  będące  w  kolizji  z  budową,  wykonano  roboty  ziemne  oraz  wylano  płytę
fundamentową pod cały obiekt. Pan starosta zapewnił zgromadzonych, iż Zarząd Powiatu
nieustannie z  Dyrektorem Szpitala w Krynicy Zdroju Sławomirem Kmakiem  zabiega
o wsparcie finansowe  z różnych źródeł. Po raz kolejny wystąpiono o wsparcie finansowe
poprzez wojewodę małopolskiego  wsparcie finansowe  z rezerwy budżetu na rozbudowę
szpitala w Krynicy. 

• Zostało ogłoszone kolejne postępowanie  przetargowe na rozbudowę istniejącego budynku
oświatowego  o salę gimnastyczna w Grybowie. Wykonawca zszedł z budowy, a powiat
rozwiązał z nim umowę. Starostwo przejęło obiekt i  ogłasza nowy przetarg  w związku
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z tym, ze poprzedni wykonawca, który wygrał pierwszy przetarg  zrezygnował z budowy.
Sprawa będzie rozpatrywana w sądzie. 

• Zakończona  została  inwestycja  przebudowa  kotłowni  olejowej  na  gazową   w  ZSP
w Nawojowej. Inwestycja ta miała być zrealizowana równocześnie z modernizacją budynku,
jednakże  z  uwagi  na  to,  ze  rozpatrzenie  wniosku unijnego przesuwa się   zarząd  podjął
decyzję aby kotłownia została przebudowana teraz.

• Procedowana będzie uchwała Zarządu z prośba o akceptację przez Wysoka Radę likwidacji
Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich.  Decyzja  została  podjęta  przez Zarząd
w wyniku szerokiej analizy. Po przeprowadzonej kontroli Zarząd stwierdził, ze współpraca z
ta  placówką nie  jest  taka jak by oczekiwano.  PCFE występują nieprawidłowości,  które
wskazuj na to by tę jednostkę zlikwidować, a w pozyskiwanie środków unijnych powierzyć
wydziałowi, który będzie miał właśnie takie zadanie. 

• Pan starosta przypomniał o pracach inwestycyjnych wykonywanych na terenie Sądecczyzny,
a są to m. in.: budowa chodnika Muszyna – Złockie 780 mb, budowa chodnika w ciągu
drogi powiatowej Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska w miejscowości Trzycierz ponad
400 mb, budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej  Tęgoborze – Chomranice 737 mb,
prace zostaną zakończone 30 listopada br., przebudowa drogi powiatowej Krynica – Tylicz
989  mb,  przebudowa  drogi  powiatowej  Żegiestów-  Szczawnik  –  Muszyna  Zazamcze,
remont drogi powiatowej Frycowa – Złotne o dł 650 mb, remont drogi powiatowej Stróża –
Polna  Łużna  na  dł  800 mb,  remont  drogi  powiatowej  Łącko  –  Kicznia  na  dł  500  mb,
z terminem wykonania do 16 grudnia br.

• Zarząd  Powiatu  Nowosądeckiego  wraz  z Dyrektorem  Biura  Promocji,  Turystyki
i Współpracy z Zagranicą Andrzejem Zarychem odbyli partnerskie rozmowy w Rumunii
oraz w Bułgarii. Są to kontakty wznawiane po kilkuletnim okresie. Realizowane są przyjęte
ustalenia, jak chociażby kilkudniowa wymiana lekarzy. 

• Podpisana została deklaracja o współpracy tzw. EKSPERYMENT SĄDECKI II polegający
na zwalczaniu smogu, jest to porozumienie intencyjne, ale jednakowoż ważne.

• Pracownicy  biura  Promocji  uczestniczyli  w  międzynarodowych  targach   turystycznych
w Nadarzynie pod Warszawą.

• Starostwo  powiatowe  gościło  50  dyrektorów  i  kierowników  jednostek  oświatowych
z Białorusi celem poznania systemu funkcjonowania naszych szkół.

• 29 października br. miała miejsce wizyta  pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Starym
Sączu.

• W  okresie  międzysesyjnym  miały  miejsce  jubileusze  straży  pożarnych,  konkursy  jak
chociażby DZIKIE SMAKI SĄDECCZYZNY .

• Odbył  się  powiatowy zjazd  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  w  Podegrodziu,  członkiem
29 osobowego Zarządu został Członek Zarządu PN Franciszek Kantor.

Starosta Nowosądecki Marek Pławiak podziękował Zarządowi oraz wszystkim Radnym Powiatu
Nowosądeckiego, dyrektorom wydziałów i jednostek  za dużą aktywność i inicjatywę w działaniach
interwencyjnych na rzecz mieszkańców Sądecczyzny, oferując jednocześnie pomoc i wsparcie ze
swej strony. 
W  tym  miejscu  Pan  starosta  zakończył  odczyt  sprawozdania  z  pracy  Zarządu  w  okresie
międzysesyjnym. 

