
Rada Powiatu Nowosądeckiego

PROTOKÓŁ Nr 29/XXIX/2017

z obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2017  r.

Ad 1.

Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego rozpoczęła się o godzinie 12:00 w budynku Starostwa

Powiatowego w Nowym Sączu, ul Jagiellońska 33, sala obrad (pokój 208), trwała do godz. 14:00.

W sesji uczestniczyło 23 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować

i podejmować uchwały. W Sesji uczestniczyli również zaproszeni goście oraz pracownicy Starostwa

Powiatowego (listy obecności stanowią załącznik do protokołu).

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch, dokonał otwarcia posiedzenia XXIX Sesji

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

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

powoływani  sekretarze  obrad.  Głosy  zostaną  zliczone  przy  pomocy  elektronicznego  systemu

głosowań i debat.

Ad 2.

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Zygmunt  Paruch  zwrócił  się  do  radnych

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

obrad.

Wobec braku uwag  Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch  poddał  pod głosowanie

porządek obrad.

Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 21

W wyniku głosowania otrzymano:

21 głosów – za,

0 głosów – przeciw,

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

Realizowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.

4. Interpelacje radnych.

5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym. 

6. Przedstawienie „Raportu z realizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego

na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019” za okres 2014-2015 r.

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

Nowosądeckiego  na  2017  r.  oraz  zmian  w  Uchwale  Budżetowej  Powiatu  Nowosądeckiego

na 2017 rok.

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

Finansowej Powiatu Nowosądeckiego. 

9. Podjęcie  uchwały Rady Powiatu  Nowosądeckiego w sprawie ustalenia  wydatków,  które  nie

wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego

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

11. Przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady

Powiatu Nowosądeckiego za 2017 rok.

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej

Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok.

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

Nowosądeckiego na 2018 rok.

14. Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok:

)a Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Krakowie  w  sprawie  zaopiniowania  projektu  uchwały  budżetowej  Powiatu

Nowosądeckiego na 2018 rok.

)b Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok.   

15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy

Finansowej Powiatu Nowosądeckiego. 

16. Oświadczenia, wolne wnioski.  

17. Zamknięcie sesji. 
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Ad 3.

Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.

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

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

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

poprawki ani uzupełnienia.

W  związku  z  brakiem  poprawek  i  uzupełnień  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt

Paruch zaproponował przystąpienie do głosowania nad przyjęciem protokołu.

Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 25

W wyniku głosowania otrzymano:

25 głosów – za,

0 głosów – przeciw,

0 głosów – wstrzymujących się.

W  wyniku  głosowania  protokół  z   XXVIII  Sesji  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego

został przyjęty.

 Ad 4.

Interpelacje radnych Radny Powiatu Nowosądeckiego.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Jan Gomółka przekazał na ręce Starosty

Nowosądeckiego w imieniu Firmy RAJ jubileuszowy grawerton z okazji 25-lecia działalności. 

Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego Stanisław Sułkowski zgłosił interpelację dot.:

 interwencji  w  GDDKiA w  sprawie  budowy  przejścia  dla  pieszych  oraz  chodników  na

drodze Krynica Zdrój-Łabowa. 

Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego Ryszard Poradowski zgłosił interpelację dot.:

 wystąpienia do GDDKiA w sprawie przebudowy drogi DK nr 75 w m. Nawojowa.
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Starosta Nowosądecki Marek Pławiak odniósł się do złożonych interpelacji. Starosta zaznaczył,

że ostatnie tragiczne wydarzenia pokazują, że interwencja do GDDKiA jest konieczna,  gdyż droga

o której mowa to droga krajowa. Starosta zapewnił, że do zarządcy drogi zostanie złożona prośba

dokonanie przeglądu miejsc najbardziej  niebezpiecznych, by w miarę możliwości ograniczyć w

nich prawdopodobieństwo zdarzeń  drogowych. 

Ad 5.

Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Starosta Nowosądecki Marek Pławiak w pierwszej kolejności poinformował, że 12 grudnia br.

zakończono roboty budowlane w Szpitalu Powiatowym w Krynicy-Zdroju. Starosta przypomniał, iż

wartość tych prac – bez wyposażenia – wynosi 13 649 847 zł, a wykonawcą inwestycji była firma

Anna-Bud  z  Morawicy.  W nowo  wybudowanym  skrzydle  znajdują  się  nowoczesne  sale,  blok

operacyjny, centralna sterylizatornia,  nowy oddział pediatrii, a także anestezjologia i intensywna

terapia. Na ostatnim wyjazdowym posiedzeniu Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN Państwo Radni

mogli zobaczyć nowy obiekt. Starosta wyraził zadowolenie z ukończenia przedmiotowej decyzji

i możliwości jej wykorzystania w najbliższym czasie w celu leczenia pacjentów. W dalszej części

Starosta Nowosądecki poinformował, że 22 grudnia 2017 r. wpływało pismo dotyczące projektu

likwidacji  wyrobów  zawierających  azbest  w  powiecie  nowosądeckim.  Powiat  nowosądecki

otrzymał  pełne dofinansowanie  w wysokości 820 081 zł. Jest to projekt rozłożony na 3 lata –

całość wraz z wkładem własnym wynosi 964 802 zł. Następnie Starosta poinformował, iż firma

projektowa ETA  z Nowego Sącza 15 grudnia 2017 r.  przekazała opracowaną dokumentację na

budowę  hali  sportowej  przy  budynku  Liceum  Ogólnokształcącego  w  Starym  Sączu.  Starosta

poinformował także, że na odcinku drogi Stadła – Długołęka Świerkla na długości 103 metrów

zaraz  przy  szkole  został  wykonany  chodnik.  Inwestycja  ta  została  wykonana  łącznie  z  gminą

Podegrodzie,  która  udzieliła  dofinansowania  w wysokości  36  000  zł  na  zakup  materiałów.

Następnie Starosta poinformował, że w roku 2018 zakończony zostanie ciąg drogi w Długołęce

Świerkli, gdzie w ciągu 2 lat zostało wybudowane ponad 1,5 km chodnika.  W kwestii przebudowy

dróg powiatowych Starosta wyjaśnił, iż została zrealizowana inwestycja Chełmiec-Naszacowice w

miejscowości   Świniarsko,  obejmującej  przebudowę  zatoki  autobusowej   wraz  z  chodnikiem

i odwodnieniem – wartość zadania 103 679 zł w tym finansowa pomoc gminy Chełmiec 78 679 zł.

