
Rada  
Powiatu Nowosądeckiego

PROTOKÓŁ Nr 22/XXII/2017
z obrad XXII Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 marca 2017 r.

Ad. 1.
Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego rozpoczęła się o godzinie 13:00 w budynku Starostwa

Powiatowego  w  Nowym  Sączu,  ul  Jagiellońska  33,  sala  obrad  (pokój  208),  a  zakończyła  
ok godziny 16:00.
W  sesji  uczestniczyło 25 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 XXII Sesji
Rady Powiatu Nowosądeckiego V kadencji, po czym przywitał przybyłych radnych i gości.
Na sekretarzy obrad wyznaczeni zostali Radni: Marek Kwiatkowski, Ryszard Poradowski.

Ad. 2.

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

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

Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 24

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

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

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego. 

4. Interpelacje radnych. 

5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym. 
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6. Przyjęcie informacji z działalności za 2016 rok: 

1)      Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu,

2)      Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, 

3)      Powiatowego Zarządu Dróg, 

4)      Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

5)      Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach,

6)      Powiatowego  Ośrodka  Wsparcia  dla  Osób  z  Zaburzeniami  Psychicznymi

w Zbyszycach,

7)      Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach,

8)      Domu Pomocy Społecznej w Muszynie,

9)      Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Muszynie.

7. Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zatwierdzenia  planu

finansowego podziału środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań na rzecz osób

niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim w 2017 r. 

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyznania dotacji celowych

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych

do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego. 

9. Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  dostosowania  sieci  szkół 

ponadgimnazjalnych  do  nowego  ustroju  szkolnego  wprowadzonego  ustawą

z dnia 14 grudnia 2016  r.  –  Prawo  Oświatowe  oraz  ustalenia  sieci  szkół

ponadpodstawowych, dla których Powiat Nowosądecki jest organem prowadzącym. 

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

Powiatu Nowosądeckiego  na  2017  rok  oraz  zmian  w  Uchwale  Budżetowej

Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok. 

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

Finansowej Powiatu Nowosądeckiego. 

12.Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zmiany  Statutu  Powiatu

Nowosądeckiego. 
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13.Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na

ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowosądeckiego. 

14.Oświadczenia, wolne wnioski.   

15.Zamknięcie sesji. 

Ad. 3.

Przyjęcie protokołu z XXI 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: 24

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

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

Ad. 4.
Interpelacje radnych.

Radny Powiatu Nowosądeckiego  Wojciech Nalepa zgłosił interpelację dot.: 

• chodnika  na  drodze  powiatowej  Barcice  –  Wola  Krogulecka,  motywowaną  szybką
zabudową  wzdłuż  drogi,  zwiększony  ruch  turystyczny  do  platformy  widokowej  oraz
planowana budowę cmentarza.

Radna Powiatu Nowosądeckiego Marta Adamczyk złożyła interpelację dot.:

• modernizacji drogii powiatowej w Wierchomli oraz o zabezpieczeniu potoku przy moście w 
Wierchomli. 
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Wojewoda Małopolski Józef Pilch przyznał, że na bieżąco monitoruje pracę i działania podległych
mu jednostek, by terminowość nakladanych na nich zadań była przestrzegana. 
Pan Wojewoda nadmienił,  że chciałby by Małopolska była  w wielkiej  budowie i  tak w istocie
zaczyna być. Duże środki wpłynęły do wojewóldztwa z przeznaczeniem na drogi gminne, szkody
powodziowe. Dużym sukcesem okazały się programy rządowe jak chociażby 500+. Niezmiennie
ważnym zadaniem jest  usuwanie  szkód powodziowych  i  ich zapobieganie  poprzez  udrożnianie
rzek. W ramach programu 500+ spadło zapotrzebowanie na wydatki socjalne. Na uwagę zasługuje
wdrażanie programu senior + mający za zadanie aktywizacje osób starszych, by nie czuły się jak
dotychczas wykluczone społecznie. Cały czas rozwijany jest program ministra sportu KLUB, który
ma za zadanie zachęcić małe i średnie kluby spotowe, by jak najwięcej młodzieży zaczęło uprawiać
sport.  Kolejny program to  mieszkanie  +.  Koniecznym jest  pozyskiwanie  terenów pod  budowę
mieszkań dla mlodych małżeństw,  co niewątpliwie będzie zachętą do nieopuszania regionu czy
wyprowadzki do dużych miast. Poprzez budowanie przedszkoli, żłobków, program 500+ czy teraz
mieszkanie + stworzy sprzyjające wWojciech NALEPAarunki młodym ludziom do życia, pracy.
Rząd ma na uwadze by rozwój przedsiebiorczości odbywał się w małych regionach.
Odnośnie  reformy  szkolnictwa  ma  ona  być  przeprowadzona,  by  nauczyciel  miał  bezpośredni
kontakt  z  uczniem,  co  w  przeciągu  8  lat  będzie  bardziej  możliwe  niż  w  obecnym  systemie.
Zwiększana  jest  ilość  zajęć  wychowania  fizycznego,  by  poprawiać  kondycję  fizyczną  dzieci
i młodzieży, a także umożliwić im rozwijanie pasji sportowych. Uwagę zwrócić należy na reformę
szkolnictwa wyższego. Nie ilość lecz jakość studenta jest niezmiernie ważna. Duży nacisk należy
kłaść na rozwój przedsiębiorczości. W obecnej chwili dla rządu ważny jest program zwalczania
smogu. Duży nacisk kładziony jest na enerię odnawialną. Zmniejszenie cen gazu ma iść w parze ze
zmniejszeniem  zużycia  miału  węglowego.  By  zmniejszyć  ilość  smogu  planowane  są  budowy
obwodnic  wielkich miast.  Planowana jest  budowa trasy szybkiego ruchu Kraków- Nowy Sącz.
Kolejną reformą którą rząd przeprowadzi w najbliższym czasie to reforma służby zdrowia. Zostanie
wprowadzony program ratownictwa medycznego. Zmodernizowane zostanie umiejscowienie stacji
pogotowia ratunkowego, by czas dojazu do każdego pacjenta był nie większy niż 9 minut. Z kolei
program  o  sieci  szpitali  wejdzie  w  życie  prawdopodobnie  w  październiku.  Rząd  stawia  na
państwową służbę zdrowia, nie zaś na jej sprywatyzowanie. Za zadanie stawiane jest stworzenie
szpitali wyspecjalizowanych w konkretnych dziedzinach. 
Jeśli chodzi o reformę edukacji nikt nie ma stracić pracy. Małopolska jest w pelni przygotowana do
reformy. Ważne są wspólne i zgodne działania rządu i samorządu.
Z  kolei  w  odpowiedzi  na  zarzuty  wobec  rządu  na  złą  politykę  imigracyjną  rząd  przygotował
program pomocy w sprowadzeniu polskich repatriantów. 
Pan Wojewoda zaprosił również do wspólnego działania na rzecz rozwoju regionu i Polski.

