
Rada  
Powiatu Nowosądeckiego

PROTOKÓŁ Nr 29/XXIX/2013
z obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 listopada 2013 r.

Ad. 1.
Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego rozpoczęła się o godzinie 12:00 w budynku Starostwa 

Powiatowego  w  Nowym  Sączu,  ul  Jagiellońska  33,  sala  obrad  (pokój  208),  a  zakończyła  
o godzinie 14:30.
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).

Zgodnie  z  §  21  ust.  2  Statutu  Powiatu  Nowosądeckiego Przewodniczący Rady Powiatu 
Wiesław Basta upoważnił Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Nowosądeckiego Jana Dziedzinę 
do prowadzenia obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 29 listopada br.

Upoważnienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu  Jan  Dziedzina,  dokonał  otwarcia  posiedzenia  XXIX 

Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego IV kadencji, po czym przywitał przybyłych radnych i gości.
Na sekretarzy obrad wyznaczeni zostali Radni: Józef Świgut i Stanisław Śmierciak.

Ad. 2.
Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Jan  Dziedzina  zwrócił  się  do  radnych  z  zapytaniem,  
czy są uwagi lub wnioski dotyczące zmian w przesłanym wcześniej projekcie porządku obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina poddał pod głosowanie porządek obrad.
Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 22

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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina stwierdził, że porządek obrad XXIX Sesji
Rady Powiatu Nowosądeckiego został przyjęty jednogłośnie.
 
Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu XXVIII Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.

4. Interpelacje radnych.

5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym. 
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6. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu dotycząca zimowego utrzymania dróg 

powiatowych w sezonie 2013/2014.

7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie propozycji kontraktu dla Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju na 2014 r.

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

Nowosądeckiego na 2013 rok. 

9.  Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  wyboru  biegłego  rewidenta  

do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za rok 2013.      

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Uchwały nr 160/XIV/12 Rady 

Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie powierzenia Miastu Nowy Sącz 

realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej.

11.  Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  przystąpienia  Powiatu 

Nowosądeckiego do projektu pt: „Ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej 

Powiatu Nowosądeckiego poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” w ramach działania 7.2 

Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Małopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

12.  Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  przystąpienia  Powiatu 

Nowosądeckiego  do  projektu  pilotażowego:  „Małopolska  Chmura  Edukacyjna”  w  ramach 

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na  lata  2007-2013 Priorytet  1.  Warunki  dla 

rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

13.  Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  przystąpienia  Powiatu 

Nowosądeckiego do projektu pt: ”Twoja Szansa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw  

w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

14.  Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  Programu  Współpracy  Powiatu 

Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014.

15. Sprawy bieżące i wolne wnioski.  

16.Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina zaznaczył, iż obecnie trwa ceremonia pogrzebowa 
śp.  Ks.  Prałata  Jana  Wątroby   -  wieloletniego  Proboszcza  Piwnicznej  i  Dziekana  Dekanatu 
Piwniczańskiego.  W uznaniu  jego  zasług  dla  Powiatu  Nowosądeckiego  Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Jan Dziedzina poprosił o uczczenie chwilą ciszy jego pamięć.
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Ad. 3.
Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina 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 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina 
zaproponował przystąpienie do głosowania nad przyjęciem protokołu.
Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 22
W wyniku głosowania otrzymano:
22 głosów – za,
0 głosów – przeciw,
0 głosów – wstrzymujących się.

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

Ad. 4 / 5
Interpelacje Radnych.

Interpelacje Radnych.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Andrzej Gancarz złożył interpelacje dotyczące:
• naprawy drogi Polna (Muszyna) – Jastrzębik,
• prośba o sprawdzenie oznakowania przy szkole w Żegiestowie
•  terminu ukończenia mostu na ul. Kościuszki w Muszynie

Radny Powiatu Nowosądeckiego Stanisław Węglarz złożył interpelacje dot.

• zapytania  o  skład  komisji  konkursowych  ds.  opiniowania  ofert  na  realizację  zadań 
publicznych w trybie ustawy z dnia 24.IV.2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolonatariacie

Radny Powiatu Nowosądeckiego  Antoni Poręba złożył interpelacje dot.
• przebudowy tunelu nad drogą powiatową w Ptaszkowej,
• interwencji u właściciela posesji w Ptaszkowej w celu wycięcia krzewów

Radny Powiatu Nowosądeckiego Józef Świgut złożył interpelacje dot.
• prośba o wsparcie budowy chodników w Gminie Kamionka Wielka,
• obwodnicy zachodniej
• wykazu wykonanych inwestycji na drogach i chodnikach
• planów remontu drogi Nowy Sącz-Florynka
• zwiększenia patroli policji na terenie Kamionka Wielka
• zapytanie o remont mostu w ciągu drogi powiatowej na granicy Królowej Górnej -Cieniawa
• prośba  o  podjęcie  próby  ustanowienie  przejścia  dla  dzieci  na  drodze  krajowej  nr  28  

w miejscowości Mszalnica oraz o patrole policyjne na tym odcinku drogi
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Radny Powiatu Nowosądeckiego Franciszek Kantor złożył interpelacje dot.
• prośba  o ujęcie w budżecie na 2014 r. inwestycji drogowych na drogach Łęka – Miłkowska, 

droga Korzenna – Łyczana, droga Korzenna Pogwizdów-Krużlowa.
• prośba o ponowne rozpatrzenie budowy chodnika w Wojnarowej

Radny Powiatu Nowosądeckiego Marian Ryba złożył interpelacje dot.
• prośba o położenie dywanika asfaltowego na drodze powiatowej prowadzącej przez park 

Baszta od Złockiego do ul. Lipowej.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch złożył interpelacje dot.

• pilnego oznakowania poziomego drogi Rożnów-Witowice Dolne

Radny Powiatu Nowosądeckiego Marek Kwiatkowski złożył interpelacje dot.

• prośba  o  uwzględnienie  w  projekcie  budżetu  na  rok  2014  środków  na  zmontowanie 
podwieszanej kładki jako przejście dla pieszych w okolicy mostu w Chomranicach

Podinspektor Miejskiej Policji w Nowym Sączu pan Albert Kogut  z uwagi na to, iż sprawy 
dotyczące  interpelacji  wymagają  sprawdzenia  zobowiązał  się  do  złożenia  odpowiedzi  na 
interpelacje radnych w formie pisemnej. 

Radny Antoni Poręba poprosił o przedstawienie statystyk dotyczących wypadkowości na przejściu 
na pieszych w Stróżach.

Podinspektor  Miejskiej  Policji  w  Nowym  Sączu  pan  Albert  Kogut zobowiązał  się  do 
przedstawienia statystyk dotyczących wypadkowości na przejściu na pieszych w Stróżach w formie 
pisemnej.