W dalszej części Starosta poinformował, iż niedawno został oddany do użytku most w Czyrnej –

wartość  przybudowy wyniosła  niespełna  2 mln zł,  w  tym  dotacja  w  wysokości  1  478  398  zł.

Ukończony został także most w Ptaszkowej – koszt inwestycji niespełna 3 600 000 zł. Natomiast w

PROTOKÓŁ Nr 29/XXIX/2017  28 grudnia 2017 r.                                  4



2018 roku zostanie ukończona budowa chodników (262 m) w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz –

Wilczyska – wartość zadania 350 000 zł  w całości finansowane  przez gminę i powiat.  Starosta

Nowosądecki  poinformował  także  o  spotkaniach,  w  których  uczestniczył  w  okresie

międzysesyjnym, tj. szkoleniu przedstawicieli organizacji pozarządowych nt. źródeł finansowania

ich działalności, otwarciu 100-metrowej estakady w Kąclowej,  obchodach 95-lecia Kongregacji

Kupieckiej,  spotkaniu podsumowującym działalność służb, inspekcji oraz straży, II Mikołajkowym

Turnieju  Samorządowym  w  piłce  siatkowej  mężczyzn  w  hali  Zespołu  Szkół  Zawodowych  w

Grybowie,   36.  rocznicy  wprowadzenia  stanu  wojennego,  posiedzeniu  Wspólnej  Komisji

Bezpieczeństwa i  Porządku dla  Miasta  Nowego Sącza  i  Powiatu Nowosądeckiego,  posiedzeniu

Powiatowej  Rady  Rynku  Pracy,  II  Małopolskich  Dniach  Osób  Niepełnosprawnych,  a  także

spotkaniach  wigilijnych  m.in.  w  Powiatowym  Ośrodku  Wsparcia  dla  Osób  z  Zaburzeniami

Psychicznymi w Zbyszycach i  Muszynie  oraz   z  Wojewodą Małopolskim Piotrem Ćwikiem w

delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu. 

Ad 6.

Przedstawienie  „Raportu  z  realizacji  Programu  ochrony  środowiska  dla  Powiatu

Nowosądeckiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019” za okres 2014-2015 r.

Raport został przygotowany przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Został on

wcześniej przesłany do informacji Radnych Powiatu Nowosądeckiego, następnie przedstawiony do

oceny Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.  

Przewodniczący Komisji  Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Pan Roman Potoniec

poinformował, iż opinia Komisji jest pozytywna.

Wobec braku pytań przystąpiono do dalszej realizacji porządku obrad.

Ad 7.

Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Powiatu

Nowosądeckiego  na  2017  r.  oraz  zmian  w  Uchwale  Budżetowej  Powiatu  Nowosądeckiego

na 2017 rok

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła projekt uchwały.
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Zmiany  te  spowodują  zmniejszenie  dochodów  i  wydatków  budżetu  Powiatu  Nowosądeckiego  na

2017 rok o kwotę 1 179 715 zł, w szczególności dotyczą one zmniejszenia dochodów i wydatków

majątkowych Powiatu w dziale Transport i łączność o kwotę 1 121 577 zł z tytułu środków z UE

planowanych  na  realizację  3  inwestycji  drogowych  współfinansowanych  Programu  Rozwoju

Obszarów  Wiejskich,  tj.:  przebudowa  dróg  powiatowych  Maciejowa  –  Składziste,  Grybów  -

Krużlowa Niżna,  Nowy Sącz - Florynka i Królowa Górna - Ptaszkowa – Grybów. Powodem tych

zmian są oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych (w części dotyczącej

kwoty  dofinansowania)  oraz  dostosowaniem  wartości  do  wynikających  kwot  ze  złożonych

wniosków o płatność.  Skarbnik Powiatu poinformowała,  że w grudniu wpłynęła informacja,  że

refundacja dotycząca dwóch zadań na kwotę dofinansowania na poziomie 1 601 864 zł nie wpłynie

w roku bieżącym do budżetu Powiatu, a więc na powyższą kwotę będzie niwykonanie dochodów

w dziale  Transport  i  Łączność.  Kolejne  zmiany  to  zmniejszenie   w  dziale  Gospodarka

mieszkaniowa o kwotę 840.000 zł do poziomu 160 000 zł. Zmniejsza się planowane dochody ze

sprzedaży  mienia  Powiatu.  Dokonując  zrównoważenia  zmniejszenia  dochodów  dokonuje  się

poniższych  zmian:  zwiększa  się  planowane  dochody z  tytułu   podatku  dochodowego  od  osób

fizycznych  –  350 000 zł;  zwiększa  się  planowane dochody  z  podatku dochodowego od osób

prawnych – 120 000 zł; wprowadza się do budżetu otrzymną część subwencji ogólnej dla Powiatu

na  kwotę  104  122  zł;  wprowadza  się  do  budżetu  wykonane  ponadplanowe  dochody,

w szczególności w działach Transort i Łączność,  Administracja publiczna, Oświata i wychowanie,

Edukacyjna opieka wychowawcza na łączna kwotę 142 422 zł; niekowynane wydatki w działach

Administracja publiczna i Rodzina zmniejsza się o 135 000 zł. Ostatnia zmiana  dotyczy działów

Oświata i  wychowanie i  Edukacyjna opieka wychowawcza . O kwotę 162 634 zł uzupełnia się

wydatki na wynagrodzenia z przeznaczeniem w szczególnośc na wypłatą dodatków motywacyjnych

dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Powiatu Nowosądeckiego za miesiąc

listopad i grudzień br. Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków jest część oświatowa subwencji

ogólnej w kwocie 78.362 zł oraz oszczędności uzyskane w wydatkach planowanych na dotacje dla

szkół  niepublicznych  Powiatu  i  dla  niepublicznego  Domu  Wczasów  Dziecięcych   w  łącznej

kwocie 84.272 zł. 