Radny Powiatu  Nowosądeckiego  Włodzimierz  Oleksy zadał  pytanie  odnośnie  nowej  karetki,
a mianowicie o to kto poniesie kosztów dopłaty do kupna karetki? Zaznaczył, że Komisja Zdrowia
i  Uzdrowisk Rady  Powiatu  Nowosądeckiego miała  nadzieje,  że  powiat  otrzyma  dwa  nowe
ambulanse po Światowych Dniach Młodzieży.
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Radny Wojewódzki Stanisław Pasoń na półmetku pracy V kadencji podziękował za współpracę .
Pan radny zadeklarował  również  działania  w sprawie  przywrócenia  pociągu  relacji  Muszyna –
Nowy Sącz. Wyraził również na dalszą owocna obopólna współpracę, jak również pogratulował
radnemu  Markowi  Kwiatkowskiemu objęcia  funkcji  Dyrektora  Małopolskiego  Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Karnowicach.

W odpowiedzi na pytanie Radnego Powiatu Nowosądeckiego Włodzimierza Oleksego  Starosta
Nowosądecki Marek Pławiak przyznał rację co do kwestii aktywności gmin na rzecz renowacji
i budowy chodników, a także sołtysów wsi i samych mieszkańców. Powiat wychodzi z założenia, ze
jeśli posiada środki określoną kwotę rok rocznie przekazuje na chodniki, pamiętać jednak należy ze
powiat nie jest, aż tak wydolny finansowo by sam realizował te zadania. Pan starosta złożył również
podziękowania  na  ręce  pana  radnego  wojewódzkiego  Stanisława  Pasonia  za  dobra  współpracę
z urzędem marszałkowskim także za pomoc w kwocie 3 mln zł na rzecz wypłaty odszkodowań
z tytułu budowy OBWODNICY ZACHODNIEJ. Jeśli  zaś chodzi o kwotę 400 tys  zł  na zakup
karetki jest to dotacja rządowa, która przechodzi przez wojewodę małopolskiego. Chciano zakupić
dwa ambulanse, nie jest to jednak możliwe z powodów proceduralnych jeśli chodzi o dotowanie
tego typu zakupów. Wyposażenie karetki zostanie zapewnione.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Marian Dobosz zadał pytanie odnośnie braku budowy nowych 
chodników gminie Rytro.

Starosta  zaznaczył,  że  niektóre  gminy  posiadają  mniej  aktywnych  wójtów,  a  zaniechanie
inicjatyw własnych  w kwestii  inwestycji  budowlanych skutkuje brakiem ich  wszczynania
przez

Ad. 6.

Informacja  o  gospodarowaniu  nieruchomościami  stanowiącymi  własność  Powiatu
Nowosądeckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poinformował, iż powyższą informację otrzymali
Państwo Radni wraz z materiałami na sesję, dlatego nie będzie ona przedstawiania w całości.

Na ewentualne pytania  odpowiedzi udzieli obecna na Sesji Pani Alicja Lichoń Kierownik Zespołu ds.
Gospodarki Nieruchomościami.

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury RPN Antoni Poręba stwierdził, iż materiał został
sporządzony w sposób merytoryczny, Komisja Mienia i Infrastruktury RPN zapoznała się z informacją
i nie miała  uwag.

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
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Ad 7.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016.

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poinformował, iż powyższą informację otrzymali
Państwo Radni wraz z materiałami na sesję, dlatego nie będzie ona przedstawiania w całości.

Na ewentualne pytania  odpowiedzi udzieli obecny na Sesji  Pan  Artur Rola Dyrektor Wydziału
Edukacji, Kultury i Sportu.

Przewodnicząca  Komisji  Edukacji  RPN  Zofia  Nika  stwierdziła,  iż  materiał  został  sporządzony
w sposób merytoryczny, Komisja zapoznała się z informacją i nie miała większych uwag.

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad 8.

Informacja na temat przygotowań do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu 
Nowosądeckiego w sezonie zimowym 2016/2017.

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poinformował, iż powyższą informację otrzymali
Państwo Radni wraz z materiałami na sesję, dlatego nie będzie ona przedstawiania w całości.

Na  ewentualne  pytania   odpowiedzi  udzieli  obecny  na  Sesji  Pan  Adam  Czerwiński  Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury RPN Antoni Poręba stwierdził, iż materiał został
sporządzony w sposób merytoryczny, Komisja Mienia i Infrastruktury RPN zapoznała się z informacją
i nie miała  uwag.