Starosta  Nowosądecki  Marek  Pławiak podziękowal  Wojewodzie  Małopolskiemu  Józefowi
Pilchowi  za  przedstawienie  tylu  istotnych  informacji,  a  także  za  rozliczne  dzialania  na  rzecz
rozwoju Sadecczyzny. 

Radny  Powiatu  Nowosądeckiego  Antoni  Poręba jako  Przewodniczący  Klubu  Prawa
i  Sprawiedliwosci   dołączył  się  do  podziękowań  jakie  Wojewoda  otrzymał  za  dotychczasowe
działania,  a  także  poprosił  o  pomoc  w  dalszym  udoskonalaniu  Powiatu  Nowosadeckiego
i rozwiazywaniu jego problemów.

Radny  Powiatu  Nowosądeckiego  Ryszard  Poradowski poruszył  zaś  kwestię  zasadności
i  konieczności  badań zdatności  wody do  spożycia.  Badania,  które będą  musiały przeprowadzić
jednostki, firmy, instytucje czy osoby prywatne są obciążone dużymi kosztami. 
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Wojewoda Małopolski  Józef  Pilch podkreślił  konieczność  badań  obiecując  jednak  pomoc we
współpracy z samorządem, by znacznie obniżyć koszty tychże badań.

Radny Powiatu Nowosadeckiego Zenon Szewczyk zadał pytanie, kiedy można się spodziewać
klasyfikacji stężenia smogu na terenie Sadecczyzny

Wojewoda  Małopolski  Józef  Pilch stwierdził,  że  jest  to  zadania  już  w  trakcie  realizacji
i w przeciągu najbliższego czasu problem ten zostanie rozwiązany. 

Następnie Radni Powiatu Nowosądeckiego przystąpili do składania dalszych interpelacji.

Radny  Powiatu  Nowosadeckiego  Stanisław  Sułkowski podziękował  za  inwestycje  na  terenie
Miasta  i  Gminy  Uzdrowiskowej  Muszyna  tj.  za  chodniki  i  drogę  w  kierunku  Złockiego  oraz
poprosił  o  dokończenie  realizacji  trego  projektu.  Pan  radny poprosił  także  o  remont  budynku
należącego do Powiatu, a mieszczacego się na terenie miasta Muszyna. 

Radny Powiatu Nowosadeckiego Marian Dobosz złożył interpelację dotyczacą drogi powiatowej
w Piwnicznej Zdroju  na ul. Szczawnickiej w stronę Kosarzysk, gdyż droga po sezonie zimowym
jest bardzo zniszczona oraz pojawiają się ubytki w nawierzchni. Kolejną sprawą było sprzątanie po
sezonie  na  drodze  powiatowej  w  Rytrze.  Radny  poprosil  o  wykonanie  podobnyh  prac
porządkowych  w  rejonie  Miasta  i  Gminy  Piwniczna  Zdrój  oraz  interpelacja  dotycząca  drogi
powiatowej w Rytrze na Suchej Strudze. 

Radna  Powiatu  Nowosądeckiego  Joanna  Stawiarska złożyła  interpelację  o  rozważenie
współfinansowania  przez  Powiat  zasad  budowy  chodników  w  poszczególnych  w  gminach
w zależnosci od wkładu danej gminy w finansowanie zadań Powiatu. 

Radny Powiatu Nowosądeckiego Stanisław Dąbrowski złożyl interpelacje odnośnie ul. Nowej
w Starym Sączu. 

Starosta Nowosadecki Marek Pławiak przystapił do udzielenia odpowiedzi na interpelacje. 

Starosta  Nowosadecki  Marek  Pławiak poinformował  Radnego  Powiatu  Nowosadeckiego
Wojciecha Nalepę, że w kwestii jego interpelacji prowadzone były wstępne rozmowy, a na miejscu
zostanie przeprowadzona przez Zarząd wizja lokalna.

Odpowiadajac  na  interpelację  Radnej  Powiatu  Nowosądeckiego  Marty  Adamczyk  zostanie  ona
zrealizowana w miarę możliwosci Powiatu. 

W kwestii  interpelacji   Radnego  Powiatu  Nowosądeckiego  Stanisława  Sulkowskiego,  Starosta
stwierdzil, że jeśli pojawią się środki inwestycja zostanie zrealizowana. 

W  odpowiedzi  na  interpelację  Radnego  Powiatu  Nowosadeckiego  Mariana  Dobosza  odnośnie
ul.  Szczawnickiej  Powiat  cały  czas  zabiega  o  realizację  tego  zadania.  Odnośnie  porządków
pozimowych  nie  ma  na  razie  takiej  potrzeby,  gdyż  puki  co  aura  może  się  zmienić,  do
przedsiewzięcia na pewno Zarząd powróci. 

