
Rada Powiatu Nowosądeckiego

PROTOKÓŁ Nr 25/XXV/2017

z obrad XXV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 31 sierpnia 2017  r.

Ad. 1.

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

Powiatowego w Nowym Sączu, ul Jagiellońska 33, sala obrad (pokój 208), trwała do godz. 15:00.

W sesji uczestniczyło 24 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 XXV Sesji

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

Pan Przewodniczący poprosił jeszcze o zabranie głosu Pana Senatora Stanisława Koguta,

który poinformował, iż sprawy którymi jest Powiat zainteresowany idą według ustaleń i programu

Prawa i Sprawiedliwości.

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: 23
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W wyniku głosowania otrzymano:

23 głosów – za,

0 głosów – przeciw,

0 głosów – wstrzymujących się.

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 XXIV Sesji Powiatu Nowosądeckiego.

4. Interpelacje radnych.

5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja o stanie środowiska na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2016 roku.

7. Informacja  o  pozyskanych  funduszach  unijnych  i  innych  funduszach  zewnętrznych,

złożonych  wnioskach  i  efektach  realizacji  projektów  wdrażanych  przez   Powiat

Nowosądecki w I półroczu 2017 r.

8. Informacja na temat stanu przygotowań szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez

Powiat Nowosądecki do realizacji zadań statutowych w roku szkolnym 2017/2018.

9. Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zmiany  planu  finansowego

podziału środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych

w Powiecie Nowosądeckim w 2017 r.

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

Nowosądeckiego na 2017 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na

2017 rok.

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

Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

12. Oświadczenia, wolne wnioski.

13. Zamknięcie sesji.

Ad. 3.

Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.
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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: 24

W wyniku głosowania otrzymano:

24 głosów – za,

0 głosów – przeciw,

0 głosów – wstrzymujących się.

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

Ad. 4.

Interpelacje radnych Radny Powiatu Nowosądeckiego.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Marian Dobosz zgłosił interpelację dot.:

– drogi  powiatowej  w  Rytrze  w  kierunku  Hotelu  Perła  Południa,  na  której  jest  stary,

uszkodzony, nierówny przejazd kolejowy;

– odcinka drogi powiatowej w Rytrze koło Szkoły Podstawowej, na której w wyniku wypadku

drogowego zostały uszkodzone barierki ochronne dla pieszych;

– drogi powiatowej Piwniczna Zdrój - Kosarzyska, która jest najgorsza jeśli chodzi o jakość

przejazdu z dużą ilością ubytków.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Jan Gomółka złożył interpelację dot.:

– uzupełnienia poboczy na wszystkich drogach gminy Stary Sącz, a zwłaszcza na jej łukach

oraz uzupełnienia ubytków asfaltu;

– wyczyszczenia  rowów  przy  drodze  powiatowej  na  odcinku  Nowy  Sącz  –  Myślec  

i wykonanie nowej nawierzchni na odcinku 300 m w centrum na drodze we wsi Myślec.
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Radny Powiatu Nowosądeckiego Wiesław Pióro zgłosił interpelację dot.:

– zabezpieczenia  świadczeń  dentystycznych  oraz  okulistycznych  w  stanach  nagłych  dla

Sądecczyzny.  Pan  Radny  podkreslił,  iż  na  terenie  Powiatu  Nowosądeckiego  i  całego

subregionu  brak  jest  podmiotu,  który  posiadałby  kontrakt  z  Narodowym  Funduszem

Zdrowia  na  świadczenie  medyczne  w  zakresie  stomatologii  oraz  okulistyki  w  porach

nocnych i dniach wolnych od pracy.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Antoni Poręba zgłosił interpelację dot.:

– zamontowania barier ochronnych na odcinku ok. 50 m przy drodze powiatowej Stróże –

Polna,  ponieważ  obecne  zabezpieczenie  nie  spełnia  wymogów  bezpieczeństwa  oraz

zwrócenia  uwagi  na  prowizorycznie  zabezpieczone  osuwisko  barierką  z  drewinianymi

listewkami na odcinku tej samej drogi.