 
Przewodniczący  Komisji  Budżetowej  RPN  Marek  Kwiatkowski przedstawił  opinię  Komisji  do

projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch poddał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmian

w budżecie  Powiatu  Nowosądeckiego  na  2017  r.  oraz  zmian  w  Uchwale  Budżetowej  Powiatu

Nowosądeckiego na 2017 rok pod głosowanie.
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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 274/XXIX/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian

w budżecie  Powiatu  Nowosądeckiego  na  2017  r.  oraz  zmian  w  Uchwale  Budżetowej  Powiatu

Nowosądeckiego na 2017 rok, została podjęta

 Materiał stanowi załącznik do protokołu.

Ad 8.

Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy

Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła projekt uchwały.

Konsekwencją dokonanych zmian w budżecie Powiatu na rok 2017 w zakresie dochodów i wydatków

budżetu  są  odpowiednie  zmiany  wprowadzone  do  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Powiatu  na

rok 2017 i lata kolejne. W wykazie przedsięwzięć do Prognozy dokonuje się zmian w limitach wydatków

przeznaczonych  na  przebudowę  dróg  współfinansowanych  ze  środków  Programu  Rozwoju

Obszarów Wiejskich. 

Przewodniczący  Komisji  Budżetowej  RPN  Marek  Kwiatkowski przedstawił  opinię  Komisji  do

projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch poddał  projekt  uchwały  w sprawie  zmiany

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego pod głosowanie.

W wyniku głosowania otrzymano:

26 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 275/XXIX/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego, została podjęta.

Materiał stanowi załącznik do protokołu.

Ad 9.

Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  ustalenia  wydatków,  które  nie

wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła projekt uchwały.

Z upływem 2017 roku nie wygasają wydatki Powiatu Nowosądeckiego trzech zadań w łącznej kwocie

459  882  zł.  Dokończenie  realizacji  tych  zadań  w  bieżącym  roku  budżetowym  okazało  się

niemożliwe  z  uwagi  na  warunki  atmosferyczne  lub  przedłużające  sie  procedury  uzyskania

wymaganych  uzgodnień  i  pozwoleń  na  realizacje  tych  zadań.  Do  wykazu  wykazu  wydatków

niewygasających  proponuje  się  następujące  zadania:  budowa  chodników  w  ciągach  dróg

powiatowych, w szczególności w ciągu dróg powiatowych: Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyska

i Korzenna - Krużlowa w m. Korzenna – 157 500 zł; opracowanie dokumentacji technicznej dla

przebudowy  dróg  i  mostów  powiatowych  –  łączna  kwota  299  382  zł  –  w  szczególności:

przebudowy wiaduktu kolejowego nad drogą powiatową Ptaszkowa,   przebudowy mostu w ciągu

drogi powiatowej Stary Sącz - Przysietnica – Barcice, przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej

Wielogłowy – Ubiad w m. Wielogłowy,   budowy kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej

Jazowsko – Obidza w m. Obidza; wykonanie opinii przez biegłego w związku z prowadzonym

postępowaniem egzekucyjnym w zakresie ponownego wprowadzenia roślinności leśnej – 3 000 zł.

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 ustalenia

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 pod głosowanie.

W wyniku głosowania otrzymano:

27 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 276/XXIX/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, została podjęta.

Materiał stanowi załącznik do protokołu.

Ad 10.

Podjęcie  uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego

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

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. dr. Józefa Dietla

w Krynicy-Zdroju Pan Sławomir Kmak przedstawił projekt uchwały.

Zmiany zawarte w projekcie uchwały  Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w Statucie

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

zmiany o charakterze  technicznym i porządkowym, wynikające ze zmiany w ustawie o działalności

leczniczej.  W strukturze  i  zakresie  działalności  Szpitala  nic  się  nie  zmienia.  Najważniejsze  zmiany

w statucie  obejmują:  wykreślenie  z  brzmienia  statutu  określenia  „przedsiębiorstwo”;  pojawienie  się

nowych Poradni Specjalistycznych w Szpitalu w Krynicy –  diabetologii oraz neurologii, w Ośrodku

Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu –  leczenia nerwicy, terapii antynikotynowej oraz

leczenia środowiskowego.

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN Pan Włodzimierz Oleksy  przedstawił opinię

Komisji do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna.

Przewodniczący Komisji Statutowej RPN Pan Józef Głód  przedstawił opinię Komisji do projektu

uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch poddał  projekt  uchwały  w  sprawie  zmian

w Statucie  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  –  Szpital  im.  dr  J.  Dietla

w Krynicy-Zdroju pod głosowanie.

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 277/XXIX/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian

w Statucie  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  –  Szpital  im.  dr  J.  Dietla

w Krynicy-Zdroju, została podjęta.

Materiał stanowi załącznik do protokołu.

Ad 11.

Przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady

Powiatu Nowosądeckiego za 2017 rok.

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Stanisław  Dąbrowski

poinformował, zgodnie  z  planem  kontroli,  przyjętym  Uchwałą  Nr  202/XX/16  Rady  Powiatu

Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2016 r.  w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej

Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2017 r. przeprowadziła następujące kontrole:

1. Kompleksowa kontrola  w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie   w Nowym Sączu.

Przedmiotem kontroli była:   

- informacja nt. realizacji zadań,

- struktura organizacyjna,

- struktura zatrudnienia i  zakresy czynności  pracowników realizujących zadania,

- porównanie dochodów i wydatków za 2015 i 2016 r.

- sprawozdanie z realizacji zadań ze środków PFRON w 2015 r.

- sprawozdanie z realizacji zadań ze środków PFRON w 2016 r.

Zespół kontrolny po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz wyjaśnieniami nie wniósł

uwag do zakresu objętego kontrolą.

2. Kompleksowa  kontrola  w Powiatowym Zarządzie Dróg  w Nowym Sączu. Przedmiotem

kontroli była:   

- informacja nt. realizacji zadań,

- zestawienie przetargów za okres od roku 2012-2016,

- struktura organizacyjna,

- struktura zatrudnienia.
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Zespół kontrolny po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz wyjaśnieniach  złożonych

przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, a także dodatkowych wyjaśnieniach

Pana Wojciecha Zdunkiewicza Sekretarza Komisji Przetargowej w Powiatowym Zarządzie Dróg w

Nowym Sączu, nie wniósł zastrzeżeń do zakresu objętego kontrolą.