Starosta Powiatu Nowosądeckiego Jan Golonka poinformował, że dnia 20.XI.2013 roku Zarząd 
Powiatu Nowosądeckiego podjął uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego podziału środków 
PFRON przeznaczonych na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Starosta Powiatu Nowosądeckiego Jan Golonka  odniósł  się  do interpelacji  Radnego Powiatu 
Nowosądeckiego Stanisława Węglarza w sprawie zmiany zasad powoływania radnych do udziału 
w komisjach konkursowych. Starosta zobowiązał się do uzyskania odpowiedzi na pytanie czy radny 
może być osobą reprezentującą organ wykonawczy  jednostki samorządu terytorialnego lub organu 
organizacji pozarządowej ogłaszającej konkurs. Uzyskanie pozytywnej odpowiedzi na te pytania 
będzie oznaczać możliwość uczestniczenia radnych w  komisjach konkursowych. W odniesieniu do 
pozostałych interpelacji starosta poinformował, że w materiałach dostarczonych dla obecnych na 
sesji znajdują się umowy dotyczące zimowego utrzymania dróg wraz z danymi kontaktowymi firm 
zajmujących się zimowym utrzymaniem dróg.  
W odpowiedzi  na interpelację  dotyczącą przedstawienia  wykazu inwestycji  na drogach starosta 
zobowiązał się do dostarczenia wykazu w formie pisemnej. W dalszej części starosta przedstawił 
prezentację  dotyczącą  inwestycji  budowy mostu  w  Muszynie  przez  rzekę  Poprad.  Umowa  na 
wykonanie  mostu  została  zawarta  10  czerwca  br.  Część  prac  nie  została  objęta  programem 
usuwania skutków powodzi ze względu na to, że nowy most nie został wybudowany na miejscu 
starego.  Jest  to  ponad milion  zł,  które  Powiat  Nowosądecki  musi  zapłacić  oraz  pokryć  koszty 
wykupu  terenu.  Termin  wykonania  określony  został  na  30  listopada  2013  r.  W  związku  
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z nieprzewidzianymi trudnościami termin zakończenia prac został przedłużony do 16 grudnia 2013 
r. Termin wykonania prac związanych z usuwanie skutków powodzi zostanie dotrzymany. Starosta 
poinformował, że termin wykonania mostu w Piątkowej również został przedłużony o dwa tygodnie 
z  powodu  trudności  jakie  pojawiły  się  podczas  wykupu  działek,  które  wydłużyły  procedurę 
rozpoczęcia  remontu.  W  odniesieniu  do  pozostałych  interpelacji  dotyczących  budowy  dróg  
i chodników oraz naprawy nawierzchni starosta poinformował, że inwestycje te będą brane pod 
uwagę podczas ustaleń budżetu na przyszły rok.
Starosta poinformował, że w związku ze stanem budżetu bezzasadne wydają się uwagi dotyczące 
dofinansowania zadań gminnych. 
W odniesieniu do drogi Nowy Sącz – Folrynka starosta poinformował, że Powiat Nowosądecki 
finalizuje uzgodnienia subregionalne między Powiatem Limanowskim, Nowosądeckiem, Gorlickim 
i  Miastem Nowy Sącz.  Droga Nowy Sącz  – Florynka jest  szlakiem uzdrowiskowym łączącym 
miejscowości  uzdrowiskowe  od  Wapiennego  aż  po  Porębę  w  Powiecie  Limanowskim  przez 
Florynkę, Kamionkę i Nowy Sącz. Koszt tej inwestycji w całości przewidywany jest na kwotę 250 
milionów zł. W subregionie do zagospodarowania własnego przeznaczona jest kwota 500 milionów 
zł.  Środków  wyspecyfikowanych  na  drogi  ze  środków  unijnych  powiat  nie  posiada.  Powiat 
Nowosądecki  podjął  próby pozyskania  środków na  drogi  w dwóch  przypadkach  tj.  połączenie 
uzdrowisk oraz projekt zagospodarowania Jeziora Rożnowskiego. Wymienione uzdrowiska utworzą 
uznaną strefą aktywności gospodarczej. Powiat może otrzymać do 30% dofinansowania środków na 
drogi  dojazdowe do strefy aktywności  gospodarczej.  W złożonym wniosku finansowane są nie 
drogi  a rozwój danego obszaru przedsięwzięcia.  Zgoda w subregionie w tej  kwestii  jest  pełna. 
Powiat  Nowosądecki  nie  otrzymał  ostatecznych  wytycznych  od  Ministerstwa  Rozwoju 
Regionalnego ani od Marszałka, które przez kilka następnych miesięcy będą negocjowane jednak 
na wiosnę możliwe będzie rozpoczęcie prac nad projektami.
W sprawie obwodnicy zachodniej Powiat Nowosądecki dopełnił wszelkich formalności związanych 
z tą inwestycją jednak ze względu na czynności administracyjne nie wszedł w tryb jej wykonania.  
Powiat Nowosądecki posiada środki zabezpieczone na ten cel oraz ustalony został  wykonawca. 
Jeżeli do końca stycznia nie dojdzie do rozstrzygnięcia sprawy inwestycja będzie realizowana jako 
inwestycja regionalna w następnym okresie programowania. Środki przeznaczone na tą inwestycję 
nie  mogą  być  przeznaczone  na  inną  inwestycję  na  terenie  Powiatu  Nowosądeckiego.  Starosta 
poinformował, że odbyło się spotkanie z Marszałkiem na temat drogi Brzesko – Nowy Sącz.  czas  
trwania przygotowania inwestycji może trwać nawet 3 lata, jednak droga nie jest wpisana w wykaz 
priorytety Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Most  w  Królowej  Górnej  jest  ujęty  w  zadaniach  na  przyszły  rok.  W  odniesieniu  do  drogi  
w Miłkowej i Ptaszkowej należy rozstrzygnąć czy odcinki, o których mowa w interpelacjach leżą 
w pasie drogowym. Starosta poinformował, że ustalony został termin przekazania własności Pałacu 
Stadnickich  wraz  z  jego  otoczeniem  dla  Fundacji  Stadnickich,  której  przedstawicielem  jest 
Krzysztof Majkowski. Przed przekazaniem terenu musi zostać przeprowadzona inwentaryzacja.

Ad. 6.
Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu dotycząca zimowego utrzymania 
dróg powiatowych w sezonie 2013/2014.

Informacja nie była przedstawiana w całości, stanowi załącznik do protokołu.
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Ad.7.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie propozycji kontraktu dla Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju na 2014 
r.