Z kolei w kwestii ul. Nowej zostanie przeprowadzona wizja lokalna.
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Odpowiadając  na  interpelację  Radnej  Powiatu  Nowosadeckiego  Joanny  Stawiarskiej  Starosta
stwierdził, że nie można traktowć priorytetowo bogatszych gmin, a pod uwage należy brać potrzeby
i interes mieszkańców całego Powiatu nie tylko Gminy Chełmiec.

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

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego pracował intensywnie, aby przedstawić przetargi na wykonanie
zadań,  które zostały zlecone przez  Wojewodę i  przekazane promesa, dzieki  czemu można było
rozpocząc realizację tychże zadań. 

Ogłoszono postępowanie przetargowe  w dwóch przypadkach, trzeci zaś jest przygotowany, więc
zadanie będzie realizowane. 

Zarząd Powiatu zrealizował przekazanie tabletow dla Pań i Panow Radnych, co ma usprawnić pracę
Rady. 

Zarząd wizytował wraz z wiceministrem zdrowia Małgorzatą Szczurek Szpital im. J w Krynicy
Zdroju. Szpital spelnia wymagania standaryzacyjne. 

Wyłoniono wykonawcę lieum z sala gimnastyczna w Grybowie

Przeproowadzono przetargi na realizację zadań budowy chodników w ciagu dróg powiatowych w
miejscowości Chomranice, Klęczany,  Wojnarowa, Wilczyska, Trzetrzewina, Podrzecze, Ujanowice,
Młynne, Wronowice.

Powiat  Nowosądecki  wspólnie  ze  Stara  Lubovnią  złożył  projekt  do  programu  BUDUJEMY,
JEŹDZIMY,  POZNAJEMY i  uzyskał  dofinansowanie  na  dzialania  promujące  atrakcje  naszego
regionu w wys. prawie 200 tys. euro.

W dniach od 16-18 lutego br.  w Rumunii  w powiecie peratnerskim była  delegacja dyrektorow
naszych szkół podstawowych.

Pan  Starosta  pogratulował  Pani  Dyrektor  Klimek GALI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI oraz  spadku
bezrobocia jako dyrektorowi Powiatowego Urzedu Pracy. 

Przedstawiciele  Zarządu uczestniczyli  w wielu różnych uroczystościach.  Niezwykle ważne były
obchody zwiazane z rocznica pacyfikacji wsi Barnowiec. 

Pan Starosta nadmieniół, że uczeennice ZS w Grybowie wygrały olimiadę wojewódzką wiedzy o
ubezpieczeniach. 

Powiat  Nowosądecki  został  uznany najzdrowszym powiatem w Polsce  w rankingu Gazety
Prawnej.
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Ad. 6.1

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch poinformował, iż zgodnie
z  §21  Statutu  Powiatu  Nowosądeckiego  wyznaczył  na  prowadzenie  obrad
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Nowosądeckiego Józefa Świguta. 

Wiceprzewodniczący  Rady Powiatu Nowosądeckiego  Józef  Świgut prowadził  obrady XXII
Sesji RPN poczynając od pkt. 6 do pkt. 15 porządku obrad. 

Informacja z działalności za 2016 rok Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Komendant  Miejskiej  Policji  w  Nowym  Sączu  Jarosław  Tokarczyk  przedstawił  informację

z działalności za 2016 rok Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Biorąc pod uwagę przestępstwa

ogółem, to w 2016 r, wszczęto 3612 postępowań, ich liczba stanowi najmniejszą liczbę w ostatnich latach.

Z kolei wykrywalność ukształtowała się na poziomie 83,7 %, co stanowi największą wykrywalność w cią-

gu ostatnich lat. Przestępstwa o charakterze kryminalnym, to m.in. kradzież, kradzież z włamaniem, roz-

boje, W tym zakresie również widać tendencję spadkową co do wszczętych postępowań - 2400 przy wy-

krywalności 73,3 % w ciągu ostatnich lat. Kolejną kategorią są przestępstwa o charakterze gospodarczym.

Widoczna jest tutaj tendencja odwrotna. Z roku na rok zauważalna jest zwiększona liczba wszczętych po-

stępowań - 570. Pomimo iż ta wykrywalność jest niższa niż w poprzednich latach, należy zauważyć, że w

dalszym ciągu utrzymuje się na wysokim poziomie. Wśród przestępstw niewykrytych znajdują się przede

wszystkim przestępstwa internetowe. Tendencja wzrostowa widoczna jest także w przestępstwach narko-

tykowych. Wszczętych zostało 181 postępowań przy wykrywalności 96,1 %. Przestępstwa niewykryte to

przede wszystkim plantacje, które są ujawniane w lesie, gdzie później trudno jest ustalić właściciela.

Ogólnie zostały zabezpieczone narkotyki o wartości przeszło 900 000 zł. Przede wszystkim była to mari-

huana, amfetamina czy dopalacze. Ilość zgłoszonych przestępstw na terenie Sądecczyzny wyniosła 3464 z

czego 2176 na terenie miasta, natomiast 1288 na terenie powiatu. Najwięcej przestępstw zostało zgłoszo-

nych na terenie działania komisariatu w Starym Sączu, następnie w Krynicy – Zdroju oraz w Grybowie.

Ponadto policjanci ujawnili przeszło 3 000 więcej wykroczeń niż w poprzednich latach. Nastąpił znaczny

wzrost sprawców zatrzymanych na gorącym uczynku prawie o 251. Świadczy to o dużej aktywności i

szybkim reagowaniu Policjantów podejmujących interwencję. Komendant wspomniał także, że dzięki

wsparciu samorządu terytorialnego uzyskali 143 000 zł. co pozwoliło na zrealizowanie 812 służb po-

nadnormatywnych, z czego miasto Nowy Sącz przekazało 50 000 zł. Gmina Krynica – Zdrój 40 000 zł.