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad 9.

Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch  poinformował, iż na podstawie Art. 25c., pkt. 4
Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym informuję, iż wszystkie oświadczenia
majątkowe Radnych Powiatu Nowosądeckiego za 2015 r. zostały złożone w ustawowym terminie.
Na podstawie analizy treści oświadczeń nie stwierdzono nieprawidłowości.
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Następnie  Starosta  Nowosądecki  Marek  Pławiak  przedstawił  sprawozdanie  z  oświadczeń
majątkowych Członków Zarządu Powiatu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu, Kierowników,
Pracowników jednostek organizacyjnych powiatu i  pracowników Starostwa wydających decyzje
administracyjne za 2015 rok.

Ad 10.

Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie likwidacji  Powiatowego Centrum
Funduszy  Europejskich.

Starosta Nowosądecki Marek Pławiak  przedstawił projekt uchwały wraz z autopoprawką.

Zarząd  stwierdził  nieprawidłowości  w  działaniu  PCFE,  a  dodatkowo  uznał,  że  kontrola
merytoryczna, finansowa i każda inna nie jest zbyt dokładna. W związku z czym nieprawidłowości,
niezadowolenie z współpracy oraz brak pełnej kontroli,  spowodowało, że zarząd zwrócił  się do
Rady  PN  z  wnioskiem  o  przyjęcie  uchwały  w  sprawie  likwidacji  PCFE.  Na  chwilę  obecną
wszystkie  sprawy z wnioskami  o pozyskiwanie  funduszy europejskich  prowadzi  pani  dyrektor
Danuta Krok. Z dniem 1 stycznia 2017 roku planowane jest utworzenie wydziału zajmującego się
pozyskiwaniem środków,  szczegółowe  kwestie  zostaną  przedstawione  w  terminie  późniejszym.
Likwidacja musi być przeprowadzona zgodnie z procedura formalną i prawną. Jednocześnie pan
starosta stwierdził, ze ilość osób zatrudnionych nie będzie taka jak obecnie. Ilość pozyskiwanych
środków niemniej nie ulegnie spadkowi. 

Głos w sprawie zabrał pan Radny Powiatu Nowosądeckiego Antoni Poręba uwagi pojawiające
się  odnośnie  funkcjonowania  PCFE  zarówno  w  ubiegłej  kadencji  jak  i  początkiem  obecnej
potwierdziły się. Można stwierdzić, ze PCFE „żerowało” na programach zwłaszcza tzw. miękkich.
Swego czasu radny Poręba zwracał się do poprzedniego Starosty Nowosądeckiego Jana Golonki
o informację sprawie jakie uposażenia ponosili pracownicy, względnie radni, czy rodzina. Dane
zostały przekazane obecnemu staroście Markowi Pławiakowi. Pan radny oczekuje upublicznienia
danych dotyczących funkcjonowania PCFE, liczby i danych pracowników, pozyskanych środków.

W odpowiedzi pan starosta stwierdził, że wszystkie działania  podejmowana w związku ze sprawą
PCFE  będą  jawne.  We  wrześniu  miała  miejsce  kontrola  RIO  za  lata  2012-  2014.  Ustalenia
protokołu  są  znane  Zarządowi,  ale  nie  mogą  być  obecnie  ujawnione.  Wysoka  rada  zostanie
poinformowana o ustaleniach kontrolnych po zakończeniu postępowania.

Przewodniczący  Rady Powiatu  Zygmunt  Paruch  poddał  projekt  uchwały w sprawie  likwidacji
Powiatowego Centrum Funduszy  Europejskich 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
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Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania:
Uchwała Nr 181/XIX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 listopada 2016 r.  w sprawie
likwidacji Powiatowego Centrum Funduszy  Europejskich wraz z autopoprawką została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad 11.

Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zmiany  uchwały
nr 407/XXXVII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie
utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej i nadania statutu.

Dyrektor  Powiatowego  Zakładu  Aktywności  Zawodowej  w  Nawojowej   Bartłomiej
Krzeszowski przedstawił projekt uchwały wraz z autopoprawką.

Przewodniczący  Komisji  Statutowej  RPN  Józef  Głód  przedstawił  opinię  Komisji  do  projektu
uchwały wraz z autopoprawką.
Opinia Komisji jest pozytywna.

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
nr 407/XXXVII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie utworzenia
Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej i nadania statutu wraz z autopoprawką pod
głosowanie.