Kierownik  Zespołu  Zdrowia  i  Spraw  Obywatelskich  Dorota  Dobrowolska  przedstawiła  projekt 
uchwały w sprawie propozycji kontraktu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – 
Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju na 2014 r. Załącznikiem do uchwały jest oświadczenie Rady Po-
wiatu Nowosądeckiego, w którym Rada Powiatu Nowosądeckiego wyraża stanowczy protest przeciwko 
decyzjom podejmowanym przez Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ dotyczącym planowania wysoko-
ści kontraktowania usług medycznych na 2014 rok, świadczonych przez szpital w Krynicy-Zdroju. Rada 
Powiatu Nowosądeckiego oczekuje przyjęcia takich stawek na rok 2014, które uwzględniać będą realne 
potrzeby zapewniające prawidłowe funkcjonowanie szpitala w Krynicy-Zdroju. Kierownik Zespołu Zdro-
wia i Spraw Obywatelskich Dorota Dobrowolska poprosiła o podjęcie przedstawionej uchwały. 

Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Uzdrowisk RPN Włodzimierz Oleksy przedstawił opinię Ko-
misji do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

Radny Powiatu Nowosądeckiego Edward Ciągło zadał pytanie na jakiej podstawie sądzi się, że kon-
trakt dla szpitala będzie obniżony. Radny Edward Ciągło zapytał również, czy sytuacja Szpitala w Kryni-
cy-Zdroju nie jest podobna do sytuacji innych szpitali w kraju, gdzie obniżenie kontraktów dla szpitali 
prowadzonych przez samorządy jest spowodowane powstawaniem dużych, prywatnych przychodni w po-
bliżu szpitali. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Jan Dziedzina poprosił dyrektora Szpitala im. 
dr J. Dietla w Krynicy Zdroju Sławomira Kmaka o przedstawienie perspektywy kontraktowej szpitala na 
2014 r. 

Dyrektor Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju Sławomir Kmak nawiązał do wypowiedzi Rade-
go Powiatu Nowosądeckiego Edwarda Ciągło. Sytuacja przedstawiona przez Radnego Ciągło nie miała 
w  bieżącym roku wpływu na obniżenie kontraktów dla szpitala, gdyż fundusz nie wypuścił na rynek żad-
nego nowego podmiotu. Rozbudowa prywatnych ośrodków jest jednak istotnym elementem konkurencji, 
który będzie w przyszłości wpływał na konkurencję na rynku usług w ambulatoryjnej opiece specjali-
stycznej, są to nisko kosztowe usługi. W sprawie leczenia szpitalnego będzie to miało wpływ, jednak bę-
dzie to pokłosiem zmian zasad finansowania świadczeń medycznych przyjmowanych przez NFZ. Obni-
żenie kontraktu w bieżącym roku wynika tylko i wyłącznie ze zmiany zasad kwalifikowania pacjentów na 
oddziały zabiegowe. Fundusz posłużył się średnią wojewódzką zabiegową na oddziałach zabiegowych 
czyli takich jak chirurgia, ortopedia, ginekologia i położnictwo. Jest to parametr korzystny dla dużych 
szpitali – im większy szpital tym łatwiej jest te parametry spełnić, gdyż oddziałów, w których może być 
hospitalizowany pacjent niezabiegowy jest więcej, np. pacjent z niedoczynnością nerek w szpitalu w Kry-
nicy-Zdroju może leżeć tylko na oddziale chirurgii ogólnej zaś dla porównania w szpitalu w Nowym Są-
czu takich oddziałów jest kilka. Szpital musi przystosować się do zasad określonych przez NFZ jednak 
będzie się to wiązało z postawieniem przede wszystkim na pacjent zabiegowego, czyli takiego, którego 
pobyt na oddziale chirurgii ogólnej i chirurgii ortopedyczno-urazowej będzie kończył się zabiegiem (przy 
nie zwiększonym kontrakcie na oddziale chorób wewnętrznych – więc nie wiąże się to z możliwością re-
organizacji).

Radny Powiatu Nowosądeckiego Antoni Poręba zwrócił się do Dyrektora Szpitala im. dr J. Dietla w 
Krynicy Zdroju Sławomira Kmaka z prośbą o uszczegółowienie problemów szpitala w Krynicy-Zdroju, 
by Radni Powiatu Nowosądeckiego oraz goście obecni na sesji posiadali szerszą wiedzę w tym temacie. 
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Sytuacja szpitala w Krynicy-Zdroju jest bardzo poważna, gdyż jak wynika z informacji przedstawionych 
na Komisji Zdrowia, środków przeznaczonych na rok 2014 w obecnym układzie wystarczy jedynie do 
marca. Później zaś mogą pojawić się problemy związane z tym, iż szpital posiada zakontraktowanie wyż-
sze środki na te działy, które nie wykonują w tej chwili zadań w tej wysokości, a niewykorzystane środki 
będą zwrócone do NFZ. Może dojść do sytuacji, że pacjenci ze szpitala w Krynicy-Zdroju będą odsyłani 
do innych szpitali ponieważ z powodu braku środków nie będzie można przyjmować pacjentów ze wzglę-
du na zalecenia NFZ. Odpowiedzialność w takim przypadku spadnie na dyrektora szpitala, starostę i Radę 
Powiatu. Radny Powiatu Nowosądeckiego Antoni Poręba uważa, że sprawa ta powinna zostać nagłośnio-
na przez media, ponieważ sytuacja szpitala jest krytyczna jeżeli chodzi o możliwość zapewnienia leczenia. 
Środki wkładane przez Powiat Nowosądecki oraz samorządy lokalne w znacznym stopniu stanowią po-
moc dla szpitala, jednak działania te nie powodzą się. Rozumiejąc obowiązek podpisania przez dyrektora 
szpitala kontraktu z NFZ apeluje, aby nie doszło do sytuacji, w której Radni Powiatu Nowosądeckiego 
będą ponosili koszty odpowiedzialności za to co dzieje się w służbie zdrowia.