Miasto i Gmina Grybów oraz Gmina Korzenna łącznie 31 000 zł. Gmina Muszyna 12 000 zł. oraz Miasto

Stary Sącz 10 000 zł. Ponadto zabezpieczali także imprezy masowe, w liczbie 157. Od 6 lat nie odnotowa-
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no zbiorowego zakłócenia porządku i ładu publicznego  na terenie Sądecczyzny podczas imprez maso-

wych. Świadczy to przede wszystkim o bardzo dobrej współpracy z organizatorami. Jeżeli chodzi o czas

reakcji, to średni czas wyniósł 8 min 52 sekundy (biorąc pod uwagę czas pilny), natomiast jeżeli chodzi o

liczbę wszystkich interwencji to średni czas dotarcia na miejsce wyniósł 10 min 38 sek. Przedstawiona zo-

stała również dynamika wypadków drogowych, gdzie z roku na rok nieznacznie wzrasta ilość zaistniałych

wypadków drogowych. Odnotowano 498 wypadków, 2291 kolizji, 663 osoby ranne, 9 osób poniosło

śmierć i jest to najmniejsza liczba osób, które poniosły śmierć w wypadkach w ostatnich latach na terenie

Sądecczyzny. Należy zwrócić uwagę na liczbę wzrastających samochodów na terenie Sądecczyzny. Dla

porównania w roku 2004 było ich przeszło 87 000, z kolei w 2015 r. przeszło 177 000 zł. Z kolei w ciągu

ostatniego roku zostało zarejestrowanych samochodów około 10 000 więcej. Ujawniono 526 kierujących

po alkoholu. Natomiast przeprowadzono ponad 198 000 kontroli trzeźwości. Z udziałem pieszych ujaw-

niono 21 wypadków,10 kolizji drogowych, w których 1 osoba zginęła, a 20 zostało rannych. Najczęst-

szym przypadkiem było wyjście zza pojazdu czy przeszkody bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd.

Najczęstszą przyczyną zdarzeń drogowych w dalszym ciągu pozostaje nadmierna prędkość, nieustąpienie

pierwszeństwa przejazdu, manewry oraz nie zachowanie odstępu od poprzedzającego pojazdu. Komenda

Miejska na fundusz wsparcia policji otrzymała 339 000 zł. Z czego starostwo powiatowe przeznaczyło

przeszło 47 000 zł. m.in. na zakup samochodu, Gmina Grybów 16 000 zł. Na służby dodatkowe, 1500 zł.

Na nagrody. Miasto Grybów 5000 zł. Na dodatkowe służby, 1 000 zł. Na nagrody, 2 000 zł. Na zakup al-

kotestu, Gmina Korzenna 10 000 zł. Również na służby dodatkowe, 1000zł. Na nagrody, 950 zł. Na zakup

żaluzji. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna 40 000 zł. Na remont komisariatu oraz 12 000 zł. Na

służby ponadnormatywne. Gmina Nawojowa 3 000 zł na zakup alkotestu. Gmina Stary Sącz 10 000 zł.

Na dodatkowe służby. Wśród ważnych inwestycji remontowych Komendant wskazał remont Komisariatu

w Muszynie, który będzie kontynuowany w bieżącym roku. Otrzymano samochód terenowy mitsubishi,

który trafił do Krynicy – Zdroju z uwagi na specyfikę terenu. Otrzymano także od Starostwa samochód z

napędem na cztery koła marki Skoda, który trafił do Łososiny Dolnej. Największym wyzwaniem w 2016

r. dla małopolskiej policji, a tym samym sądeckiej było zabezpieczenie światowych dni młodzieży. Na Są-

decczyźnie największym wydarzeniem była msza na starosądeckich Błoniach, która zgromadziła około 15

000 osób. Bezpośrednio w Krakowie służbę pełniło 110 policjantów. Nie odnotowano żadnych zdarzeń, a

wszyscy policjanci biorący udział w zabezpieczeniu ŚDM zostali nagrodzeni przez Ministra Spraw We-

wnętrznych i Administracji. Ponadto odbyli w 2016 r.  wraz ze Stowarzyszeniem Policji IPA Międzynaro-

dową Konferencję poświęconą tematyce bezpiecznych zachowań w sieci. Największym sukcesem było

zatrzymanie w zaledwie kilka dni sprawcy napadu na jubilera w Nowym Sączu, który zterroryzował pra-

cownicę sklepu oraz ukradł biżuterię o wartości kilkudziesięciu tys. złotych. Kolejnym przypadkiem było

zatrzymanie 31 – latka , który od 2009 r. na terenie całego kraju miał oszukać ponad 200 osób na łączną
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kwotę 400 000 zł. Ponadto zlikwidowano plantację konopii indyjskich, prowadzoną na terenie Sądecczy-

zny przez 31 – letniego mieszkańca południowej Polski o łącznej wartości zabezpieczonych narkotyków

około 600 000 zł. Na koniec Komendant podziękował za wsparcie Samorządom, Starostom, Przewodni-

czącemu oraz całej Radzie, dzięki którym wspierane działania pomagają zwiększyć bezpieczeństwo Są-

decczyzny.

Wobec braku pytań przystąpiono do dalszej realizacji porządku obrad.

Ad. 6.2.