W październiku br. Rada Gminy Nawojowa podjęła uchwałę  w sprawie nadania nazw ulicom w
obrębie geodezyjnym Nawojowa w związku z powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia
zmian w uchwale  w sprawie utworzenia Powiatowego zakładu Aktywności Zawodowej i nadania
statutu w zakresie wprowadzenia zmiany w adresie siedziby. W chwili obecnej zakład znajduje się
przy ul. Podkamienna 10. Przy tej okazji doprecyzowano § 3 ust. 4 w załączniku czyli w statucie.
Jest  to  doprecyzowanie  rodzaju  działalności  tj.  organizacji  koloni,  półkolonii,  imprez
okolicznościowych, jak również świadczenie usług w wyremontowanej świetlicy, która pełni także
funkcję mini kawiarenki. 

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 182/XIX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 listopada 2016 r.  w sprawie
zmiany uchwały nr 407/XXXVII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2014 r.
w  sprawie  utworzenia  Powiatowego  Zakładu  Aktywności  Zawodowej  w  Nawojowej  i  nadania
statutu wraz z autopoprawką została podjęta.
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Ad 12.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady
Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  – Sądeckie Pogotowie
Ratunkowe w Nowym Sączu.

Kierownik  w  Zespole  Zdrowia  i  Spraw  Obywatelskich  Dorota  Dobrowolska  przedstawiła
projekt uchwały.
W  związku  z  powołaniem  nowej  Rady  Społecznej   działającej  przy  sądeckim  pogotowiu
ratunkowym został  uchwalony regulamin Rady Społecznej  określający w szczególności zasady
zwoływania  posiedzeń,   porządek obrad  i  tryb  pode3jmowania  uchwał.  Wprowadzono również
funkcję  zastępcy  przewodniczącego  rady  Społecznej  Pogotowia,  który  będzie  zastępował
przewodniczącego podczas jego nieobecności  we wszystkich jego czynnościach. RSP uchwaliła
swój regulamin dnia 25 października 2016 roku  uchwała numer XV/2016. Mając powyższe na
uwadze wniesiono  przyjęcie uchwały. 

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

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch  poddał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  – Sądeckie
Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu pod głosowanie.

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 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 183/XIX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 listopada 2016 r.  w sprawie
zatwierdzenia  Regulaminu  Rady  Społecznej  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki
Zdrowotnej  – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

PROTOKÓŁ Nr 19/XIX/2016  25 listopada 2016 r.                                  10



Ad. 13.

Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  Programu  Współpracy  Powiatu
Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017.

Dyrektor Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Anna Brach przedstawiła
projekt uchwały wraz z autopoprawką.
Program współpracy jest obligatoryjny. Zawiera i opisuje wszystkie elementy współpracy starostwa ze
stowarzyszeniami  i  fundacjami  na  Sądecczyźnie.  Zgodnie  z  procedura  zostały  wniesione  2  uwagi
z organizacji. Obydwie zostały uwzględnione i pozytywnie rozpatrzone przez Zarząd. 

Przewodnicząca  Komisji  Promocji  Powiatu,  Współpracy  z  Organizacjami  Pozarządowymi
oraz  Współpracy  Międzynarodowej  RPN Marta  Adamczyk  przedstawiła  opinię  Komisji  do
projektu uchwały wraz z autopoprawką.

Opinia Komisji jest pozytywna.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch poddał  projekt  uchwały  w  sprawie  Programu
Współpracy  Powiatu  Nowosądeckiego  z  Organizacjami  Pozarządowymi  na  rok  2017  wraz
z autopoprawką 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 184/XIX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 listopada 2016 r.   w sprawie
Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017 wraz z
autopoprawką została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 14.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zatwierdzenia oraz przystąpienia
do realizacji przez Powiat Nowosądecki projektu pod nazwą „Myśl razem – pracuj razem” w
ramach programu ERASMUS+.

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Artur Rola  przedstawił projekt uchwały.
Przez ZSP w Krynicy Zdroju został  złożony wniosek,  który został  pozytywnie  rozpatrzony.  Kwota
dofinansowania wynosi 97 988 zł. Termin realizacji tego projektu  tj. od 1 września 2016 roku do 31
sierpnia 2018 roku. Projekt nie wymaga wkładu własnego.
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Przewodnicząca Komisji  Edukacji  RPN Zofia  Nika przedstawiła  opinię  Komisji  do projektu
uchwały.

Opinia Komisji jest pozytywna.

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch  poddał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
oraz przystąpienia do realizacji przez Powiat Nowosądecki projektu pod nazwą „Myśl razem – pracuj
razem” w ramach programu ERASMUS+ pod głosowanie.

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch  stwierdził, że w wyniku głosowania:
Uchwała Nr 185/XIX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 listopada 2016 r.  w sprawie
zatwierdzenia oraz przystąpienia do realizacji przez Powiat Nowosądecki projektu pod nazwą „Myśl
razem – pracuj razem” w ramach programu ERASMUS+ została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 15.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów
z dróg na terenie Powiatu Nowosądeckiego na koszt właściciela i przechowywania tych pojazdów na
wyznaczonych parkingach strzeżonych na 2017 rok.