Dyrektor Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju Sławomir Kmak wyjaśnił, iż problemy szpitala 
wynikają z problemów systemowych. Pacjent ma prawo leczyć się w jak najlepszych warunkach oraz ko-
rzystać z pełni diagnostyki dostępnej na rynku w obecnym stanie wiedzy medycznej, a stąd biorą się kosz-
ty. Problem jest więc ogólnopolski – systemowy i jest związany z kwestią podejścia do świadczeń me-
dycznych kontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dyrektor Kmak przypomniał, iż na Ko-
misji Zdrowia przedstawił szczegółowo stan negocjacji z NFZ, trwających prawie miesiąc. Dyrektor 
Kmak poinformował, że w dniu wczorajszym, tj. 28.XI.2013 roku w porozumieniu z komisją konkursową 
podpisał kontrakt z NFZ. W przypadku niepodpisania umowy szpital musiałby wejść w stan wypowiedze-
nia umowy oraz przystąpić do nowego konkursu, w którym wymienione kwoty nie byłyby wyższe niż w 
dniu dzisiejszym. Sytuacja nie uległaby więc zmianie. Zagrożenia, które zostały przedstawione na Komisji 
Zdrowia  po wczorajszych rozmowach i dodatkowych wyjaśnieniach zmniejszyły się, gdyż szpital uzy-
skał zgodę na dowolne przebudowanie kontraktu, co wiąże się to z odejściem od obowiązku zwrotu nie-
wykorzystanych przez szpital środków. Trzymając się parametrów wyznaczonych przez NFZ  w kwestii 
szpitala leży aby kontrakt zrobić w takiej wersji jak jest to wymagane. Problem polega na tym iż szpital w 
Krynicy-Zdroju nie będzie miał problemu z pacjentami, którzy są kwalifikowani do zabiegu, gdyż kolejki 
na niektóre oddziały ustalone są już na półtorej roku do przodu więc problem nie polega na wykonaniu ta-
kiej ilości zabiegów lecz wiąże się z pacjentami niezabiegowymi. Jest to problem nie tylko szpitala w 
Krynicy-Zdroju lecz również szpitala w Nowym Sączu, Gorlicach i Limanowej, które mają mniej pienię-
dzy do wydania na chirurgię ogólną, ortopedię, ginekologię oraz położnictwo. Dyrektor Sławomir Kmak 
zauważył, że szpital w Krynicy-Zdroju jest szpitalem pierwszego kontaktu, który pacjentami może opie-
kować się tylko do pewnego momentu, a potem pacjent musi zostać przekazany do innego szpitala, który 
posiada wyższy poziom referencyjności i inny sprzęt medyczny, którego nie posiada szpital w Krynicy-Z-
droju. Pacjenci często oddawani są pod opiekę innego szpitala przygotowani wprost do zabiegu.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Jan Dziedzina w odniesieniu do powyższych 
wypowiedzi zauważył, że intencją uchwały jest wyrażenie zaniepokojenia. 

Radny Józef Świgut odniósł się do wypowiedzi Dyrektora Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju 
Sławomira Kmaka, dotyczącej zmniejszenia stawek dla szpitali w Krynicy-Zdroju, Nowym Sączu, Lima-
nowej i Gorlicach. Radny zadał pytanie czy wymienione szpitale mają najniższą stawkę.  

Dyrektor Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju Sławomir Kmak odpowiedział, że stawka za 
punkt pozostała bez zmian i wynosi 52 zł  

Radny Józef Świgut zapytał, czy stawka dotyczy całego Województwa Małopolskiego
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Dyrektor Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju Sławomir Kmak odpowiedział, że stawka za le-
czenie wynosi 52 zł za punkt na każdym poziomie referencyjności i dotyczy całego kraju. 

Radny Józef Świgut zauważył, że w poprzednich rozdaniach pieniędzy były różne stawki.

Dyrektor Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju Sławomir Kmak odpowiedział, iż w 2012 roku 
stawka została podniesiona z 51 zł na 52 zł i taka pozostała do chwili obecnej.

Dyrektor Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju Sławomir Kmak na stronie Internetowej NFZ 
została zamieszczona informacja o uruchomieniu rezerwy funduszu na nadwykonania w przyszłym roku. 
Jak zawsze priorytetem są zabiegi ratujące życie czyli intensywna terapia, kardiologia inwazyjna, udary – 
za zabiegi ratujące życie NFZ zawsze pokrywał koszty w 100%, bez względu na to czy pieniędzy było 
więcej czy mniej. Priorytetem do zapłacenia za nadwykonania za przyszły rok są oddziały pediatrii na 
każdym poziomie referencyjności, w tym zakresie szpital w Krynicy-Zdroju ma nadwykonania i może li-
czyć na zwrot z NFZ, choć nie można liczyć na zwrot w wysokości 100%. W ubiegłym roku zwrot za 
nadwykonania na oddziale pediatrii wynosił 60%. Trzecim parametrem głównym są świadczenia, gdzie 
jednostkowy koszt leczenia pacjenta był wyższy niż 15.000 zł. Szpital w Krynicy-Zdroju takich pacjentów 
nie posiada, gdyż aby dostać 15.000 zł za pacjenta musi on być zoperowany i przebywać w szpitalu przez 
okres w granicach od półtorej do dwóch miesięcy. Jakie zabiegi będą finansowane z rezerwy NFZ (oprócz 
tych wymienionych wyżej) będzie zależało od aktualnej kondycji finansowej funduszu. W pulę pieniędzy 
NFZ wchodzą zwroty z tytułu niewykonania na oddziale położniczym, noworodki, a są to sytuacje płynne 
– jak w każdym budżecie. 

Radny Powiatu Nowosądeckiego Antoni Poręba zwrócił uwagę, że na Komisji Zdrowia była mowa o 
zmniejszeniu kontraktu o kwotę 1.200.000,00 zł. Możliwości zmian w poszczególnych parametrach zo-
stały umożliwione, czyli niedofinansowanie w kontrakcie wynosi około 500.000,00 zł

Dyrektor Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju Sławomir Kmak odpowiedział, że szpital posia-
da cztery umowy. Najważniejsza i najpoważniejsza umowa dotyczy leczenia szpitalnego (umowa SZP01) 
– w ubiegłym roku Szpital dysponował w związku z tą umową kwotą 22.998.000,00 zł, obecnie jest to 
22.100.000,00 zł (około 970.000 zł mniej). Kolejna umowa dotyczy ambulatoryjnej opieki specjalistycz-
nej,  gdzie  część zabiegów zostało przeniesionych.  Umowa dotyczy kwoty 2.364.000,00 zł  (wzrost  
o 300.000,00 zł). Umowa na badania kosztochłonne (kolonoskopia i gastroskopia) została powiększona 
o kwotę 117.000,00 zł,  jest to wzrost o około 60%. Wzrost na rehabilitację wynosi 9.000,00 zł. Kontrakt 
Ośrodka Terapii Uzależnień i Nieuzależnienia został zwiększony o kwotę 28.000,00 zł. Łącznie, po pod-
sumowaniu wszystkich czterech umów szpital jest niedofinansowany o kwotę ok 466.000 zł, co wiąże się 
z oszczędnościami. Stawka ubezpieczenia spadła o 150.000,00 zł, (około 30%) dzięki pojawieniu się kon-
kurencyjnej firmy. Sytuacja szpitala jest ciężka jednak zawsze mógł on liczyć na pomoc Powiatu Nowosą-
deckiego i Rady Powiatu Nowosądeckiego. Dyrektor Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju Sławomir 
Kmak poinformował, że do końca grudnia br. do budżetu Powiatu Nowosądeckiego wpłynie kwota 
800.000,00 zł z pożyczki jaką szpital uzyskał na remont kuchni, co wiąże się z wywiązaniem się Szpitala 
w Krynicy-Zdroju z złożonej obietnicy.  