3. Kompleksowa  kontrola  w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Starym Sączu.

Przedmiotem kontroli było:   

- sprawozdania z realizowanych  zadań za 2016 r., 

- kalendarz imprez, 

- dokumentacja  prowadzonych zajęć w 2017 r., 

- dokumentacja zadań związanych ze szkółkami ginących zawodów, 

- struktura organizacyjna, struktura zatrudnienia.  

Wyjaśnień udzielał  Dyrektor  Powiatowego Młodzieżowego  Domu  Kultury  w  Starym  Sączu

Krzysztof  Szewczyk.  Zespół  kontrolny  po  zapoznaniu  się  z  przedstawioną  dokumentacją  oraz

wyjaśnieniami  Dyrektora  nie  wnosi  uwag  do  zakresu  objętego  kontrolą.  

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Stanisław  Dąbrowski,

poinformował, że Komisja zwróciła się do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie środków finansowych

na  jak  najszybsze  przygotowanie  pomieszczeń   na  potrzeby  studia  nagrań  oraz  wyposażenie

pozostałych sal dydaktycznych.  

 

Wobec braku pytań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad 12.

Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  planu  kontroli  Komisji

Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok.

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Stanisław  Dąbrowski

poinformował, iż w 2018 roku Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Nowosądeckiego dokona dwóch

całościowych  kontroli:   w Internacie  Międzyszkolnym w Starym Sączu  oraz  w Zespole  Szkół

i Placówek w Piwnicznej Zdroju  (Międzyszkolny Ośrodek Sportowy). Ponadto w w razie potrzeby

Komisja Rewizyjna RPN dokona innych kontroli zleconych przez  Radę Powiatu Nowosądeckiego.
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Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały w

sprawie  planu  kontroli  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  na  2018  rok pod

głosowanie. 

W wyniku głosowania otrzymano:

28 głosów – za

0 głosów – przeciw

0 głosów – wstrzymujących się

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

Uchwała Nr 278/XXIX/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie planu

kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok, została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad 13.

Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w sprawie  przyjęcia  planu  pracy  Rady

Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch  poinformował,  iż  ramowy plan  pracy Rady

Powiatu Nowosądeckiego został opracowany i przesłany wraz materiałami sesyjnymi do Państwa

Radnych.  Plan  pracy  uwzględnia  cały  rok,  także  kadencję  następną.  Na  zakończenie  kadencji

planowana jest sesja połączona z obchodami 20-lecia powstania Powiatu Nowosądeckiego.  

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok pod głosowanie. 

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 279/XXIX/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia

planu pracy Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok, została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad 14.

Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok:

a) Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Krakowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego

na 2018 rok.

b) Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok.   

Przystępując do procedury uchwalenia budżetu Powiatu Nowosądeckiego Przewodniczący Rady

Powiatu Zygmunt Paruch przypomniał, iż pismem BRZ-I.0004.47.2017 z dnia 15 grudnia 2017 r.

Radni  otrzymali  Uchwały  Składu  Orzekającego  Kolegium Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w

Krakowie  z  dnia  30  listopada  2017 r.,  w  sprawie  zaopiniowania  projektu  uchwały  budżetowej

Powiatu Nowosądeckiego na 2018 r., opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego

w  projekcie  uchwały  budżetowej  na  2018  rok  oraz  opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch  poprosił  Zarząd  oraz  Skarbnik  Powiatu

Nowosądeckiego Małgorzatę Bochenek  o przedstawienie projektu Uchwały Budżetowej Powiatu

Nowosądeckiego na 2018 rok. 

Starosta Nowosądecki Marek Pławiak przedstawił prezentację dot. projektu uchwały Budżetowej

Powiatu  Nowosądeckiego  na  2018  r.   w  części  dot.  inwestycji  Powiatu  Nowosądeckiego  na

2018 rok.  Poinformował  ponadto,  iż  kwestie  szczegółowe  przedstawi   Skarbnik  Powiatu

Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek. 

Starosta  Nowosądecki  rozpoczął  od  inwestycji  drogowych,  mówiąc  o:  drodze  Nawojowa  –

Żeleźnikowa Wielka – Łazy Biegonickie; dotacji dla Gminy Gródek nad Dunajcem w ciągu drogi

Sienna – Siedlce;  przebudowie dróg powiatowych, na którą przewidziano kwotę 5 300 000 zł,

w tym na udział własny Powiatu w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury

PROTOKÓŁ Nr 29/XXIX/2017  28 grudnia 2017 r.                                  13



drogowej;  budowie  chodników  –  3  mln  zł;  opracowaniu  dokumentacji  technicznej  oraz

opracowywanie  operatów –  300  000  zł;  wykupie  gruntów;   odbudowie  dróg  powiatowych  po

powodzi  i  stabilizacji  oraz  zabezpieczeniu  osuwisk  –  środki  zabezpieczone  na  wkład  własny

powiatu. 

W dalszej  części  Starosta  Nowosądecki  przeszedł  do  prezentacji  inwestycji  budowy  budynku

Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie.  W latach 2016 – 2018 na ten cel przeznaczono ponad

10 300 000 zł, w tym w roku 2018 ponad 4 250 000 zł.  Natomiast w ramach projektu „Małopolska

chmura edukacyjna” wyodrębniono 1 250 000 zł (pozyskane środki wynoszą – 1 125 000 zł).  Na

budowę hali sportowej przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu zaplanowano

5 569  00  zł.  Kolejne  środki  będą  przekazane  na  wyposażenie  budynku  Liceum  oraz  sali

gimnastycznej  w  Grybowie  380  000  zł,  a  także  wydatki  na  poprawę  bazy  Zespołu  Szkół

Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju oraz Starym Sączu – wykonanie przegród dymoszczelnych,

wentylacji, zaleconych przez Państwową Straż Pożarną. 