Dyrektor  Powiatowego  Zarządu  Dróg  w Nowym  Sączu  Adam  Czerwiński przedstawił  projekt
uchwały.

Nadmienił, że ustawa prawo o ruchu drogowym, stanowi, ze usuwanie pojazdów i przechowywanie ich
na parkingach, czy prowadzanie parkingów jest zadaniem własnym powiatu. Ta sama ustawa wymaga by
Rada corocznie ustalała stawki opłat za czynności związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów.
Pan dyrektor  poinformował,m ze różnica w przypadku usuwania tych pojazdów  obejmuje 2 zł  za
motocykl, motorower i rower, i inne lżejsze pojazdy  w przypadku ciężarówek o masie od 7,5 – 16 t
będzie to różnica 10 zł,  w pozostałych przypadkach jest to analogiczna wysokość stawek jak miała
miejsce   w  roku  ubiegłym.  Nie  ulegają  zmianie  stawki  opłat  za  dobowe  przechowywanie  tychże
pojazdów. O 20 zł rośnie opłata za odstąpienie od czynności.

Przewodniczący  Komisji  Budżetowej  RPN  Marek  Kwiatkowski  przedstawił  opinię  Komisji  do
projektu uchwały.
Opinia Komisji jest pozytywna.
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Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za
usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Nowosądeckiego na koszt właściciela i przechowywania
tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych na 2017 rok pod głosowanie.

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 25 Radnych Powiatu
Nowosądeckiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania:
Uchwała Nr 186/XIX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 listopada 2016 r.  w sprawie
ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Nowosądeckiego na koszt właściciela
i przechowywania tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych na 2017 rok została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 16.

Podjęcie  uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmniejszenia wysokości  opłat  za
wymianę  prawa  jazdy  i  dowodu  rejestracyjnego  w  związku  z  wprowadzeniem  nazw  ulic
w miejscowości Nawojowa.

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Tomasz Czerniec przedstawił projekt uchwały.

Zgodnie z zapisami ustawy prawo o ruchu drogowym Rada Powiatu może obniżyć lub zwolnić od
ponoszenia opłat za wydanie dokumentów komunikacyjnych w przypadku gdy gdy nastąpiłyby zmiany
administracyjne  na terenie danych miejscowości. Takie zmiany zostały wprowadzone na terenie gminy
Nawojowa. Zarząd gruntownie poddał analizie stan finansowy. Zarząd w aspekcie pomocy udzielonej
mieszkańcom podjął decyzje o obniżeniu o 20 % opłat, które pobierane są w Wydziale Komunikacji.
Zwrócono się do włodarzy gmin z pytaniem czy w najbliższym czasie w innych miejscowościach na
terenie powiatu biedą prowadzone zmiany. W odpowiedzi nie stwierdzono takich zmian w perspektywie
najbliższych 4 lat. 

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

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały w sprawie zmniejszenia
wysokości opłat  za wymianę prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego w związku z wprowadzeniem nazw
ulic w miejscowości Nawojowa 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 187/XIX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie
zmniejszenia  wysokości  opłat   za  wymianę  prawa  jazdy  i  dowodu  rejestracyjnego  w  związku  z
wprowadzeniem nazw ulic w miejscowości Nawojowa została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 17.

Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dokonanie
częściowego  umorzenia  należności  pieniężnej  przypadającej  Powiatowi  Nowosądeckiemu  od
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej  – Szpital  im. dr J.  Dietla w Krynicy
Zdroju.