Radna Powiatu Nowosądeckiego Agata Król-Mirek zwróciła się do dyrektora Szpitala im. dr J. Dietla 
w Krynicy Zdroju Sławomira Kmaka z pytaniem, które wcześniej zadane zostało na Radzie Społecznej, 
odnoszącym się do wypowiedzi dyrektora, jaka miała miejsce na Radzie Społecznej, czy w najbliższym 
czasie istnieje możliwość prywatyzacji szpitala i czy to zagrożenie jest zagrożeniem pozornym czy real-
nym. 
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Dyrektor Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju Sławomir Kmak odpowiedział, że doszło do 
lekkiej nadinterpretacji jego wypowiedzi. Całość gospodarki finansowej w szpitalach po pojawieniu się 
ustawy z połowy 2011 roku oraz ustawy o finansach publicznych idzie w tym kierunku, że ustawodawcza 
ogranicza możliwości pokrywania wyniku finansowania ujemnego zadłużania się szpitali w ten sposób, że 
zmusza samorządy do podejmowania decyzji. Aby doszło do tego o czym wspomniała pani Radna Powia-
tu Nowosądeckiego Agata Król-Mirek musi zostać podjęta uchwała Rady Powiatu Nowosądeckiego, bez 
której nie ma możliwości podjęcia działań prywatyzacji. Ważnym elementem jest tez parametr finansowy. 
Dzięki temu, że w ubiegłym roku udało się przekonać ministra Rostowskiego, do tego aby pozwolił 
środki inwestowane w rozwój szpitali zaliczać w koszt amortyzacji spowodowało to, że to niebezpieczeń-
stwo bardzo zmalało. Aby doszło do prób prywatyzacji musiałoby dojść do bardzo istotnego kryzysu na 
rynku finansowania opieki zdrowotnej (budżet NFZ na rok bieżący został przeszacowany na ok 1.5 mld 
zł, zaś budżet na rok 2014 jest niedoszacowany na 2 mld zł). Prywatyzacja szpitala mogłaby być w tym 
wypadku spowodowana bardziej chęcią Rady Powiatu Nowosądeckiego niż kondycją ekonomiczną szpi-
tala. Ubiegły rok zakończył się dla szpitala zyskiem, w tym roku również przewidywany jest zysk – moż-
liwie większy niż w ubiegłym roku.  

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Jan Dziedzina poddał projekt uchwały Rady 
Powiatu Nowosądeckiego w sprawie propozycji kontraktu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju na 2014 r. pod głosowanie. 

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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała  Nr  334/XXIX/13  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  29  listopada  2013  r.
w sprawie propozycji kontraktu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. 
dr J. Dietla w Krynicy Zdroju na 2014 r. została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.8. 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowo-
sądeckiego na 2013 rok. 

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Maria Jękot  przedstawiła projekt uchwały wraz z autopo-
prawką. Do przekazanego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie, Zarząd Powiatu Nowosą-
deckiego wprowadza autopoprawkę, polegającą na zwiększeniu kwoty przesuniętej z oszczędności 
w dziale 710 - środki przeznaczone na ustalenie stanów prawnych dróg powiatowych tj. 68.808,00 
zł. Wymieniona kwota przeniesiona zostanie na remonty dróg powiatowych do działu 600 – trans-
port i łączność. Autopoprawka nie zmienia kwot zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia docho-
dów, nie ma wpływu na kwoty ujęte w projekcie uchwały. Proponuje się zmniejszenie dochodów o 
kwotę 3.516.115,00 zł oraz zmniejszenie wydatków o tę kwotę. Zmiany wynikają z następujących 
tytułów: otrzymanie subwencji oświatowej w kwocie 241.424,00 zł co powoduje zwiększenie do-
chodów i wydatków oświaty – środki przeznaczone na dotacje dla szkół niepublicznych z powodu 
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większej niż przewidywano liczby uczniów. Zmniejszenie dochodów i wydatków dotyczące zadań 
realizowanych na środki pochodzące z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych co zwią-
zane jest ze zmianą terminów wykonywania niektórych zadań, a także oszczędnościami poprzetar-
gowymi – zmniejszenie dochodów o 523.373,00 zł oraz wydatki o 762.831,00 zł. Większa kwota 
wydatków wiąże się głównie z udziałami własnymi w tych projektach. Po kilku przetargach nie 
udało się osiągnąć dochodów ze sprzedaży mienia. Planowana z tego tytułu kwota miała wynosić 
4.503.000,00 zł. Dochody, które wpłyną będą wynosiły ok 50.000,00 zł. Przewidywane są jeszcze 
dwa przetargi. Proponowana kwota na zmniejszenie dochodów z tego tytułu wynosi 3.321,180,00 
zł. Ten ubytek dochodów pokrywa się z zwiększonymi dochodami z tytułu opłat komunikacyjnych 
o kwotę 196.929,00 zł. Zmniejsza się także wydatki majątkowe, których źródłem finansowania były 
dochody ze sprzedaży mienia o kwotę 1.740.009,00 zł. Oszczędności w wydatkach bieżących to 
kwota 1.144.784,00 zł – najwyższą kwotą w tych oszczędnościach jest kwota odsetek wynosząca 
570.000,00 zł w związku z obniżeniem stóp procentowych i niższym oprocentowaniem kredytu. 
Tak planowana jest kwota 4.503.000,00 zł, pozostała kwota wynosi 1.130.000,00 zł dochodów z 
tego źródła. Odbędą się jeszcze 2 przetargi, jednak gdyby nie doszły one do skutku do dyspozycji  
pozostają  wolne  środki  z  roku  2012,  które  nie  zostały  jeszcze  rozdysponowane  wynoszą 
1.110.000,00 zł. Zapewnia to możliwość ewentualnego pokrycia tegorocznych wydatków. 

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

Radny Powiatu Nowosądeckiego Marian Ryba zwrócił się do Marii Jękot – Skarbnika Powiatu 
Nowosądeckiego o uściślenie szczegółów dotyczących przetargów oraz udzielenia informacji na te-
mat niesprzedanego mienia.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Maria Jękot  udzieliła odpowiedzi na temat położenia nie-
sprzedanego mienia, do którego należą nieruchomości w Krynicy-Zdroju tj. budynek Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej, budynek przy szpitalu, działka nad szpitalem oraz lądowisko. W bieżą-
cym roku odbędzie się również przetarg na sprzedaż budynku Liceum w Grybowie.