Starosta  Nowosądecki  Marek  Pławiak  odniósł  się  do  złożonych  interpelacji  w  pierwszej

kolejności do Pana Radnego Mariana Dobosza i  zapewnił,  iż na temat  uszkodzonego przejazdu

kolejowego  i  zamontowania  barier  ochronnych  porozmawia  z  dyrektorem PZD  i  wystąpią  do

Polskich  Linii  Kolejowych.  Natomiast  jeśli  chodzi  o  uszkodzoną  drogę  na  odcinku  Piwniczna

Zdrój  –  Kosarzyska,  Pan  Starosta  przekazał,  iż  ten  odcinek  drogi  zostanie  przekazany  do

„Schetynówek”.  Kolejno Pan Starosta  odniósł  się  do interpelacji  Pana Radnego Jana Gomółki  

i poinformował, że nowe nawierzchnie będą systematycznie wykonywane. Następnie zwrócił się do

interpelacji Pana Antoniego Poręby i poinformował, iż bariery ochronne zostaną w jak najszybszym

tempie zamontowane.  Odwołując się do interpelacji Pana Radnego Wiesława Pióro Pan Starosta

poinformował, iż napisał pismo z prośbą do NFZ w tej sprawie. Pan Starosta porównał, jakie środki

pieniężne  dostaje  subregion,  a  jakie  Powiat  Nowosądecki,  które  są  czterokrotnie  większe od

środków  przeznaczanych  dla  Powiatu.  W  związku  z  powyższym  Pan  Starosta  przedstawił

odpowiedź, jaką otrzymał z NFZ, z której wynika, że jeśli chodzi o opiekę okulistyczną odpowiedź

ta jest niezadowalająca, natomiast jeśli chodzi o opiekę stomatologiczną Pan Starosta zapewnił, że

takie wystąpienie skieruje do odpowiednich instytucji.

Ad. 5.

Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Starosta  Nowosądecki  Marek  Pławiak poinformował  iż,  na  początku  lipca  Powiat  otrzymał
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promesy z  MSWiA w wysokości 225 000 zł na opracowanie dokumentacji budowlanej osuwisk.

Dotyczy  to  osuwiska  w  ciągu  drogi  powiatowej  Gołkowice  Górne  –  Łazy  Brzyńskie,  oraz

stabilizacji  i  zabezpieczenia osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Grybów – Krużlowa

Niżna.  Następnie Pan Starosta  przypomniał,  że  na początku bieżącego roku została  złożona do

PFRON-u prośba o dofinansowanie  wykonania  nowej  windy w budynku PCPR-u i  w związku

z  czym  w  dniu  29  sierpnia  br.  zostało  podpisane  porozumienie  z  dyrektorem  Małopolskiego

Oddziału  PEFRON Panią  Martą  Mordarską,  w wyniku  czego  Powiat  otrzymał  dofinansowanie

w kwocie 41 000 zł, a pozostałą kwotę w wysokości ok. 80 000 zł przygotował Zarząd Powiatu.

Następnie Pan Marek Pławiak poinformował, że bez żadnych opóźnień kontynuowane są roboty na

największej  inwestycji  Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie  oraz  budowa skrzydła  szpitala

w Krynicy Zdroju. Następnie Pan Starosta poinformował, że w okresie międzysesyjnym zostały

zakończone  następujące  inwestycje  i  remonty:  budowa  nowego  placu  z  kostki  brukowej  obok

stadniny w Nawojowej, którego całkowity koszt wyniósł ponad 116 000 zł, budowa parkingu przy

Zespole Szkół Powiatowych w Piwnicznej - koszt niespełna 40 000 zł, ocieplenie elewacji budynku

Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie, przebudowa drogi powiatowej Nowy Sącz – Florynka,

Królowa Górna – Ptaszkowa na łącznej długości 845 m wykonana na kwotę ponad 1 225 000 zł.

Kolejno Pan Starosta Pławiak, przypomniał, że w dalszym ciągu prowadzone są prace przy budowie

chodników. Pan Starosta  przedstawił  kwoty następujących inwestycji:  remont  drogi  powiatowej

Nawojowa – Bącza Kunina - 400 000 zł, remont muru oporowego w ciągu drogi powiatowej Nowy