W kwestii zadań dotyczących ochrony zdrowia na Szpital w Krynicy-Zdroju zostanie przeznaczona

kwota w wysokości ponad  4 261 000 zł. Łączne wydatki w latach 2017-2018  na ten cel wynoszą

ponad 11 mln zł. 

Następnie Starosta Nowosądecki poinformował, że z budżetu Powiatu dofinansowywany jest zakup

sprzętu  medycznego  dla  Sądeckiego  Pogotowia  Ratunkowego  w  Nowym  Sączu  –  50  000  zł,

opracowanie  dokumentacji  projektowej  dla  budowy  Powiatowego  Urzędu  Pracy  dla  Powiatu

Nowosądeckiego  w  Nawojowej  –  74  640  zł,  dotacja  na  inwestycje  Powiatowego  Zakładu

Aktywności Zawodowej w Nawojowej – 140 000 zł. 

Kontynuowany będzie projekt pn. „Cyfryzacja Zasobów Geodezyjnych i Kartograficznych Powiatu

Nowosądeckiego  i  Miasta  Nowy  Sącz”  -  w  latach  2017-2012  tj.  kwota  ponad  16  mln  zł.

W roku 2018 na ten cel przewidziano kwotę  ponad 6 145 000 zł. W ramach projektu pn. „Poprawa

efektywności  energetycznej  w  budynkach  użyteczności  publicznej  Powiatu  Nowosądeckiego”

przewidziano kwotę ponad 7 mln zł, w tym dofinansowanie 3 771 344 zł.  

W  budżecie  Powiatu  na  2018  rok  przewidziano  także  wydatki  zmierzające  do  dokonania

termomodernizacji budynku przy ul. Kościuszki, zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym

(m.in.  agregat  prądotwórczy)  oraz opracowywanie dokumentacji   dla  zadania „Usuwanie barier

architektonicznych”.    
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Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch  poprosił Skarbnika Powiatu Nowosądeckiego

Małgorzatę Bochenek o przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby

Obrachunkowej  w  Krakowie  z  dnia  30  listopada  2017  r.,  w  sprawie  zaopiniowania  projektu

uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2018 r.,  oraz o  przedstawienie projektu uchwały

Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2018 r. wraz z autopoprawką.   

Skarbnik  Powiatu  Nowosądeckiego  Małgorzata  Bochenek przedstawiła  autopoprawkę  do

projektu  uchwały  Budżetowej  Powiatu  Nowosądeckiego  na  2018  rok  wniesioną  przez  Zarząd

Powiatu.  Autopoprawka  ma  związek  z  podpisanym  porozumieniem  z  Ministerstwem  Edukacji

Narodowej  na  realizację  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej  i  wynikających  z  programu

kompleksowego wsparcia  dla  rodzin  pn.  „Za życia”.  Niniejsze  porozumienie  zostało  podpisane

z Ministerstwem  po  dacie  przekazania  materiałów.  Wymieniona  autopoprawka  wprowadzi

następujące zmiany do złożonego projektu budżetu: zwiększy dochody bieżące  i wydatki bieżące

w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 125 100 zł; wprowadzenie autopoprawki spowoduje

również zmiany w treści projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego, polegających na

odpowiednich  zwiększeniach  dochodu  budżetu  i  wydatków  budżetu;  wprowadzi  również

odpowiednie zmiany w załącznikach do projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego –

w załączniku nr 1 „Planowane dochody”, załączniku nr 2 „Planowane wydatki”, załączniku nr 3

„Przychody i rozchody” oraz wprowadzi załącznik nr 6 „Planowany dochody i wydatki związane

z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”.

Wprowadzenie  powyższej  autopoprawki  spowoduje  również  stosowne  zmiany  w  treści

uzasadnienia do przedłożonego projektu. 

Następnie Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek odczytała uchwałę Składu

Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 listopada 2017 r.,

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2018 r. 

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła prezentację dot. projektu

uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2018 r. 

Planowane dochody ogółem wyniosą kwotę 140 088 305 zł, a planowane wydatki  ogółem kwotę

148   689  944  zł.  Porównując  te  dwie  wartości  do  Uchwały  Budżetowej  na  rok  2017  można

zaobserwować,  że  planowane dochody  wzrosną  o  kwotę  przeszło  4  002 000 zł,  a  planowane

dochody  wzrosną  przeszło  o  8  500  000  zł.   Jeżeli  chodzi  o  strukturę  dochodów  bieżących,

PROTOKÓŁ Nr 29/XXIX/2017  28 grudnia 2017 r.                                  15



dochodów majątkowych , również wydatków bieżących i wydatków majątkowych,  to podobnie,

jak w roku 2017, obserwuje się bardzo podobny poziom dochodów bieżących. W układzie roku

2018  dochody bieżące stanowią 86,7% całości dochodów, a dochody majątkowe 13,3%. Jeżeli

chodzi  o  wydatki  ogółem  budżetu,  to  wydatki  bieżące  są  niższe  od  wydatków  bieżących

w roku 2017.  Wynika  to  w  szczególności  z  planowanych  w  2017  roku  projektów  unijnych

traktowane jako bieżące. Natomiast wydatki majątkowe, to w porównaniu z rokiem 2017  wzrosną

one w bardzo istotny sposób do poziomu 40 863 293 zł, tym samym  stanowiąc wielkość wyższą od

planowanego  budżetu  na  inwestycje  roku  2017  o  kwotę  przeszło  10  200  000  zł.  Struktura

powyższych wydatków 72,5% stanowią planowane wydatki bieżące, a 27,5% planowane wydatki

majątkowe budżetu.  Planowany wynik finansowy budżetu Powiatu na  rok 2018 będzie  ujemny

w kwocie 8 601 639 zł i będzie wyższy o przeszło 4 500 000 zł od deficytu roku 2017. Na wzrostu

poziomu  deficytu  wpływ  ma  znacznie  wyższy  aniżeli  w  2017  roku  poziom  wydatków

majątkowych. Poziom nadwyżki operacyjnej wyniesie prawie 13 630 000 zł – jest to nadwyżka

wyższa o przeszło 1 135 000 zł od planowanej nadwyżki roku 2017. Nadwyżka operacyjna, czyli

różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi,  informuje,  jaka część dochodów

bieżących  zostanie  przeznaczona  przez  Powiat  na  finansowanie  zadań  inwestycyjnych.

