
Rada  
Powiatu Nowosądeckiego

PROTOKÓŁ Nr 30/XXX/2013
z obrad XXX Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 grudnia 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 14:50.
W  sesji  uczestniczyło  25 radnych,  co  stanowi  quorum,  przy  którym  Rada  może  obradować
i  podejmować  uchwały.  W  Sesji  uczestniczyli  również  zaproszeni  goście  oraz  pracownicy 
Starostwa Powiatowego (listy obecności stanowią załącznik do protokołu).

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Basta,  dokonał otwarcia posiedzenia XXX Sesji 
Rady Powiatu Nowosądeckiego IV kadencji, po czym przywitał przybyłych radnych i gości.
Na sekretarzy obrad wyznaczeni zostali Radni: Edward Ciągło, Józef Głód.

Ad. 2.
Przewodniczący  Rady  Powiatu  Wiesław  Basta  poinformował,  iż zgodnie  z  §  72  pkt.2,  ust.  
1 Statutu Powiatu Nowosądeckiego (Dz. Urz. Woj. z 2013, poz. 1411), Komisja Rewizyjna RPN, 
wniosła o zmianę porządku obrad XXX sesji RPN, tj., wprowadzenie do porządku obrad, projektu 
uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  Starostę 
Nowosądeckiego. Projekt w/w uchwały został Państwu przesłany zgodnie z terminem.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Wiesław Basta stwierdził, że projekt uchwały 
Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Nowosądeckiego  został 
wprowadzony w punkcie 10 porządku obrad.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Wiesław  Basta  poddał  pod  głosowanie  porządek  obrad  po 
zmianach.
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.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Basta stwierdził, że porządek obrad został przyjęty. 

Porządek obrad:

1.   Otwarcie posiedzenia.

2.   Przyjęcie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu XXIX Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.

4.   Interpelacje radnych.
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5.   Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym. 

6.   Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok. 

a) Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Krakowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego 

na 2014 rok. 

b) Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok.  

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

Finansowej Powiatu Nowosądeckiego. 

8.   Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  planu  kontroli  Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok. 

9.   Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 

aptek  ogólnodostępnych  na  terenie  Powiatu  Nowosądeckiego  oraz  dyżurów  aptek 

ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i dni wolne od pracy na terenie Krynicy 

Zdroju, w 2014 roku.

10.    Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę 

Nowosądeckiego.

11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.  

12. Zamknięcie obrad. 

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

W związku z brakiem poprawek i uzupełnień Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Basta 
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  XXIX Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego został przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Wiesław Basta poinformował, iż 14 grudnia br. 
w  sali  reprezentacyjnej  Ratusza  w  Nowym  Sączu  odbyła  się  uroczysta  Gala  „Społecznik-
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Wolontariusz  Roku  2013”,  podczas  której  specjalne  wyróżnienie  otrzymał  Radny  Powiatu 
Nowosądeckiego Stanisław Śmierciak. 

W obecności wszystkich w imieniu Stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota Samorządowa 
Prezes Jan Rosiek wręczył wyróżnienie Panu Radnemu Stanisławowi Śmierciakowi. 

Radny  Powiatu  Nowosądeckiego  Stanisław  Śmierciak  zabrał  głos,  dziękując  wszystkim  za  to 
zaszczytne wyróżnienie. Jednocześnie podkreślił, iż jest ogromnie wzruszony i jest to swoistego 
rodzaju motywacja do dalszej pracy na rzecz mieszkańców Sądecczyzny.

Ad. 4.
Interpelacje radnych.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Stanisław Mrzygłód zgłosił interpelacje dot.:

• budowy chodników przy drogach powiatowych w Gminie Chełmiec,
• poprawy drogi przy Domu Dziecka w Klęczanach,
• poprawy przepustu na drodze powiatowej Trzetrzewina -Męcina w miejscowości Krasne 

Potockie

Radna Powiatu Nowosądeckiego Agata Król-Mirek zgłosiła interpelacje dot.:

• redukcji połowy zespołu Ratownictwa Medycznego typu „S” w podstacji Krynicy Zdroju w 
godzinach nocnych,

Radny Powiatu Nowosądeckiego Józef Świgut zgłosił interpelacje dot.:
• opracowania dokumentów remontu drogi Nowy Sącz-Florynka,
• wsparcia Gminy Kamionka w budowie chodników

Radny Powiatu Nowosądeckiego Antoni Poręba zgłosił interpelacje dot. :