Informacja  z  działalności  za  2016  rok  Komendy  Miejskiej  Państwowej  Straży  Pożarnej  

w Nowym Sączu.

p.o.  Komendanta  Komendy  Miejskiej  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Nowym  Sączu

Waldemar  Kuźma  przedstawił  informację  z  działalności  za  2016  rok  Komendy  Miejskiej

Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu w formie prezentacji multimedialnej. Podstawową

działalnością jednostki  jest  interwencja związana z :  pożarami,  miejscowymi zagrożeniami oraz

alarmami fałszywymi. W porównaniu z ubiegłymi latami jest tendencja spadkowa, a spowodowane

jest  to  przede  wszystkim w dużej  mierze  aurze pogodowej.  Straż  zapewnia  bezpieczeństwo na

terenie Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego. Ok. 2/3 działalności przypada na teren

Powiatu tj.  2167 interwencji,  natomiast 940 na terenie miasta.  Pan Waldemar Kuźma w dalszej

części  prezentacji  podkreślił,  iż  alarmy  dzieli  się  również  na  3  kategorie:  fałszywe,  złośliwe,

w  dobrej  wierze.  Zdecydowana  większość  to  alarmy  z  monitoringu.  Następnie  została

zaprezentowana w formie wykresów liczba ofiar śmiertelnych w wyniku pożarów, ilość wyjazdów

interwencji  związanych z tlenkiem węgla.  Jednocześnie zauważa się znaczny wzrost ilości  tych

interwencji. Następnie został przedstawiony udział strażaków z poszczególnych formacji w czasie

akcji, który zobrazował ilość osób obsługujących te zdarzenia. Został  zobrazowany także udział

ochotniczych straży pożarnych, rozłożenie za ostatnie 3 lata interwencji w układzie poszczególnych

gmin,  obiekty,  które  ulegają  najczęściej  spaleniu  z  podziałem  na  kategorie.  Od  kilku  lat  jest

warunek, aby min 80 % interwencji, które są podejmowane przez jednostki PSP były obsłużone do

15 min. W dalszej części Pan Waldemar Kuźma poinformował o ważniejszych zdarzeniach tzw.

akcjach,  w  których  uczestniczyli  strażacy,  jak  również  o  zabezpieczeniu  Światowych  Dni
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Młodzieży. Omówiono czym dysponuje Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy tj.  : Jednostkami

Państwowej Straży Pożarnej (cała Komenda to 183 strażaków i 3 jednostki ratunkowo-gaśnicze).

Na  zakończenie  zaprezentowano  rozłożenie  jednostek  na  poszczególne  gminy,  jednostki

współpracujące  oraz  grupy  specjalistyczne  (Specjalistyczna  Grupa  Poszukiwawczo-Pożarnicza,

Grupa  Ratownictwa  Wysokościowego,  Grupa  Ratownictwa  Chemicznego  oraz  Grupa  łączona

z jednostką z Tarnowa -nurków). Omówiono działalność kontrolno-rozpoznawczą, profilaktyczną,

informacyjno  -  edukacyjną.  Zaprezentowane  zostały  obiekty  ustawowo  objęte  monitoringiem,

a także szkolenia strażaków.

Ostatnie słowa p.o. Komendanta Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym

Sączu  Waldemar Kuźma skierował do obecnego na Sesji RPN Wojewody Małopolskiego Józefa

Pilcha  zapewniając go o chęci pomocy i współpracy.

 

Następnie Wojewoda Małopolski Józef Pilch opuścił obrady XXII Sesji RPN.

Wobec braku pytań przystąpiono do dalszej realizacji porządku obrad.

Ad. 6.3.

Informacja z działalności za 2016 rok Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Józef  Świgut  poinformował,  iż Komisja  Mienia  
i Infrastruktury RPN zapoznała się z informacją i nie miała żadnych uwag,

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Józef Świgut poinformował, iż 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 zapoznała się z informacją i nie miała  uwag. Pan Antoni
Poręba zwrócił uwagę, iż szereg prac zostało wykonanych bez interwencji Radnych czy samorządowców,
co oznacza, że praca jest wykonywana solidnie.

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
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Ad. 6.4.

Informacja  z działalności za 2016 rok Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Józef Świgut poinformował,  iż Komisja Polityki Społecznej
RPN zapoznała się z informacją i nie miała żadnych uwag.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Józef Świgut poinformował, iż na ewentualne pytania  odpowiedzi
udzieli obecna na Sesji Pani Halina Hajtek Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej RPN Maria Szarota  stwierdziła, iż Komisja przyjęła
informację i nie miała  uwag.

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 6.5.

Informacja z działalności za 2016 rok Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Józef Świgut poinformował,  iż Komisja Polityki Społecznej
RPN zapoznała się z informacją i nie miała żadnych uwag.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Józef Świgut poinformował, iż na ewentualne pytania  odpowiedzi
udzieli obecny na Sesji Pan Mariusz Popiela Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach.

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej RPN Maria Szarota  stwierdziła, iż Komisja przyjęła
informację i nie miała większych uwag.

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 6.6.

Informacja  z  działalności  za  2016  rok  Powiatowego  Ośrodka  Wsparcia  dla  Osób  
z Zaburzeniami Psychicznymi w Zbyszycach.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Józef Świgut poinformował,  iż Komisja Polityki Społecznej
RPN zapoznała się z informacją i nie miała żadnych uwag.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Józef Świgut poinformował, iż na ewentualne pytania  odpowiedzi
udzieli  obecna  na  Sesji  Pani  Marta  Krężel  Dyrektor  Powiatowego  Ośrodka  Wsparcia  dla  Osób  
z Zaburzeniami Psychicznymi w Zbyszycach.

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad
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Ad. 6.7.

Informacja z działalności za 2016 rok Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Józef Świgut poinformował,  iż Komisja Polityki Społecznej
RPN zapoznała się z informacją i nie miała żadnych uwag.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Józef Świgut poinformował, iż na ewentualne pytania  odpowiedzi
udzieli obecna na Sesji Pani Marzena Rumel Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach.

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 6.8.