W przychodach  powiatu  wyróżniane  są  dwie  grupy  –  grupa  planowanych  i  zaciągniętych

w roku 2017  kredytów  oraz  grupa  wolnych  środków.  W  2018  roku  planuje  się  zaciągnięcie

kredytów  długoterminowych  na  kwotę   16  479  571  zł.  Będą  to  trzy  rodzaje  kredytów:  na

sfinansowanie   planowanego deficytu  w kwocie   8  601 639 zł;  kwota  6  020 253 zł  na  spłatę

wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań  długoterminowych  w  postaci  w  postaci  kredytów

długoterminowych; kwota 1 857  000 zł z przeznaczeniem na udziały własne powiatu w realizacji

projektów unijnych. Do projektu budżetu przewidziano wolne środki w wysokości 2 702 068 zł,

a w kwocie  tej   znajdują  się  nierozdysponowane  wolne  środki  budżetu  powiatu  za  rok  2016

w kwocie  1 429  628  zł,  pozostałe  kwoty  to  planowane  oszczędności  oraz  wyprzedzająco

przekazane środki na finansowanie zadań unijnych.  Rozchody powiatu, czyli  planowane spłaty

kredytów przez Powiat w roku 2018 zaciągniętych w latach 2009-2018 – to kwota 10 580 000 zł.

Przedstawiony  budżet  spełnia  uwarunkowania  art.  242  oraz  art.  243  ustawy  o  finansach

publicznych. W planowanych dochodach ze sprzedaży majątku na rok 2018 w kwocie 1 600 000 zł,

jak wskazano w uzasadnieniu do projektu Uchwały Budżetowej, planowana jest sprzedaż budynku

byłego  Powiatowego  Domu Kultury w Starym Sączu,  sprzedaż  działek  w Krynicy-Zdroju  oraz

sprzedaż  byłej  szkoły  w Podegrodziu.   W planowanych  wydatkach  budżetu  Powiatu  w  latach

2017-2018 poziom wydatków bieżących jest niższy aniżeli w roku 2017 o przeszło 1 600 000 zł.

Zdecydowanie  wyższy jest  natomiast  poziom planowanych  wydatków majątkowych  o  przeszło

10 200 000 zł na poziomie prawie 41 000 000 zł w 2018 roku. Najwyższą pozycję w strukturze
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dochodów zajmują subwencje – ponad 57 000 000 zł (prawie 41% wydatków budżetu); następnie

udziały we wpływach z podatku dochodowego oraz pozostałe dochody własne – 52 246 000 zł

(ponad 37% budżetu);  kolejna grupa to planowane dotacje  i  środki pochodzące z budżetu Unii

Europejskiej  –  prawie  15  000  000  zł  (blisko  11%);  pozostałe  dochody  własne  –  prawie

20 000 000 zł  (wpłaty  z  opłaty  komunikacyjnej,  wpływy z odpłatności  mieszkańców  DPS  oraz

pozostałe odpłatności za usługi świadczone przez jednostki organizacyjne Powiatu); dotacje celowe

z budżetu Państwa – prawie 11 000 000 zł; dotacje celowe, głównie przekazywane przez inne jst –

prawie 5 000 0000 zł. Wydatki z budżetu w 2018 roku w blisko 1/3 części stanowią wydatki na

oświatę,  wychowanie,  edukacyjną  opiekę  wychowawcza  oraz  kulturę  fizyczną  –  przeszło

46 700 000 zł; kolejna grupa to wydatki w dziale transport i łączność – 25 239 000 zł;  wydatki na

pomoc społeczną, politykę społeczną i rodzinę – 24 763 000 zł; gospodarka komunalna, ochrona

środowiska,  działalność  usługowa   -  blisko  11% budżetu;  wydatki  na  administrację  –  13,3%,

wydatki na ochronę zdrowia – ponad 8 500 000 zł. Następnie Skarbnik Powiatu powiatu omówiła

strukturę grup wydatków oraz poziom zadłużenia Powiatu w latach 2015-2018. Wykonany dług za

rok  2015  to  67  196  634  zł  –  w  ostatnim  okresie  2015  roku  Powiat  zaciągnął  kredyt  na

sfinansowanie budowy obwodnicy zachodniej Nowego Sącza w kwocie blisko 3 400 000 zł. Za

2016 rok  dług  wykonany to  60  965  336 zł.  W 2017 roku  planowano  w Uchwale  Budżetowej

poziom długu 61 859 336 zł. Po wykonaniu budżetu za 2017 rok nastąpi bardzo istotna zmiana,

ponieważ w ciągu 2017 roku zostało zmniejszone zapotrzebowanie kredytowe Powiatu na kwotę

prawie  3  000  000  zł,  wobec  czego  wykonanie  długu   na  koniec  roku  wyniesie  niespełna

59 000 000 zł. Planowane zadłużenie na koniec roku 2018 wyniesie 64 821 904 zł. Na zakończenie

Skarbnik Powiatu omówiła indywidualny wskaźnik zadłużenia Powiatu.

Przewodniczący Komisji Budżetowej RPN Marek Kwiatkowski przedstawił opinię Komisji do

projektu  uchwały. Opinia  Komisji  jest  pozytywna.  Przewodniczący  Komisji  zwrócił  uwagę

zarówno na słabe, jak i mocne strony przedłożonego budżetu. Wśród słabych stron wymienił lekko

wzrost zadłużenia i lekki wzrost deficytu oraz kwestię rosnących wydatków na oświatę. Natomiast

wśród pozytywnych cech Przewodniczący podkreślił wysoki procent inwestycji. 

Starosta  Nowosądecki  Marek  Pławiak  przedstawił  opinię  w  zakresie  porządku  publicznego

i  bezpieczeństwa  Komisji  Wspólnej  Bezpieczeństwa  i  Porządku  dla  Miasta  Nowego  Sącza

i Powiatu Nowosądeckiego do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości Antoni Poręba przedstawił stanowisko Klubu

Radnych Prawa i Sprawiedliwość. Podkreślił, że przedłożony budżet jest inwestycyjny. Klub Prawa
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i Sprawiedliwości  i  Zarząd  Powiatu   przy  udziale  wszystkich  Radnych  RPN  realizuje  budżet

rozwojowy lekko się zadłużając, ale w sposób bezpieczny na co wskazują przedstawione wskaźniki.