Dyrektor Geodezji i Budownictwa Marian Ryczek udzielił informacji na temat przetargu na Li-
ceum w Grybowie, który zakończył się niepowodzeniem. Mimo nagłośnienia przez media ogłoszo-
nego przetargu nie było żadnego zainteresowania.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Marian Ryba zadał pytanie: czego dotyczą te dwa planowane 
przetargi ?

Dyrektor Geodezji i Budownictwa Marian Ryczek udzielił odpowiedzi, że planowane przetargi 
dotyczyć będą budynku Liceum w Grybowie oraz budynku przy szpitalu w Krynicy-Zdroju. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Jan Dziedzina poddał projekt uchwały 
Rady Powiatu  Nowosądeckiego w sprawie  zmian w budżecie  Powiatu  Nowosądeckiego na 
2013 rok wraz z autopoprawką pod głosowanie. 

Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 22
W wyniku głosowania otrzymano:
19 głosów – za
0 głosów – przeciw
3 głosów – wstrzymujących się
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Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała  Nr  335/XXIX/13  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  29  listopada  2013  r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok wraz z autopoprawką została 
podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.9

Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  wyboru  biegłego  rewidenta  
do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za rok 2013.  
    
Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Maria Jękot  przedstawiła rekomendację projekt uchwały.  
W w związku z przekroczeniem liczby 150.000 mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego istnieje 
obowiązek zbadania sprawozdania finansowego. Przeprowadzono postępowanie w sprawie wyło-
nienia podmiotu w związku z czym zgłosiły się trzy firmy: Firma Audytorska Interfin z Krakowa, 
Kancelaria Biegłego Rewidenta z Nowego Sącza – L. Stanuch oraz Firma Akord A.B Biegli Rewi-
denci z Wrocławia. Podczas oceny pod uwagę brano doświadczenie (25% wagi) oraz cena (75% 
wagi). Rada Powiatu Nowosądeckiego wnioskuje o wybranie firmy Interfin, która zaproponowała 
stawkę za przeprowadzenie badania w wysokości 14.145,00 zł oraz posiada największe doświad-
czenie spośród firm, które zgłosiły się do konkursu. Cena zaproponowana przez firmę z Nowego 
Sącza wynosi 14.760 zł. Firma z Wrocławia, która również zgłosiła się do konkursu zaoferowała 
najniższą stawkę tj. 13530 zł jednak firma ta nie posiada żadnego doświadczenia. Po ubiegłorocz-
nych wydarzeniach, gdzie do przeprowadzenia audytu została wybrana najtańsza firma z Warszawy, 
która nie przeprowadziła zleconego zadania Zarząd Powiatu Nowosądeckiego wnioskuje o wybra-
nie doświadczonej w tego typu zadaniach firmy Interfin z Krakowa.

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

Radny Powiatu Nowosądeckiego Edward Ciągło zadał pytanie dotyczące pracy i doświadczenia 
firmy przeprowadzającej ubiegłoroczny audyt tj. firmy prowadzonej przez Lidię Stanuch, która zo-
stała wybrana po wycofaniu się pierwszej firmy. Radny Edward Ciągło zapytał jakie doświadczenie 
posiada ta firma i jak przebiegała współpraca z nią.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Maria Jękot odpowiedziała, że podczas wyboru firmy oce-
niano ilość przeprowadzonych do tej pory badań. Zarówno firma Interfin z Krakowa jak i firma p.  
Lidii Stanuch posiadają porównywalne doświadczenie, jednak firma z Krakowa zaoferowała niższą 
stawkę za przeprowadzenie tego badania.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Wiesław Pióro zadał pytanie dlaczego Rada Powiatu nie chce 
dać szansy rodzimej firmie z Nowego Sącza, której doświadczenie jest minimalnie mniejsze od fir-
my z Krakowa. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Jan Dziedzina  przypomniał, że podczas 
wyboru firmy kierowano się wyznaczonymi kryteriami, do których oprócz doświadczenia brano 
pod uwagę również cenę za wykonanie zadania. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Jan Dziedzina poddał projekt uchwały 
Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie  wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia ba-
dania sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za rok 2013 pod głosowanie. 
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Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 22
W wyniku głosowania otrzymano:
17 głosów – za
5 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała  Nr  336/XXIX/13  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  29  listopada  2013  r.
w sprawie  wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu 
Nowosądeckiego za rok 2013 została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.10
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Uchwały nr 160/XIV/12 Rady 
Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie powierzenia Miastu Nowy Sącz re-
alizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej.

Dyrektor  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu Halina Hajtek w treści uchwały 
z marca 2012 roku zawarty został kwotowy limit ustalony na realizację zadania prowadzenia ośrodka in-
terwencji kryzysowej w kwocie 8 tys zł. Z uwagi na nieprzewidywalność kosztów zadań, które są określo-
ne corocznie przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej i konieczność zabezpieczenia środków przez 
Powiat Nowosądecki na wyżej wymienione zadanie, zachodzi konieczność wyłączenia z treści uchwały 
określenia kwotowego dotacji. Z powodu wzrastających kosztów kwota corocznie będzie negocjowana 
z Sądeckim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i określana w porozumieniu zawartym z Miastem Nowy 
Sącz.
 
Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej RPN Józef Głód przedstawił opinię Komisji do pro-
jektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Jan Dziedzina poddał projekt uchwały Rady 
Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Uchwały nr 160/XIV/12 Rady Powiatu Nowosądeckie-
go z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie powierzenia Miastu Nowy Sącz realizacji zadania publicz-
nego w zakresie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej pod głosowanie. 

Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 22
W wyniku głosowania otrzymano:
22 głosów – za
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała  Nr  337/XXIX/13  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  29  listopada  2013  r.
w sprawie zmiany Uchwały nr 160/XIV/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 marca 2012 roku w 
sprawie powierzenia Miastu Nowy Sącz realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia ośrodka 
interwencji kryzysowej została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad.11
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przystąpienia Powiatu Nowosądeckie-
go do projektu pt:„Ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej Powiatu No-
wosądeckiego poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” w ramach działania 7.2 Popra-
wa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Małopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Dyrektor Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich Monika Bochenek zarekomendowała 
projekt uchwały dotyczący projektu w zakresie termomodernizacji obiektów należących do Powiatu 
Nowosądeckiego tj.: Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach, DPS w Zbyszycach Pawilon C, Inter-
nat Międzyszkolny w Starym Sączu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu, Liceum 
Ogólnokształcące w Starym Sączu. Całkowita wartość projektu to 4.971.167,67 zł, z czego całko-
wity wkład własny Powiatu Nowosądeckiego wyniesie około 1.526.184,50 zł. Przedmiotowy pro-
jekt został złożony do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Obejmuje on wydatki 
inwestycyjne na przedmiotowych obiektach związanych z montażem instalacji solarnej, wymianą 
źródeł ciepła oraz termomodernizacją przedmiotowych obiektów.   