Sącz – Florynka w miejscowości Królowa Polska na kwotę 214 989 zł, roboty naprawcze na drodze

powiatowej Florynka – Izby na kwotę prawie 244 000 zł. Pan Pławiak poinformował, że kierowcy

poruszający się nad Jezioro Rożnowskie od strony Witowic Dolnych przez Rożnów – Gierową będą

korzystać z  sygnalizacji  świetlnej,  która została  uruchomiona na obydwóch mostach.  Następnie

przedstawił zadania inwestycyjne i remontowe, które są w trakcie realizacji i są to m.in. budowa

chodników,  odbudowa  mostu  Berest  –  Mochanczka  Wyżna,  którego  wartość  wynosi  prawie  

2 000 000 zł, most Królowa – Ptaszkowa o wartości ponad 3 500 000 zł, remont mostu w ciągu

drogi powiatowej Roztoka Wielka – Roztoka Wielka na kwotę niespełna 400 000 zł. Pan Starosta

poinformował,  że  zostały  rozstrzygnięte  przetargi  do  następujących  zadań:  budowa chodników,

opracowanie dokumentacji w ciągu drogi powiatowej Stary Sącz – Przysietnica w miejscowości

Moszczenica, opracowanie dokumentacji technicznej mostu w ciągu drogi powiatowej Wielogłowy

– Ubiad,  opracowanie dokumentacji  technicznej  kładki  dla  pieszych w ciągu drogi  powiatowej

Jazowsko  –  Obidza.  Zawarte  zostały  umowy  na  przekazanie  środków  finansowych  przez

nadleśnictwa w Starym Sączu w wysokości 500 000 zł na przebudowę drogi powiatowej Obidza -

Brzyna,  w  Nawojowej  w  wysokości  800  000  zł  na  przebudowę  drogi  powiatowej  Frycowa  –

Złotnik. Na zakończenie Pan Starosta Pławiak poinformował, w jakich wydarzeniach uczestniczył
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Zarząd, a były to m.in. wydarzenia kulturalne, sportowe, spotkania o charakterze gospodarczym,

biznesowe tj:

– wyjazd do Unny,

– 17 sierpnia br. zostało podpisane porozumienie z Powiatem Wejherowskim,

– 24  sierpnia  br.  na  zaproszenie  Pana  Starosty  gościł  Konsul  Generalny  Stanów

Zjednoczonych w Krakowie.

Ad. 6.

Informacja o stanie środowiska na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2016 roku.

Pan  Przewodniczący  Zygmunt  Paruch  przywitał  Panią  Ewę  Gondek  Kierownik  Działu

Monitoringu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i  podziękował za profesjonalnie

przygotowany  materiał,  który  został  wcześniej  przesłany  Radzie  Powiatu  Nowosądeckiego

i przedstawiony do oceny Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i  Leśnictwa RPN.

Przewodniczący  Komisji  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa  i   Leśnictwa  RPN  Pan  Roman

Potoniec poinformował, iż ocena komisji jest pozytywna.

Ad. 7

Informacja o pozyskanych funduszach unijnych i innych funduszach zewnętrznych, złożonych

wnioskach  i  efektach  realizacji  projektów  wdrażanych  przez   Powiat  Nowosądecki  w

I półroczu 2017 r.

Informacja została wcześniej przesłana do informacji Radnych Powiatu Nowosądeckiego, następnie

przedstawiona do oceny Komisji Budżetowej RPN.

Przewodniczący Komisji Budżetowej RPN Pan Marek Kwiatkowski poinformował, iż ocena

komisji jest pozytywna.

Ad. 8.

Informacja na temat stanu przygotowań szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez

Powiat Nowosądecki do realizacji zadań statutowych w roku szkolnym 2017/2018.

Informacja została wcześniej przesłana do informacji Radnych Powiatu Nowosądeckiego, następnie
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przedstawiona do oceny Komisji Mienia i Infrastruktury RPN oraz Komisji Edukacji.

Przewodnicząca Komisji Edukacji Pani Zofia Nika, jak i Pan Przewodniczący Komisji Mienia

i Infrastruktury Pan Antoni Poręba, poinformowali, iż oceny komisji są pozytywne.

Ad. 9.

Podjęcie  uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany planu finansowego podziału

środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie

Nowosądeckim w 2017 r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Halina Hajtek przedstawiła projekt

uchwały.

Materiał stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca Komisji Polityki  Społecznej RPN Maria Szarota  przedstawiła opinię Komisji do

projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna.

Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch poddał projekt uchwały w sprawie zmiany planu

finansowego  podziału  środków  PFRON  przeznaczonych  na  realizację  zadań  na  rzecz  osób

niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim w 2017 r. pod głosowanie.