Przewodniczący zaznaczył, iż zostało wykonanych wiele prac. Wszystkie te zamierzenia wymagają

olbrzymiego  wysiłku,  zaradności  starań  o  środki  zewnętrzne,  co  jest  dużą  zasługą  Państwa

Starostów.  W tej kwestii nie można zapomnieć o Radnych RPN, gdyż wszyscy wspólnie razem

odpowiadają  za  realizację  budżetu,  a  Rada  jako  organ  uchwałodawczy   ten  budżet  opiniuje

i podejmuje  ostateczna  decyzję,  natomiast  organ  wykonawczy,  tj.  Zarząd,  ten  budżet  realizuje.

Biorąc  wszystkie  te  sytuację  pod  uwagę,  Przewodniczący  złożył  podziękowania  wszystkim

członkom merytorycznych Komisji RPN, wszystkim przewodniczącym oraz zastępcom  Komisji za

merytoryczną oraz konkretną pracę. W dalszej części Przewodniczący zwrócił uwagę, że w zasadzie

budżet został przez Komisje przyjęty bez poprawek, co świadczy o rzetelnej pracy Zarządu, Pani

Skarbnik oraz dyrektorów wydziałów. Na zakończenie Przewodniczący w imieniu władz Prawa

i Sprawiedliwości jeszcze raz podziękował za wykonaną pracę. 

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch otworzył dyskusję dotyczącą projektu Uchwały

Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2018 r.

Radna Rady Powiatu Nowosądeckiego Joanna Stawiarska zwróciła uwagę na tendencje, które

występują w budżecie Powiatu Nowosądeckiego za okres całej  dotychczasowej kadencji.  Radna

zaznaczyła,  że  przy  ekspansywnym  budżecie  przy  stosunkowo  odważnym  udziale  wydatków

inwestycyjnych  zadłużenie  zostało  zmniejszone  o  ponad  4  mln  zł.  Zdaniem  Radnej  poziom

zadłużenia nie jest zadowalający, ale z drugiej strony przy dzisiejszej polityce finansowej Państwa

utrzymywanie zadłużenia, które pozwala na trzymanie w ryzach pewnych wskaźników jest jedyną

możliwą rozsądną alternatywą ku temu, aby cokolwiek na danym terenie robić. Następnie Radna

podziękowała, że przy konstrukcji budżetu wzięto pod uwagę głos Radnych RPN. 

Starosta Nowosądecki Marek Pławiak zabierając głos zgodził się ze zdaniem Pani Radnej RPN

Joanny Stawiarskiej.  Zwrócił  uwagę na wykonane inwestycje i  ich wartość.  W ciągu trzech lat

zostało  zainwestowane  ponad  100  mln  zł,  łącznie  z  obwodnicą  zachodnią.  Zwrócił  uwagę  na

sytuację kryzysową związaną z realizacją inwestycji obwodnicy zachodniej, jaką zastała obecna

kadencja i z którą pomyślnie rozwiązano. Wyraził słowa uznania dla obecnego Zarządu, sposobu

zarządzania  i  rozwiązywania  problemów.  Podkreślił,  iż  nie  jest  możliwa  redukcja  zadłużenia

w ciągu  tak  krótkiego  okresu.  Starosta  złożył  także  podziękowania  Zarządowi,  pracownikom

Starostwa  Powiatowego  oraz  pracownikom  jednostek  Powiatu  Nowosądeckiego,  którzy  na  to

zasługują. Odnosząc się do kwestii oświaty, Starosta zaznaczył, że dla najważniejszy jest człowiek,
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a oszczędność w tym dziale wiąże się z likwidacją oddziałów i miejsc pracy dla nauczycieli, dlatego

w  tym  temacie  kierowano  się  aspektem  społecznym.  Na  zakończenie  Starosta  pogratulował

Pani Skarbnik, Zarządowi oraz Radzie RPN oraz podziękował za pracę w kolejnym roku.

Przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości Antoni Poręba zaznaczył, że na obecnej sesji

omawiane  są  kwestie  budżetu  na  2018  rok,  natomiast  na  najbliższej  sesji  absolutoryjnej  będą

składane podziękowania za 2017 rok. 

Skarbnik  Powiatu  Nowosądeckiego  Małgorzata  Bochenek  odczytała  projekt  uchwały

budżetowej na 2017 rok wraz ze zgłoszoną autopoprawką.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch  poinformował,  iż  na  sali  obrad  podczas

głosowania  nad  omawianym  projektem  uchwały  obecnych  jest  28  Radnych  Powiatu

Nowosądeckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch  poddał projekt uchwały w sprawie podjęcia

Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2018 r. wraz z autopoprawką  pod głosowanie. 

W wyniku głosowania otrzymano:

28 głosów – za

0 głosów – przeciw

0 głosów – wstrzymujących się

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

Uchwała  Nr  280/XXIX/17 Rady Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  28  grudnia  2017  r.  w  sprawie

podjęcia Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2018 r. została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch złożył gratulacje wszystkim, którzy pracowali

przy  konstruowaniu  i  tworzeniu  budżetu  Powiatu  Nowosądeckiego  na  2018  rok  –  Zarządowi

Powiatu Nowosądeckiego, Skarbnikowi Powiatu Nowosądeckiego, Radnym RPN, kierownikom i

dyrektorom  jednostek  organizacyjnych  oraz  Radnym  Powiatu  Nowosądeckiego  za  prace

w komisjach.
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Ad 15.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy

Finansowej Powiatu Nowosądeckiego. 

Skarbnik  Powiatu  Małgorzata  Bochenek złożyła  prośbę  o  przyjęcie  autopoprawki  do

Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu  Nowosądeckiego,  złożonej  przez  Zarząd  Powiatu

Nowosądeckiego.  Zarząd  zwrócił  z  prośba  o  wprowadzenie  autopoprawki  w związku

z wprowadzeniem zadania pn. „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin Za Życiem” na łączną

kwotę 646 880 zł  na lata  2017-2021,  z  tego na rok 2018  kwoty 125 100 zł  oraz w związku

z przesunięciem terminu zadania pn. „Aktualizacja operatu ewidencji gruntów” z 2017 na 2018 rok.