• usytuowania  przejścia  dla  pieszych  w  rejonie  przystanków  autobusowych  na  drodze 
krajowej w miejscowości Stara Wieś -Gmina Grybów.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Włodzimierz Oleksy zgłosił interpelacje dot.:

• redukcji połowy zespołu Ratownictwa Medycznego typu „S” w podstacji Krynicy Zdroju 
w  godzinach  nocnych,(  nawiązanie  do  interpelacji  RPN  Agaty  Król-Mirek)  –  dotyczy 
wypracowania stanowiska

Radny Powiatu Nowosądeckiego Józef Leśniak zgłosił interpelacje dot.:

• problemu z oświetleniem na drodze krajowej w Wielogłowach – Gmina Chełmiec
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Ad. 5.
Starosta  Nowosądecki  Jan  Golonka  przedstawił  sprawozdanie  z  pracy  Zarządu  w  okresie 
międzysesyjnym.

Starosta Powiatu Nowosądeckiego Jan Golonka  poinformował,  że dnia 17.XII.2013 roku Zarząd 
Powiatu  Nowosądeckiego  podjął  uchwałę  w  sprawie  zmiany planu  finansowego  podziału  środków 
PFRON przeznaczonych na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. 

              Starosta Nowosądecki  w dalszej części wypowiedzi poinformował, iż część interpelacji jest 
ściśle powiązana ze sprawozdaniem, po czym przedstawił informację o najważniejszych inwestycjach 
Powiatu Nowosądeckiego w roku 2013. 

• Przebudowa  drogi  powiatowej  Chełmiec  –  Naszacowice  z  odnową  nawierzchni  jezdni
 i  chodników, w tym wymiana nawierzchni jezdni na długości 8,08 km, budowa i  odnowa 
chodników na długości 1,99 km, montaż 4 aktywnych przejść dla pieszych.,

• Wymiana nawierzchni drogi powiatowej Korzenna – Krużlowa na długości 1 km,
• Wymiana nawierzchni z kostki granitowej na nawierzchnię bitumiczną drogi powiatowej Grybów 

- Krużlowa Niżna – na długości 970 m. ,
• Wymiana nawierzchni drogi powiatowej Rytro – Sucha Struga – Głębokie na długości 1,53 km, 

remont i wykonanie łącznie 6 przepustów. ,( I etap)
• Odbudowa mostu w ul. Kościuszki w Muszynie – długość mostu - 65,04 m, szerokość - 14,5 m 

o konstrukcji żelbetowej łukowej. ,
• Odbudowa mostu w Mystkowie w drodze powiatowej Piątkowa – Mystków – długość mostu – 

26,0 m, szerokość – 12,2 m, o konstrukcji żelbetowej, sprężonej. 

Wydatki drogowe Powiatu Nowosądeckiego w 2013 roku:
- remonty: 4 miliony 178 tysięcy 932 zł;
- budowa dróg i mostów: 21 milionów 511 tysięcy 448 zł;
- budowa i remonty chodników: 535 tysięcy 400 zł. 
(w tym pomoc finansowa i rzeczowa z gminy Stary Sącz 161 tysięcy 981 zł).
Łącznie wydatki drogowe zwiększające majątek Powiatu w 2013 roku: 26 milionów 225 tysięcy 801 zł.

Ponadto nie były wykonywane inwestycje związane z budową chodników. Jeśli chodzi o Złockie 
i Korzenną to było to tylko przełożenie kostki. Gmina Chełmiec ma 150 mln budżet, natomiast 
Powiat tę samą kwotę na wszystkie gminy.
W dalszym wystąpieniu  Starosta Nowosądecki Jan Golonka  przedstawił przykładowe projekty 
realizowane przez Powiat w 2013 r.tj.

1. Powiatowe Centrum Edukacji – budżet projektu 1 milion 910 tysięcy 309 zł,

2. Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego 
         – budżet projektu dla Powiatu Nowosądeckiego 5 milionów 914 tysięcy 386 zł.

3. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce – budżet projektu 6 milionów 341 
tysięcy 977 zł,
4. ZAZ szansą aktywizacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim 
− budżet projektu 2 miliony 868 tysięcy 425 zł,
5.  Modernizacja jakości usług opieki społecznej świadczonych przez DPS w Zbyszycach 
– budżet projektu 3 miliony 528 tysięcy 907 zł.