W wyniku głosowania otrzymano:

21 głosów – za

0 głosów – przeciw

0 głosów – wstrzymujących się

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

Uchwała Nr 246/XXV/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 31  sierpnia 2017 r.  w sprawie

zmiany planu finansowego podziału środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań na rzecz osób

niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim w 2017 r. została podjęta.

Ad.10

Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Powiatu

Nowosądeckiego na 2017 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na

2017 rok.
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Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Pani Małgorzata Bochenek przedstawiła projekt uchwały.

Materiał stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Komisji Budżetowej RPN Marek Kwiatkowski przedstawił opinię Komisji do

projektu uchwały. Ocena Komisji jest pozytywna.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch poddał  projekt  uchwały  w  sprawie zmian

w budżecie  Powiatu  Nowosądeckiego  na  2017  rok  oraz  zmian  w  Uchwale  Budżetowej  Powiatu

Nowosądeckiego na 2017 rok pod głosowanie.

W wyniku głosowania otrzymano:

23 głosów – za

0 głosów – przeciw

0 głosów – wstrzymujących się

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

Uchwała Nr 247/XXV/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 31 sierpnia 2017 r.  w sprawie

zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu

Nowosądeckiego na 2017 rok została podjęta.

Ad. 11.

Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy

Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Pani Małgorzata Bochenek przedstawiła projekt uchwały.

Materiał stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Komisji Budżetowej RPN Marek Kwiatkowski przedstawił opinię Komisji do

projektu uchwały. Ocena Komisji jest pozytywna.
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Przewodniczący  Rady  Powiatu  Zygmunt  Paruch poddał  projekt  uchwały  w sprawie zmiany

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego pod głosowanie.

W wyniku głosowania otrzymano:

23 głosów – za

0 głosów – przeciw

0 głosów – wstrzymujących się

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

Uchwała Nr 248/XXV/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 31 sierpnia 2017 r.  w sprawie

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego została podjęta.

Ad. 12.

Oświadczenia, wolne wnioski.

Jako pierwszy wystąpił Burmistrz Grybowa Pan Paweł Fyda,  który serdecznie podziękował za

zaproszenie na obrady XXV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego. Pan Burmistrz złożył apel na

ręce  pana  Przewodniczącego  Rady  Zygmunta  Parucha  w  sprawie  pozytywnego  rozpatrzenia

wniosku  Miasta  Grybów  o  przekazanie  na  rzecz  Miasta  Grybów  nieruchomości  położonej

w Grybowie, Rynek 4, zabudowanej budynkiem Liceum Ogólnokształcącego wraz z budynkiem

szkolnym,  z  przeznaczeniem na  realizację  celów publicznych,  jakim jest  głównie  przeniesienie

siedziby  Ośrodka Pomocy Społecznej  w Grybowie  oraz  utworzenie  Dziennego  Domu Pomocy

Społecznej.  Pan  Burmistrz  swój  apel  uzasadnił  również  tym,  że  budynek  aktualnego  Liceum

Ogólnokształcącego w Grybowie historycznie był własnością Miasta Grybów, w którym mieścił się

Ratusz Miejski, mieszkańcy Miasta Grybów tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę samorządową,

której publiczne potrzeby winny być zaspokajane zarówno przez samorząd szczebla gminnego, jak 

i  powiatowego,  budynek  stałby  się  centrum  pomocy  społecznej  dla  wszystkich  mieszkańców

miasta, w tym obiekcie swoją siedzibę znalazłaby świetlica środowiskowa, której prowadzenie jest

zadaniem  obowiązkowym  lokalnego  samorządu.  Na  zakończenie  Pan  Burmistrz  poprosił

o  pozytywne  rozpatrzenie  apelu  i  traktowanie  Miasta  Grybów  jako  partnera  w  rozmowach

i zabieganiach o budynek , a nie jako kontrahenta.

Pan Radny Antoni  Poręba odniósł  się  do  apelu  Burmistrza  Grybowa mówiąc,  iż  rozbudowa
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i  stworzenie właściwych warunków najlepszej  szkoły średniej  w Powiecie  Nowosądeckim było

i  jest  przedmiotem bardzo  dynamicznych  zabiegów.  Pan  Radny  Poręba  podkreślał,  że  sprawa

budynku jest sprawą ważną i zwrócił uwagę aby na poziomie uzgodnień i rozmów, a nie w formie

przekazania budynku, rozstrzygnąć sprawę.