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

Radny  Powiatu  Nowosądeckiego  Wiesław  Pióro  zadał  pytanie  dotyczące  kryterium  doboru 
jednostek w których znalazły się dwa Domy Pomocy Społecznej  i  trzy jednostki oświatowe ze 
Starego Sącza.

Dyrektor Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich Monika Bochenek odpowiedziała, że 
kryterium doboru związane było z wymogami konkursowymi narzuceniami przez Urząd Marszał-
kowski dotyczącymi wyboru budynków, które posiadają najwyższe koszty energetyczne. Wymo-
giem konkursowym w Urzędzie Marszałkowskim był jak najwyższy poziom obniżenia kosztów 
energetycznych danych obiektów. Po przeprowadzeniu audytu na wszystkich obiektach Powiatu 
Nowosądeckiego okazało się, że wymienione budynki maja najwyższe tego typu wskaźniki.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Antoni Poręba zapytał czego konkretnie dotyczyły wskaźniki, 
którymi się kierowano się przy wyborze obiektów.

Dyrektor Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich Monika Bochenek odpowiedziała, że 
chodziło o wskaźniki zużycia energii i emisji CO2. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Jan Dziedzina poddał projekt uchwały 
Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  przystąpienia  Powiatu  Nowosądeckiego  do 
projektu  pt.:  Ograniczenie  zużycia  energii  w  obiektach  użyteczności  publicznej  Powiatu 
Nowosądeckiego poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” w ramach działania 7.2 
Poprawa  jakości  powietrza  i  zwiększenie  wykorzystania  odnawialnych  źródeł  energii 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  pod głosowanie. 

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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Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała  Nr  338/XXIX/13  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego z  dnia  29  listopadaa2013  r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Nowosądeckiego do projektu pt: „Ograniczenie zużycia energii w 
obiektach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego poprzez wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii” w ramach działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-
2013  została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.12.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przystąpienia Powiatu Nowosą-
deckiego do projektu pilotażowego: „Małopolska Chmura Edukacyjna” w ramach Małopol-
skiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet 1. Warunki dla roz-
woju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich Monika Bochenek poinformowała, iż 
przedmiotowy projekt jest projektem inwestycyjnym dotyczącym wdrożenia w szkołach innowacyj-
nych metod kształcenia, które wykorzystywane będą od przyszłego roku. Na chwilę obecną projekt 
ten jest projektem pilotażowym Województwa Małopolskiego z 6 uczelniami wyższymi z Krakowa. 
Liderem w tym projekcie jest AGH z Krakowa. Przedmiotowy projekt dotyczy wyposażenia sali 
multimedialnej w szkole w Nawojowej w taki sposób, aby istniała możliwość zdalnego prowadze-
nia zajęć między uczelnią wyższą a szkołą zawodową. Szkoła w Nawojowej została wskazana przez 
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie jako szkoła, z którą Uniwersytet chce współpracować. Od przy-
szłego roku projekt ten będzie wdrażany w formie projektu właściwego i obejmie wszystkie szkoły 
ponadgimnazjalne z obszaru Województwa Małopolskiego. Całkowita wartość projektu pilotażowe-
go wynosi 7.751.230 zł z czego szacowane środki dla Powiatu Nowosądeckiego na zakup wyposa-
żenia to 165.612,71 zł, wkład własny to 24.841,90 zł.

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

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

Radny Powiatu Nowosądeckiego Marian Ryba zadał pytanie dotyczące tego jak w praktyce bę-
dzie wyglądała współpraca szkoły w Nawojowej z Uniwersytetem Rolniczym oraz czy szkoła w 
Nawojowej w ramach tego projektu będzie współpracować z innymi szkołami z Powiatu Nowosą-
deckiego.

Dyrektor Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich Monika Bochenek program pilotażo-
wy skupia się tylko i wyłącznie na wyposażeniu sal w poszczególnych szkołach, zaś uczelnie wyż-
sze chcą przetestować funkcjonowanie sieci, dzięki której zakłada się, możliwość przeprowadzania 
zajęć na szybkim łączu między uczelniami wyższymi a szkołami w Województwie Małopolskim. W 
przyszłym roku projekt będzie wdrażany jako projekt właściwy, który zakłada wyposażenie wszyst-
kich szkół na terenie Województwa Małopolskiego w tego typu sale, zaś zajęcia odbywać się będą 
bezpośrednio między uczelniami wyższymi a poszczególnymi placówkami szkolnymi.
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Radny Powiatu Nowosądeckiego Marian Ryba w odniesieniu do wypowiedzi Dyrektora Powia-
towego Centrum Funduszy Europejskich Moniki Bochenek zapytał czy po pierwszych testach pro-
wadzonych w Nawojowej pozostałe placówki szkolne z terenu Powiatu Nowosądeckiego również 
będą wyposażone w sale multimedialne.

Dyrektor Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich Monika Bochenek odpowiedziała, że 
każda placówka na terenie Powiatu Nowosądeckiego będzie miała swoja wyposażoną salę multime-
dialną, zaś placówka w Nawojowej przejdzie do kolejnego etapu realizacji projektu jakim jest prze-
prowadzanie zajęć, gdyż sala w tej szkle będzie już wyposażona w ramach projektu pilotażowego.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Wiesław Pióro zadał pytanie na jakich zasadach finansowane 
będą inwestycje w szkołach, które będą brały udział we właściwym projekcie.

Dyrektor Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich Monika Bochenek odpowiedziała, że 
środki na inwestycje z udziałem własnym wynosić będą 15%,  zaś środki na zajęcia bez wkładu 
własnego – finansowane będą w 100%. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Jan Dziedzina poddał projekt uchwały 
Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przystąpienia Powiatu Nowosądeckiego do projek-
tu pilotażowego: „Małopolska Chmura Edukacyjna” w ramach Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa 
opartego na wiedzy, Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego pod głosowanie. 

Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 20
W wyniku głosowania otrzymano:
20 głosów – za
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała  Nr  339/XXIX/13  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  29  listopada  2013  r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Nowosądeckiego do projektu pilotażowego: „Małopolska Chmura 
Edukacyjna” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 
Priorytet 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2 Rozwój społe-
czeństwa informacyjnego została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 13  .

Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  przystąpienia  Powiatu 
Nowosądeckiego do projektu pt: ”Twoja Szansa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki,  Priorytet  VIII.  Regionalne  kadry  gospodarki,  działanie  8.1  Rozwój  pracowników
i  przedsiębiorstw  w  regionie,  Poddziałanie  8.1.2  Wsparcie  procesów  adaptacyjnych  
i modernizacyjnych w regionie.