Informacja z działalności za 2016 rok Domu Pomocy Społecznej w Muszynie.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Józef Świgut poinformował,  iż Komisja Polityki Społecznej
RPN zapoznała się z informacją i nie miała żadnych uwag.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Józef Świgut poinformował, iż na ewentualne pytania  odpowiedzi
udzieli obecna na Sesji Pani Bożena Hudzik Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Muszynie.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Stanisław Sułkowski  podziękował  Pani Bożenie Hudzik Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Muszynie za 10-letni wkład pracy w działalność placówki.

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 7.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zatwierdzenia planu finansowego
podziału  środków  PFRON  przeznaczonych  na  realizację  zadań  na  rzecz  osób
niepełnosprawnych  w Powiecie Nowosądeckim  w 2017 r.

Dyrektor  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Nowym  Sączu  Halina  Hajtek
przedstawiła  projekt  uchwały.  Na  rok  2017  z  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych otrzymało PCPR kwotę 4 mln 854 tys 206 zł. Kwotę tę wzorem lat poprzednich
dzieli  się  na  zobowiązania  i  zadania  realizowane  przez  Powiat  Nowosądecki.  Zobowiązania  to
koszty utrzymania 6 warsztatów terapii zajęciowej. Na to jest kwota przeznaczona 3 mln 295 tys
176 zł. Na pozostałe zadania pozostanie 1 mln 043 030 zł. Tę kwotę dzieli  się na rehabilitację
społeczną i zawodową.
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Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej RPN Maria Szarota przedstawiła opinię Komisji
do projektu uchwały. 
Opinia Komisji jest pozytywna. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Józef Świgut poddał projekt uchwały w sprawie   zatwierdzenia
planu finansowego podziału środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań na rzecz osób
niepełnosprawnych  w Powiecie Nowosądeckim  w 2017 r. pod głosowanie. 

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 19 Radnych Powiatu
Nowosądeckiego.

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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Józef Świgut stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała Nr 214/XXII/17  Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia  24 marca 2017 r.  w sprawie
zatwierdzenia planu finansowego podziału środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań na
rzecz osób niepełnosprawnych  w Powiecie Nowosądeckim  w 2017 r. została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8.

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

Dyrektor  Wydziału  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  Artur  Rola  przedstawił  projekt  uchwały.
Obowiązek dofinansowania dla prac konserwatorskich wynika z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie  zabytków i  opieki  nad  tymi  zabytkami  oraz  uchwały  Rady Powiatu  z  2006 roku.  O
przyznanie dotacji ubiegało się 9 podmiotów, z czego 8 zostało zakwalifikowanych. Łączna kwota
dotacji wynosi 72 tys zł.

Przewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN Zenon Szewczyk przedstawił
opinię Komisji do projektu uchwały. 
Opinia Komisji jest pozytywna. 
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Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Józef Świgut poddał projekt uchwały w sprawie   przyznania
dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych  do  rejestru  zabytków  położonych  na  obszarze  Powiatu  Nowosądeckiego pod
głosowanie. 

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 19 Radnych Powiatu
Nowosądeckiego.

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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Józef Świgut stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała Nr 215/XXII/17  Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia  24 marca 2017 r.  w sprawie
przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach  wpisanych  do  rejestru  zabytków  położonych  na  obszarze  Powiatu  Nowosądeckiego
została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.9.

Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  dostosowania  sieci  szkół
ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia
2016 r. – Prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych, dla których Powiat
Nowosądecki jest organem prowadzącym.

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Artur Rola  przedstawił projekt uchwały wraz
z autopoprawką.

Zmiany w autopoprawce polegają na:

 

1.    Usunięciu z treści uchwały § 4, a co za tym idzie, załącznika nr 3 „Plan sieci publicznych
szkół  ponadpodstawowych  prowadzonych przez  Powiat  Nowosądecki,  na  okres  od  dnia
1  września  2019  dla  absolwentów  gimnazjów”  oraz  „Plan  sieci  publicznych  szkół
ponadpodstawowych  prowadzonych  przez  Powiat  Nowosądecki,  na  okres  od  dnia
1 wrzesnia 2019 dla absolwentów szkół podstawowych”.

2.    Paragrafy 5,6,7 omawianej uchwały otrzymują kolejno numerację 4,5,6.

3.    W  treści  uzasadnienia  do  powyższej  uchwały,  ostatnie  zdanie  tj.  „Forum  Związków
Zawodowych w dniu 17 marca 2017 r. również pozytywnie zaopiniowało w/w uchwałę.”

 

Treść  autopoprawki  w  przypadku  punktu  1  art.  217  ustawy  z  dnia  14  grudnia  Przepisy
wprowadzające ustawę –  Prawo oświatowe,  który mówi,  że  Rada Powiatu  podejmuje  uchwałę
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w  sprawie  dostosowania  sieci  szkół  ponadgimnazjalnych  do  nowego  ustroju  szkolnego  oraz
ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych na okres od dnia 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019. W
związku z powyższym, nie ma potrzeby ujmowania § 4 i załącznika nr 3 w niniejszej uchwale.
Natomiast  w  przypadku  punktu  3  poprawka  wynika  z  otrzymania  brakującej  opinii  od  Forum
Związków Zawodowych.

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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Józef Świgut poddał projekt uchwały w sprawie  dostosowania
sieci szkół  ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą z dnia 14
grudnia 2016 r.  – Prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych, dla których
Powiat Nowosądecki jest organem prowadzącym wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 19 Radnych Powiatu
Nowosądeckiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała Nr 216/XXII/17  Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia  24 marca 2017 r.  w sprawie
dostosowania  sieci  szkół   ponadgimnazjalnych  do  nowego  ustroju  szkolnego  wprowadzonego
ustawą  z  dnia  14  grudnia  2016  r.  –  Prawo  Oświatowe  oraz  ustalenia  sieci  szkół
ponadpodstawowych, dla których Powiat Nowosądecki jest organem prowadzącym została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10.

Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zmian  w  budżecie
Powiatu Nowosądeckiego  na  2017  rok  oraz  zmian  w  Uchwale  Budżetowej
Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok. 

Skarbnik  Powiatu  Nowosądeckiego  Małgorzata  Bochenek  przedstawiła  projekt  uchwały.

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na rok 2017 spowodują zwiększenie

dochodu o kwotę 268 tys 566 zł i  wydatków budżetu Powiatu o kwotę 1 mln 912 tys  840 zł.

Źródłem sfinansowania zwiększonych wydatków są w szczególności wolne środki budżetu Powiatu

za rok 2016 w wysokości 1 mln 644 tys 274 zł. Przeznaczone są one na zadania inwestycyjne w
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łącznej kwocie 1 mln 570 tys zł. Są to 3 zadania inwestycyjne: przebudowa dróg powiatowych na

to przeznacza się  kwotę 1 mln zł,  odszkodowania za grunty przejęte  pod  budowę obwodnicy

zachodniej 500 tys zł, przygotowanie projektu sali gimnastycznej dla LO w Starym Sączu 70 tys zł.

Zadania  bieżące  finansowane  z  nadwyżki  to  74  tys  274  zł.   Są  to  w  szczególności  środki

przekazane w 2016 roku wyprzedzająco na realizację 3 projektów unijnych – kwota 46 700 zł.

Są  to  środki  w wysokości  12  838  zł  uzyskane  w 2016 r  z  wpływów z  opłat  za  gospodarcze

korzystanie ze środowiska, a przeznaczone w bieżącym roku na usuwanie odpadów zawierających

azbest. Jest to kwota 5 tys zł na fundusz wsparcia straży granicznej i kwota 9736 zł na wyposażenie

dla powiatowego magazynu przeciwpowodziowego. Zmiana w dochodach i wydatkach to kwota

264  tys.  704  zł  –  jest  to  zwiększenie  na  2017  rok  części  subwencji  oświatowej.  Środki  te

zabezpiecza się w szczególności  na projektowanie i  podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli  na

poziomie 1,3 % proponowana od 1 stycznia 2017 r. Kwota 3800 zł uzyskana jako darowizna przez

DPS w Klęczanach przeznaczona na zakup sprzętu rehabilitacyjnego do tego domu.  Ponadto w

wyniku dokonanych zmian w dochodach i wydatkach zwiększeniu ulegnie deficyt budżetu Powiatu

o kwotę 1 mln 644 tys  274 zł.  Ma to  związek ze zwiększeniem planowanej kwoty wydatków,

których źródłem pokrycia są wolne środki budżetu Powiatu. 

Radny  Powiatu  Nowosądeckiego  Stanisław  Dąbrowski  w  imieniu  swoim  oraz  Radnych  ze

Starego  Sącza  podziękował  Zarządowi  Powiatu  Nowosądeckiemu  oraz  kolegom  Radnym  za

przyjęcie zmian,  które spowodują,  że do budżetu Starostwa wchodzi inwestycja – budowa hali

sportowej w Starym Sączu. Jednocześnie zwrócił się z prośbą o zintensyfikowanie działań.

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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Józef  Świgut poddał  projekt  uchwały  w sprawie  zmian  w
budżecie  Powiatu Nowosądeckiego  na  2017  rok  oraz  zmian  w  Uchwale  Budżetowej
Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok pod głosowanie.

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 18 Radnych Powiatu
Nowosądeckiego.
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W wyniku głosowania otrzymano:
18 głosów – za
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Józef Świgut stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała Nr 217/XXII/17  Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia  24 marca 2017 r.  w sprawie
zmian  w  budżecie  Powiatu Nowosądeckiego  na  2017  rok  oraz  zmian  w Uchwale  Budżetowej
Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11.

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

Skarbnik  Powiatu  Nowosądeckiego  Małgorzata  Bochenek  przedstawiła  projekt  uchwały.

Stosownie do dokonanych zmian z budżecie Powiatu na 2017 rok dokonano aktualizacji Prognozy

Wieloletniej  w  pozycjach  dochodów,  wydatków,  przychodów,  rozchodów,  wyniku  finansowego

budżetu  oraz  zadłużenia  Powiatu.  Dokonano  również  aktualizacji  w  wykazie  przedsięwzięć

w związku ze zmianami limitów w projektach unijnych.

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

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Józef  Świgut poddał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego pod głosowanie.

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 18 Radnych Powiatu
Nowosądeckiego.

W wyniku głosowania otrzymano:
18 głosów – za
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się
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Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Józef Świgut stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała Nr 218/XXII/17  Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia  24 marca 2017 r.  w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 12.

Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zmiany  Statutu  Powiatu

Nowosądeckiego. 

Dyrektor Wydziału Biuro Rady i Zarządu Monika Dziedzina poinformowała, iż  proponowane
przez Zarząd Powiatu zmiany w Statucie Powiatu mają związek m.in z  utworzoną dla Państwa
Radnych  internetową  platformą  -  Portalem  radnego.  Za  pośrednictwem  Portalu  radnego  będą
Państwo Radni otrzymywali odwzorowane dokumenty na obrady Rady i posiedzenia Komisji.
Następnym rozwiązaniem, które usprawni pracę rady a musi zostać uregulowane w zapisach statutu
Powiatu  jest  wprowadzenie  do  użytkowania  podczas  sesji  elektronicznego  systemu  głosowań
i debat. 

 Urządzenia niezbędne do obsługi   systemu zarządzania obradami   m.in.  terminale do głosowań
i debat, karty identyfikujące użytkownika   zostaną wprowadzone na kolejną sesję rady, oczywiście
po uprzedniej prezentacji i zapoznaniu się z nimi  przez Państwa radnych. 

Zasady użytkowania i zakres działania systemu zarządzania obradami uregulowane będą w  zapisie
 paragrafu 2 a Statutu. 