Skarbnik  Powiatu  Nowosądeckiego  Małgorzata  Bochenek przedstawiła  projekt  uchwały  wraz
z autopoprawką.
Podstawą prawną dokonania umorzenia  jest uchwała Rady Powiatu Nowosądeckiego z 2015 roku
w sprawie zasad i  trybu udzielania   ulg  w spłacie  należności  pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny. Proponowana przez Zarząd kwota umorzenia  dotyczy raty należności wymagalnej
na dzień 31.11.2016 roku  i jest to kwota 400 tys 960 zł, a postawą umorzenia są ważne względy
społeczne  i  gospodarcze  przedstawione  przez  szpital.  Na  dzień  dzisiejszy  pozostała  do  spłaty
należność szpitala wynosi 1 mln 202 tys 882 zł 37 gr i należność ta składa się z trzech równych rat
pieniężnych płatnych na dzień 30 listopada 2016 roku, 30 listopada 2023roku i 30 listopada roku
2024.   należność  powiatu  wynika  z  zawartej  w  roku  2005  ugody  restrukturyzacyjnej,  która
przewiduje spłatę zadłużenia przez szpital  w latach 2015 – 2024, czyli 10- lat. W grudniu 2015
roku RPN wyraziła zgodę na umorzenie rat w łącznej kwocie 2 mln 806 tys 725 zł 46 gr. były to
raty wymagalne za rok 2015  i raty które przypadały do spłaty w latach 2017 do 2022 . na wniosek
dyrektora  szpitala  w  Krynicy  Zarząd  Powiatu  pozytywnie  opiniuje  umorzenie  pierwszej  raty
należności  wymagalnej  na dzień  30 listopada 2016 na kwotę  400 tys  660 zł   wskazując  jako
p[przesłanki  umorzenia względy społeczne i  gospodarcze dłużnika.  Szczegółowa ocena sytuacji
finansowej gospodarczej  szpitala  znajduje się w uzasadnieniu do projektu uchwały RPN. Jeżeli
chodzi o najistotniejsze argumenty przytoczone  w tym uzasadnieniu są to:

• niskie wskaźniki płynności finansowej,
• ujemna rentowność sprzedaży,
• ujemna rentowność kapitału własnego,
• ujemny wynik finansowy za 2016 rok (na dzień 31 października jest to kwota 113 tys zł)
• skumulowana strata podmiotu w wys 2 mln 300 tys zł
• pogorszenie warunków kontraktu z NFZ w2016 roku w stosunku do roku 2013 
• niskie płatności za nadwykonania szpitala
• konieczność poniesienia przez szpital nakładów finansowych na rozbudowę i dostosowanie

szpitala w kwocie przeszło 20 mln zł w tym roboty budowlane przeszło 13 mln zł, natomiast
wyposażenie 7mln zł.

Wskazana sytuacja finansowa, problemy regulacji bieżących zobowiązań  oraz konieczność zapewnienia
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przez szpital trwałego udzielania świadczeń  medycznych potwierdzająca  ważny interes szpitala. Biorąc
pod uwagę powyższe argumenty  pani Skarbnik wniosła o przyjecie przedmiotowej uchwały. 

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na dokonanie częściowego umorzenia należności pieniężnej przypadającej Powiatowi Nowosądeckiemu
od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
wraz z autopoprawką 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 188/XIX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie
wyrażenia  zgody  na  dokonanie  częściowego  umorzenia  należności  pieniężnej  przypadającej
Powiatowi Nowosądeckiemu od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital
im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju wraz z autopoprawką została podjęta.

Ad. 18.

Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  wyboru  biegłego  rewidenta  do
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za rok 2016.

Skarbnik  Powiatu  Nowosądeckiego  Małgorzata  Bochenek przedstawiła  projekt  uchwały  wraz
z autopoprawką.

Skarbnik  Powiatu  Nowosądeckiego  Małgorzata  Bochenek  poprosiła  o  dokonanie  wyboru
w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w trybie  ustawowym czyli  do  30  tys  euro
podmiotu  uprawnionego  do  przeprowadzania   badania  sprawozdania  finansowego  Powiatu
Nowosądeckiego za rok 2016. w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęło 6 ofert, a wybrana
oferta spełniająca warunki  postępowania oraz zawierająca  najniższą cenę to oferta kancelarii biegłego
rewidenta Janina Przybyła Wrońska  z siedzibą w Krakowie. Cena oferty wynosi 8 tys 487 zł brutto.
Obowiązek badania sprawozdania finansowego dotyczy jednostek samorządu terytorialnego, w których
liczba mieszkańców przekracza 150 tys., a  opinia biegłego rewidenta jest dokumentem rozpatrywanym
przez  Komisję  Rewizyjną   w  procedurze  zatwierdzenia  wykonania   budżetu  jednostki  samorządu
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terytorialnego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały w sprawie wyboru biegłego
rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za rok 2016
wraz z autopoprawką pod głosowanie.

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania:
Uchwała Nr 189/XIX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie
wyboru  biegłego  rewidenta  do  przeprowadzenia  badania  sprawozdania  finansowego  Powiatu
Nowosądeckiego za rok 2016 wraz z autopoprawką została podjęta.

Ad. 19.

Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Powiatu
Nowosądeckiego na 2016 rok.

Skarbnik  Powiatu  Nowosądeckiego  Małgorzata  Bochenek przedstawiła  projekt  uchwały  wraz
z autopoprawką.