Dyrektor Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich Monika Bochenek poinformowała, iż 
projekt dotyczy wsparcia osób, które utraciły pracę z przyczyn związanych z zakładem pracy oraz 
osób zagrożonych zwolnieniem z pracy. W ramach projektu planowane jest objęcie wsparciem 120 
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osób,  z  czego  60  osób  ma  otrzymać  dotacje  na  otwarcie  własnej  działalności  gospodarczej  
w kwocie do 40 000 zł oraz wsparcie pomostowe w okresie 6 miesięcy po otwarciu działalności 
gospodarczej  w kwocie do 800 zł. Pozostałe 60 osób zostanie objętych wsparciem szkoleniowym 
odpowiednio dostosowanym do ich potrzeb oraz potrzeb danego pracodawcy. Osobom tym zostanie 
zapewniony również staż lub praktyka u pracodawcy płatna w kwocie minimalnego wynagrodzenia 
przez okres do 6 miesięcy.  Projekt w całości finansowany jest z Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki z budżetu Państwa. Łączna wartość projektu to 4.423.236 zł. 

Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej RPN Józef Głód przedstawił opinię Komisji do 
projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Jan Dziedzina poddał projekt uchwały 
Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  przystąpienia  Powiatu  Nowosądeckiego  do 
projektu pt.: ”Twoja Szansa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 
VIII.  Regionalne kadry gospodarki,  działanie 8.1 Rozwój pracowników i  przedsiębiorstw  
w  regionie,  Poddziałanie  8.1.2  Wsparcie  procesów  adaptacyjnych  i  modernizacyjnych  
w regionie pod głosowanie. 

Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 20
W wyniku głosowania otrzymano:
20 głosów – za
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała  Nr  340/XXIX/13  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  29  listopada  2013  r.
w  sprawie  przystąpienia  Powiatu  Nowosądeckiego  do  projektu  pt:  ”Twoja  Szansa”  w  ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.1 
Rozwój  pracowników  i  przedsiębiorstw  w  regionie,  Poddziałanie  8.1.2  Wsparcie  procesów 
adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 14.
Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  Programu  Współpracy  Powiatu 
Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014.

Dyrektor Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Anna Brach przedstawiła 
projekt uchwały. Wraz ze zmianą propozycji kwoty przeznaczonej na realizację  Programu Współpracy 
Powiatu  Nowosądeckiego  z  Organizacjami  Pozarządowymi  na  rok  2014, tj.  245  000  zł  w  wersji 
korzystniejszej dla organizacji, która jest konsekwencją ostatnich prac nad projektem budżetu Powiatu 
Nowosądeckiego  na  przyszły  rok.  Dyrektor  Powiatowego  Centrum  Wspierania  Organizacji 
Pozarządowych Anna Brach przedstawiła wyniki konsultacji społecznych dot. projektu uchwały  Rady 
Powiatu Nowosądeckiego w sprawie Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami 
Pozarządowymi  na  rok  2014.  W  wyniku  konsultacji  wpłynęły  trzy  uwagi  ze  strony  Organizacji 
Pozarządowych. Dwie uwagi zostały uwzględnione, zaś trzecia została odrzucona z uwagi na fakt, że 
zadania których dotyczyła, czyli oznakowanie szlaków turystycznych realizuje samorząd województwa. 
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Przewodniczący Komisji  Kultury i Ochrony Dóbr Kultury RPN Stanisław Węglarz przedstawił 
opinię Komisji do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. Dodatkowo zostały zgłoszone 
2 wnioski do Regulaminu do rozważenia przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego.

Przewodniczący Komisji  Turystyki i Sportu  RPN Marian Kuczaj przedstawił opinię Komisji do 
projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący  Komisji  Zdrowia  i  Uzdrowisk  RPN  Włodzimierz  Oleksy przedstawił  opinię 
Komisji  do  projektu  uchwały.  Opinia  Komisji  jest  pozytywna.  Komisja  zawnioskowała,  aby 
poszerzyć  w  ramach  priorytetu  również  o  możliwości  składania  wniosków  w  zakresie 
Bezpieczeństwa i Ratownictwa.

Przewodniczący Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz 
Współpracy  Międzynarodowej  RPN  Adam  Mazur przedstawił  opinię  Komisji  do  projektu 
uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

Wicerzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa RPN Franciszek Kantor 
przedstawił opinię Komisji do projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna.  

Radny Powiatu Nowosądeckiego Antoni Poręba  zadał pytanie czy omawiany przez  Dyrektora 
Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Annę Brach projekt uchwały dotyczy z 
punktem 6.

Dyrektor  Powiatowego  Centrum  Wspierania  Organizacji  Pozarządowych  Anna  Brach 
odpowiedziała,  że w  dniu  dzisiejszym  Zarząd  Powiatu  Nowosądeckiego  zapoznał  się  z  uwagą 
wniesionymi  przez  Komisję  Zdrowia  i  Uzdrowisk,  jednak  z  uwagi  na  skomplikowaną  procedurę 
finansową zmiany projektu budżetu, gdyż środki zostały już rozdysponowane na poszczególne konkursy, 
została wstępnie podjęta decyzja, że ten priorytet będzie wprowadzony w roku przyszłym do programu 
współpracy oraz  poszerzony.  Wydział  merytoryczny przygotował  wstępnie  zadania  szczegółowe,  w 
oparciu o które możliwe będzie zorganizowanie konkursu ofert. 

Radny Powiatu Nowosądeckiego Antoni Poręba  uważa, że to działanie nie jest do końca w jego 
odczuciu w porządku. Była propozycja komisji, dlatego należało się do tego ustosunkować.

Starosta Powiatu Nowosądeckiego Jan Golonka poinformował, że Zarząd Powiatu Nowosądeckiego 
na posiedzeniu w dniu dzisiejszym rozpatrzył sprawę w sposób pozytywny, jednak wymaga to zmiany w 
projekcie budżetu.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Jan Dziedzina poddał projekt uchwały 
Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie  Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z 
Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014 pod głosowanie. 

Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 21
W wyniku głosowania otrzymano:
15 głosów – za
4 głosów – przeciw
2 głosów – wstrzymujących się

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała  Nr  341/XXIX/13  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego z  dnia  29  listopada  2013  r.
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w sprawie  Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 
2014 została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad 15.
Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Ad. 16.
Zamknięcie obrad.
Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Jan  Dziedzina,  wobec  wyczerpania 
wszystkich  punktów  Porządku  Obrad  XXIX  Sesji  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego,  ogłasza 
zamknięcie posiedzenia i dziękuje za udział w obradach Sesji.

       Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Nowosądeckiego

          Jan DZIEDZINA

Protokołowała:
Anna Hardy-Repetowska
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