Pan  Starosta  Marek  Pławiak zabrał  głos  w  sprawie  budynku  w  Grybowie  informując,  iż

przyjmują apel Burmistrza Grybowa. Następnie Pan Starosta podkreślił, iż popiera stanowisko Pana

Burmistrza i fakt, że zabiega o interesy swojego miasta, natomiast nie zgodził się ze stwierdzeniem,

że  Powiat  Nowosądecki  nie  traktuje  samorządu  Grybowa  poważnie.  Pan  Starosta  dodał,  że

rozmowy na  temat  budynku  w Grybowie  były  prowadzone  z  Burmistrzem w  lipcu  br.  Dodał

również, iż w trosce m.in.o interesy mieszkańców Grybowa, Powiat przekaże ponad 8 000 000 zł na

obiekt  Liceum Ogólnokształcącego.  Budując  szkołę,  w  której  będzie  się  kształciła  młodzież  i

pracowali  nauczyciele.  Zarząd  realizuje  dyspozycje  Rady  Powiatu  w  kwesti  sprzedaży

wnioskowanego budynku.  Podkreślił, iż przekazanie takiego budynku na własność miasta Grybowa

jest  rzeczą  niemożliwą,  gdyż  będąc  Starostą  Powiatu  Nowosądeckiego  i  jego  gospodarzem,

podstawowym obowiązkiem jest  troska o mienie samorządu powiatowego, gospodarowanie tym

mieniem jest oceniane przez instytucje kontrolujące. W związku z czym nie może pozwolić sobie

na takie naruszania budżetu Powiatu. Pan Starosta dodał, że podobna sytuacja była z obiektami w

gminie Podegrodziu i Starym Sączu, ale wtedy władze tych gmin wystąpiły z inicjatywą odkupienia

budynków i podkreślił, że Zarząd Powiatu jest cały czas otwarty na rozmowy i propozycje ze strony

Pana Burmistrza, aby odkupić od Powiatu budynek, o którym była mowa w apelu.  Na zakończenie

Pan Starosta przypomniał, że zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 10 lipca 2000

roku budynek Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie jest w własności Powiatu Nowosądeckiego,

dodając, że podważanie tej decyzji jest działaniem na szkodę samorządu powiatowego.

Pan Radny Wiesław Pióro serdecznie zaprosił wszystkich zgromadzonych na XXV Sesji RPN na

Halę  Łabowską  w  dniu  2  września  br,  gdzie  odbędzie  się  uroczystość  patriotyczno-religijna

upamiętniająca  walkę  Żołnierzy  Polskiej  Podziemnej  Armii  Niepodległościowej.

Pani Radna Marta Adamczyk również przekazała zaproszenie na spektakl literacko-muzyczny

„Kto Ty jesteś człowieku“, który będzie miał miejsce 10 września br.

Pan  Radny  Marek  Kwiatkowski zapraszał  na  wystawę  rolniczą  „Agropromocja  2017“,

organizowaną przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego przy współorganizacji Starostwa
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Powiatowego w nowym Sączu w dniach 9-10 września br.

Pani  Radna  Joanna  Stawiarska w  imieniu  mieszkańców  Świniarska  i  Pana  Radnego

Ledniowskiego złożyła podziękowania na ręce Pana Starosty, całego Zarządu i Dyrektora PZD za

wykonane prace drogowe. Następnie Pani Stawiarska zawnioskowała aby protokoły z Komisji i 

Sesji przesyłać na portal radnego wraz z kompletem głównych dokumentów.

Pan Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Jan Gomółka przekazał zaproszenie

na nabożeństwo patriotyczne przy tzw. Krzesełku Kingi w drodze na Przehybę od Gabonia w dniu

10 września br., które upamiętnia najazd Związku Radzieckiego na Polskę.

Pan Radny Antoni Poręba ponownie zabrał głos dziękując Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego

za wprowadzenie Portalu radnego i zakupu tabletów dla radnych. 

Ad. 13.

Zamknięcie sesji.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Zygmunt  Paruch,  wobec  wyczerpania

wszystkich  punktów  Porządku  Obrad  XXV  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 Dziedzina
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