Zmiany  te  w  szczególności  spowodowane  są   zmianami  w  zakresie  projektów  unijnych  oraz
zmianami w dochodach własnych i wydatkach nimi finansowanych. W szczególności z uwagi na
brak dofinansowania  w 2016 roku  dla planowanych projektów unijnych w działach administracja
publiczna,   bezpieczeństwo  publiczne  praz  pozostałe  zadania  w  zakresie  polityki  społecznej
w  kwocie  dochodów  9  mln  919  tys  657  zł  i  w  kwocie  wydatków  10  mln  990  tys  657  zł.
Zmniejszenie  powyższe  dotyczy  planowanych  projektów  ELEKTRONICZNY  URZĄD,
doposażenie  dla  OSP,  AKTYWNA  SĄDECKA  MŁODZIEŻ,  projekt  MOBIL  oraz  projekt
AKTYWNI SĄDECCZANIE. Zmiana wynika również z wprowadzania dwóch nowych projektów
unijnych  w  dziale  oświata  i  w  dziale  pozostałe  inne  zadania  w  zakresie  polityki  społecznej.
W dziale oświata prezentowany wcześniej projekt MYŚL RAZEM PRACUJ RAZEM w kwocie
dochodów i wydatków na rok 2016 17 tys zł,  projekt realizowany w latach 2016- 2018, a jego
łączna  wartość  wynosi97  tys   988  zł  w  całości  finansowanych  i  drugi  projekt  Kompleksowe
Wsparcie Społeczni Zawodowe Osób Niepełnosprawnych z obszaru Powiatu Nowosądeckiego w
kwocie wydatków na rok 2016 20 tys 372 zł,  w tym udział własny Powiatu  4 tys 458 zł.  Ten
projekt rozpoczyna się od grudnia 2016 roku, natomiast cały projekt w łącznej kwocie 4 mln 103
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tys  731  zł  będzie  realizowany  przez  PN  w  latach  2016  –  2019  z  poziomem  dofinansowania
ze środków unijnych 95%.
Kolejna zmiana to przesuniecie w projekcie pn. Staże zagraniczne dla uczniów szkół zawodowych
realizowanym przez szkołę w Nawojowej.  Jest  to  kwota 106 tys  892 zł.  Pierwotnie  planowane
dochody i wydatki roku 2016 zostaną przesunięte do prognozy na rok 2017.
jeżeli chodzi o zmiany w dochodach własnych  Powiatu i wydatkach nimi finansowanych dotyczy
to dwóch zmian, a mianowicie planuje się zwiększenie o kwotę 200 tys zł wydatków na zakup
druków  komunikacyjnych,  a  źródłem  finansowania  tych  wydatków  są  ponadplanowe  dochodu
powiatu uzyskane z tytułu opłaty komunikacyjnej.
Zwieszenie o kwotę  5 tys zł dochodów  z tytułu opłat za pobyt mieszkańców domów pomocy
społecznej  w  Klęczanach  i  Muszynie.  Zwiększone  dochody  przeznacza  się  w  szczególności
na pokrycie wydatków bieżących funkcjonowania tych jednostek. 
Pozostałe  zmiany to uzupełnienie  o kwotę 297 tys  zł  środków na  wypłatę   wynagrodzeń wraz
z pochodnymi pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
Zmiany w dziale bezpieczeństwo publiczne  dotyczące w szczególności zabezpieczenia środków na
dotacje górskiego i wodnego pogotowia ratunkowego.
Zmiany w dochodach i wydatkach w dziale oświata, wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych w kwocie63 tys 139 zł oraz zmiany
w dziel oświata zabezpieczające środki w kwocie 169 tys180 zł  na wypłatę dodatków motywacyjnych
dla nauczycieli i placówek powiatowych. 

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

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch poddał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmian
w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok wraz z autopoprawką pod głosowanie.

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania:
Uchwała Nr 190/XIX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie
zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2016 rok wraz z autopoprawką została podjęta.
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Ad. 20.

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

Skarbnik  Powiatu  Nowosądeckiego  Małgorzata  Bochenek przedstawiła  projekt  uchwały  wraz
z autopoprawką.
Zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  wynikają  w  szczególności  z  dokonanych  zmian
w budżecie  powiatu  na  rok  2016.   w tresce  uchwały zwiększono ponadto  limit  do  zaciągania
zobowiązań  z  tytułu  umów  tzw.  wieloletnich.  Zaktualizowano  planowane  dochody  i  wydatki
budżetu powiatu na dzień podjęcia uchwały, zaktualizowano wykaz przedsięwzięć WPF o projekty,
które  nie  uzyskały  dofinansowania   oraz  o  projekty,  które  zostały  wprowadzone   do  projektu
budżetu  powiatu.  Wprowadzono kilka  zadań ,  których realizacja  rozpocznie  się   w roku 2016,
natomiast finansowanie tych zadań będzie miało miejsce w roku 2017 co zostało odzwierciedlone
w budżecie powiatu.