Kolejna  zmiana  dotyczy usankcjonowania  zapisów paragrafu  71  mówiącego o  jawności  obrad,
poprzez dodanie zapisu, iż jest możliwa internetowa transmisja obrad rady - co już się odbywa.

Uszczegółowienia  wymaga  także  zapis  paragrafu  87  Statutu,  w  związku  z  elektronicznym
przekazywaniem materiałów na posiedzenia Zarządu.

Ostatnią zmianą jest aktualizacja załącznika nr 3 do Statutu z wykazem jednostek organizacyjnych,
poprzez wykreślenie z niego Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich w związku z likwidacją
jednostki.

Wicestarosta  Nowosądecki  Antoni  Koszyk  będący  Członkiem  Komisji  Statutowej  RPN
przedstawił opinię Komisji do projektu uchwały. 
Opinia Komisji jest pozytywna. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Józef Świgut poddał projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu
Powiatu Nowosądeckiego pod głosowanie. 
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Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 18 Radnych Powiatu
Nowosądeckiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała  Nr 219/XXII/17  Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 marca 2017 r.   w sprawie
zmiany Statutu Powiatu Nowosądeckiego została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 13.

Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na

ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowosądeckiego. 

Wicestarosta  Nowosądecki  Antoni  Koszyk   przedstawił  projekt  uchwały.  Poinformował,  iż
dotyczy to wniosku, który złożył Dyrektor SPZOZ Szpitala im. J.Dietla w Krynicy Zdroju kilka
miesięcy temu do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o udzielenie  pożyczki  w części
umarzalnej w ramach programu LEMUR. Ta pożyczka ma być częścią składową na rozbudowę
budynku  Szpitala  w  Krynicy  Zdroju.  Ta  hipoteka  nie  wpłynie  na  zadłużenie  się  powiatu,  nie
wpłynie również na wskaźniki powiatu, ponieważ poddanie si e egzekucji tylko jest w zakresie
hipoteki, która jest wyceniona operatem szacunkowym sporządzonym na kwotę 3 mln 589 tys zł.

Radna  Powiatu  Nowosądeckiego  Joanna  Stawiarska  zapytała  na  jaką  kwotę  zaciągana  jest
pożyczka  z  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  oraz  poprosiła  o  krótkie  wyjaśnienie
z jakim umorzeniem części kwoty należy się liczyć czy jest to zwyczajowe 50 %?

Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk odpowiedział, iż pożyczka to niecałe 2 mln 900 tys zł.
Umorzenie, którego należy się spodziewać to ok. 900 tys zł tj. ok 30 % przyznanej pożyczki.

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

Przewodniczący  Komisji  Mienia  i  Infrastruktury  RPN  Antoni  Poręba  przedstawił  opinię
Komisji do projektu uchwały.
Opinia Komisji jest pozytywna. 
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Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Józef Świgut poddał  projekt  uchwały  w sprawie wyrażenia
zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowosądeckiego
pod głosowanie.

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 18 Radnych Powiatu
Nowosądeckiego.

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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Józef Świgut stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała Nr 220/XXII/17  Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia  24 marca 2017 r.  w sprawie
wyrażenia  zgody  na  ustanowienie  hipoteki  na  nieruchomości  stanowiącej  własność  Powiatu
Nowosądeckiego została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 14

Oświadczenia,  wolne wnioski. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Józef Świgut poinformował o:

• wysłanym piśmie informującym do wójtów/burmistrzów (jest również informacja na stronie
internetowej  Starostwa Powiatowego   )  o  możliwości  składania  wniosków o  przyznanie
odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”. Wnioski te należy składać do Rady
Powiatu Nowosądeckiego w terminie do   21 kwietnia br.

• konieczności  złożenia  oświadczeń majątkowych do  końca kwietnia  br.  wg stanu  ma  31
grudnia 2016 roku.

• planowanej kolejnej Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 maja br, o ile nie wyniknie
potrzeba zorganizowania obrad wcześniej,

• o wysyłce do końca marca 3 informacji ( 2 z nich są to składowe materiały rozpatrywane
podczas  absolutorium) tj. 
1) Sprawozdanie  roczne  z  wykonania  budżetu  Powiatu  Nowosądeckiego  

za 2016 r. (rozpatrywane na Sesji absolutoryjnej)

2) Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2016 rok samodzielnych publicznych

zakładów  opieki  zdrowotnej,  dla  których  organem  założycielskim  jest  Powiat

Nowosądecki. 

3) Informację  o  stanie  mienia  komunalnego  Powiatu  Nowosądeckiego  –  

wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. (rozpatrywane na Sesji absolutoryjnej)
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Radny Powiatu Nowosądeckiego Zenon Szewczyk zwrócił się z prośba o pomoc dla Dominika
Pasiuta. 25 lipca 2016 roku uległ ciężkiemu wypadkowi. Cudem przeżył. Jednakże bez operacji,
która kosztuje 40.000 zł. będzie miał sparaliżowaną prawą stronę ciała. 
W związku z powyższym Pan Zenon Szewczyk poprosił o przekazanie 1% podatku na konto Fun-
dacji „OTWARTE RAMIONA”  bądź dokonanie wpłaty.

Ad.15.
Zamknięcie obrad.
Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Józef  Świgut,  wobec  wyczerpania  wszystkich  punktów
Porządku  Obrad  XXII Sesji  Rady Powiatu  Nowosądeckiego,  ogłasza  zamknięcie  posiedzenia  i
dziękuje za udział w obradach Sesji.

Przewodniczący  Wiceprzewodniczący  
Rady Powiatu Nowosądeckiego                     Rady Powiatu Nowosądeckiego

   

                       Zygmunt Paruch                                                                          Józef Świgut

Protokołowała:
Anna Hardy-Repetowska 
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