Zmiany  te  spowodują  aktualizację  załącznika  nr  2  „Wykaz  przedsięwzięć  do  prognozy”  oraz

załącznika nr 1. Następnie Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały.  

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2018-2025.  W stosunku do prognozy sprzed roku

nie została wydłużona, co oznacza, że planowana spłata kredytów  zaciągniętych w roku 2018 nie

będzie się wydłużać i tym samym nie będzie generować kosztów i nastąpi w roku 2025.  Wartości

prognozy  finansowej  dla  roku  2018  są  spójne  z  referowanym  i  przejętym  budżetem  Powiatu

Nowosądeckiego  na  rok  2018.  Natomiast  wartości  i  prognozy  dla  lat  2019-2025  obliczono

wykorzystując  założenia  makroekonomiczne nakreślona  przez  Ministra  Rozwoju  i  Finansów,  w

szczególności  chodzi  o  wskaźnik  dynamiki  realnej  PKB  i  średnioroczną  dynamikę  cen  w

planowanym okresie Uchwała w sprawie prognozy finansowej zawiera upoważnienie dla Zarządu

do zaciągania zobowiązań wieloletnich związanych z realizacją przedsięwzięć wymienionych w

Załączniku  nr  2  do  Uchwały  oraz  zawiera  upoważnienie  dla  Zarządu  zawierania  umów

zapewniających  ciągłość  działania  jednostek  powiatowych  do  kwoty  limitu  10  000  000  zł.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujęto wszystkie zadania wieloletnie w podziale na sposób

finansowania jako sposób finansowania krajowe oraz finansowanie ze środków zewnętrznych. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Zygmunt  Paruch poprosił  Pana  Marka

Kwiatkowskiego o przedstawienie opinii Komisji Budżetowej. 

Przewodniczącego 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 przyjęcia

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego wraz autopoprawką pod głosowanie. 

PROTOKÓŁ Nr 29/XXIX/2017  28 grudnia 2017 r.                                  20



W wyniku głosowania otrzymano:

28 głosów – za

0 głosów – przeciw

0 głosów – wstrzymujących się

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

Uchwała  Nr  281/XXIX/17 Rady Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  28  grudnia  2017  r. w  sprawie

przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad 16.

Oświadczenia, wolne wnioski.

Starosta Nowosądecki Marek Pławiak zabierając głos złożył podziękowania wszystkim Radnym RPN

za merytoryczne podejście podczas prac nad budżetem oraz za pracę w Komisjach RPN.

Poseł na Sejm RP Józef Leśniak pogratulował uchwalenia budżetu na rok 2018, który został przyjęty

jednogłośnie i  który jest  proinwestycyjny oraz pro rozwojowym. Poseł  podkreślił,  iż jest  to budżet,

wpisujący się w politykę zrównoważonego rozwoju polityki Prawa i Sprawiedliwości. Uwzględnia on

realne potrzeby mieszkańców i stawia jakość ich życia ponad sztywne wskaźniki. W dalszej części Poseł

nawiązał do polityki prowadzonej  przez Rząd Prawa i  Sprawiedliwości.  Poinformował,  że Posłowie

okręgu nr 14 rejonu sądeckiego złożyli poprawkę do budżetu na rok 2018. Mając do dyspozycji kilka

milionów  złotych  wszyscy  jednogłośnie  zgodzili  się,  aby  te  środki  przeznaczyć  na  opracowanie

dokumentacji technicznej obwodnicy wokół Piwnicznej. Jest to niezwykle ważna inwestycja nie tylko dla

mieszkańców Piwnicznej,  ale  przede  wszystkim dla  całego  regionu.   Poseł  poruszył  także  kwestię

modernizacji wiaduktu kolejowego w Ptaszkowej, wyrażając nadzieję, że rozpocznie się ona niebawem.

Na  zakończenie  Poseł  złożył  życzenia  w  kierunku  Zarządu  oraz  Radnych  RPN  pomyślności

w nadchodzącym 2018 roku. Zaznaczył, iż jest to rok szczególny ze względu na 100-lecie odzyskania

niepodległości przez Polskę.

 

Radna Rady Powiatu Nowosądeckiego Zofia Nika złożyła prośbę o przekazanie 1% podatku dla

chorego 17-letniego chłopca, cierpiącego na chorobę krwi małopłytkowość imunnologiczną oporna

na standardowe metody leczenia. 
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Radny  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Stanisław  Sułkowski  w  imieniu  członków  Komisji

Sportu i Turystyki RPN złożył życzenia noworoczne Zarządowi oraz Radnym RPN. Ponadto złożył

podziękowania dyrektorom i pracownikom Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu za

współpracę i rzyczliwość. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Zygmunt  Paruch kierując  podziękowania

Zarządowi,  Pani Skarbnik parlamentarzystom, Radnym RPN, przedstawicielom służb mundurowych,

przedstawicielom samorządów, dyrektorom oraz pracownikom Starostwa Powiatowego, kierownikom

jednostek organizacyjnych powiatu, złożył życzenia noworoczne.

Poseł na Sejm RP Józef Leśniak przekazał w imieniu Posła RPN Arkadiusza Mularczyka życzenia oraz

podziękowania  dla  Zarządu,  Radnych  RPN,   dyrektorów,  pracowników  Starostwa  Powiatowego

w Nowym Sączu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu.

Ad 17.

Zamknięcie sesji.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Zygmunt  Paruch,  wobec  wyczerpania

wszystkich  punktów  Porządku  Obrad  XXIX  Sesji  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego,  ogłasza

zamknięcie posiedzenia i dziękuje za udział w obradach Sesji.

              Przewodniczący  

              Rady Powiatu Nowosądeckiego

    

                                     Zygmunt Paruch

Zał. 5 

Załącznikami do powyższego protokołu są wydruki wygenerowane z sytemu debat i głosowań

dotyczące poszczególnych głosowań. 

Protokołowała:

Monika Pasiut
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