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

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch poddał  projekt  uchwały  w sprawie  zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego wraz z autopoprawką pod głosowanie.

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania:
Uchwała Nr 191/XIX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego wraz z autopoprawką została podjęta.

Ad. 21.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora
Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach.

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RPN Stanisław Dąbrowski przedstawił projekt uchwały.
W dniu 21 października 2016 roku do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu  wpłynęła skarga jednego
z nauczycieli Zespołu Szkół w Marcinkowicach skierowana przeciwko dyrektorowi tej placówki. Skarga
trafiła do organu właściwego, czyli do Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego, która na
posiedzeniu w dniu 14 października br. rozpatrzyła tę skargę zapoznając się z nią wcześniej. Skarga
(pismo)  było  obszerne.  W skardze  przedstawionych  zostało  10  zarzutów  przeciw  dyrekcji  szkoły.
Na  posiedzeniu  wypowiadał  się  i  skarżący  i  dyrektor  Zespołu  Szkół  i.  Władysława  Orkana  w
Marcinkowicach. Osoba skarżąca podtrzymała wszystkie zarzuty. Dyrektor odniosła się do tych zarzutów,
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jednocześnie przedstawiając stosowne dokumenty na potwierdzenie swoich słów. W toku postępowania
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Nowosądeckiego doszła do przekonania iż wszystkie stawiane zarzuty
są  bezzasadne.  Radni  Powiatu  Nowosądeckiego  otrzymali  obszerne  wyjaśnienia  zarzutów,  stąd  Pn
Stanisław Dąbrowski, jak podkreślił mieli okazję się z nimi zapoznać i zgodnie ze swoim sumieniem
podjąć decyzję. Wobec czego Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RPN Stanisław Dąbrowski wniósł
o przyjęcie uchwały w przedmiocie odrzucenia skargi. 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch  poddał  projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
skargi na Dyrektora Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach pod głosowanie.

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania:
Uchwała  Nr  192/XIX/16  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  25  listopada  2016  r.  w  sprawie
rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach została
podjęta.

Ad. 22.

Oświadczenia, wolne wnioski.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch  poinformował,  iż  przed  Sesją  otrzymali  Radni
projekt Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok oraz projekt Uchwały Rady Powiatu
Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego, który
zarząd przekazał zgodnie z terminem.

W myśl Art. 238. Ust. 1. Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Zarząd jednostki
samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej: organowi stanowiącemu
jednostki samorządu terytorialnego, do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Zarząd
przekazał 10 listopada br.

Głos zabrał Radny Powiatu Nowosądeckiego Wojciech Nalepa dziękując Panu Staroście i 
Zarządowi  oraz dyrektorowi Wydziału Budownictwa Jackowi Januszowi za  szybkie wyrażenie 
zgody na rozbiórkę zadaszenia na budynku gospodarczym  w ZS w Podegrodziu. 

Głos zabrał Starosta Nowosądecki Marek Pławiak przepraszając w imieniu senatora Koguta za 
jego nieobecność, a także podziękował w imieniu senatora za podziękowania radnych PIS za 
wieloletnią  współprace kiedy był pełnomocnikiem okręgowym PIS.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Marek Kwiatkowski podziękował Zarządowi i Dyrektorowi PZD
Adamowi Czerwińskiemu  za prace wykonane w związku ze złożoną interpelacją dotyczącą remontu
drogi  w Rdziostowie. Ponowił także prośbę o pasy akustyczne w Marcinkowicach, ze względu na duże
natężenie ruchu.
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Starosta Nowosądecki Marek Pławiak poinformował, ze zlecił panu Dyrektorowi PZD Adamowi
Czerwińskiemu wykonanie pasów akustycznych, które zostaną w najbliższym czasie zrealizowane.

Głos zabrał także  Poseł na Sejm RP Jan Duda informując o spotkaniu z wójtami i  burmistrzami
w Starym Sączu,  poświęcone reformie  szkolnictwa.  Beneficjentami  tej  reformy są  powiaty.  Gminy
sygnalizują  problemy z ubytkiem jednego rocznika i  związane z  tym redukcje etatów.  Pojawiła  się
propozycja o wsparcie ministerstwa w odprawach dla nauczycieli.

Pani  radna  Joanna  Stawiarska  poinformowała  o  nikłym  docenieniu  zwycięzców  Powiatowego
Konkursu Szachowego.

Ad. 23.

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

             Przewodniczący  
   Rady Powiatu Nowosądeckiego

    

             Zygmunt Paruch

Protokołowała:

Anna Hardy-Repetowska

PROTOKÓŁ Nr 19/XIX/2016  25 listopada 2016 r.                                  20