Pozyskane środki zewnętrzne w 2013 r. łącznie: 29 milionów 346 tysięcy 770 zł
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W ramach „Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-
2013” dla jednostek OSP zakupiono sprzęt ratowniczy za 93 tysiące 474,90 zł.  Przeprowadzono także 
szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej dla 115 druhów z OSP z terenu 
Powiatu Nowosądeckiego oraz 5 druhów z OSP na Słowacji – łącznie na kwotę 53 tysiące 880 zł.

W dalszej części Starosta Nowosądecki Jan Golonka odniósł się do interpelacji dot. kwestii karetek. 
Poinformował,  iż  Wicestarosta  Nowosądecki  Jan  Golonka  wraz  Dyrektorem  SPZOZ  Sadeckiego 
Pogotowia  Ratunkowego  w Nowym Sączu byli  na  rozmowie  w Krakowie  z  Wojewodą.  Poruszyli 
również ten temat. Po ich przyjeździe ukazało się zupełnie co innego. Jest to temat do dyskusji. Starosta 
zapewnił  zebranych,  iż  będą  jeszcze  naciski,  by  pozostawić  karetkę  w  Krynicy  Zdroju.  Starosta 
poinformował, iz osobiście rozmawiał z Wojewodą. Efekt jest taki, iż z ich strony jest propozycja, aby pół 
zespołu ratownictwa medycznego podstawowej karetki do Nawojowej z Nowego Sącza,  utworzenie 
podstacji w Miłkowej, pół zespołu ratownictwa medycznego w Rytrze i redukcja o połowę „S” w nocy 
w Krynicy Zdroju. Zdaniem Starosty propozycja spotkania w tej sprawie w poszerzonym gronie tj.  
z Komisją Zdrowia i  Uzdrowisk wydaje się być konieczna i  pilna.  Po drugie rejony operacyjne do 
kontraktu na 2014 rok od kwietnia 1 rejon operacyjny na całe Województwo – taka informacja ukazała się 
w internecie. Jest to wiadomość, którą również należy wyjaśnić.

Ad.6.

Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok.
a) Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Krakowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego 
na 2014r. 
b) Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok.  

Skarbnik  Powiatu  Nowosądeckiego  Maria  Jękot odczytała uchwałę  Składu Orzekającego  
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 grudnia 2013 r., w sprawie 
zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2014 r. oraz opinii do 
projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowosądeckiego, a także
 o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu 
Nowosądeckiego na 2014 r.

Skarbnik Powiatu  Maria Jękot  przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały Budżetowej  
Powiatu Nowosądeckiego na  2014 rok wniesioną przez  Zarząd Powiatu.  Autopoprawka została 
przesłana do Państwa Radnych w dniu 13  grudnia br. 
Do przesłanego projektu Uchwały Budżetowej Zarząd Powiatu wprowadza autopoprawkę, która 
wynika z wniosków dwóch komisji tj. Komisji Budżetowej Rady Powiatu Nowosądeckiego oraz 
Komisji  Zdrowia  i  Uzdrowisk  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego.  Wprowadzane  zmiany  nie  
powodują zmian kwot ogólnych dochodów i wydatków budżetu przedstawionych w projekcie ani 
zmiany kwot wydatków bieżących i majątkowych. Zmiana polega na tym, ze z rezerwy celowej na 
inwestycje przesuwa się kwotę 100 tyś. zł. Do działu ochrona zdrowia Rozdziału Szpitale ogólne 
z  przeznaczeniem na  wydatki  majątkowe Zakupy inwestycyjne  Szpitala  w Krynicy Zdroju  tj.  
dotacje  na  dofinansowanie  zakupu  sprzętu  medycznego.  Ponadto  w  uzasadnieniu  dotyczącym  
rozbudowy budynku przy ul. Kościuszki w Grybowie dla potrzeb liceum wprowadza się zmianę. To 
uzasadnienie  otrzymuje  brzmienie:  inwestycja  będzie  realizowana  zaprojektuj  i  wybuduj  pod  

PROTOKÓŁ Nr 30/XXX/2013  20 grudnia 2013 r.                                  5



warunkiem  sprzedaży  budynku  LO  w  Grybowie  w  Rynku  za  kwotę,  która  pozwoli  na  
sfinansowanie wydatków zaplanowanych.

Starosta  Nowosądecki  Jan  Golonka  przedstawił  projekt  uchwały  Budżetowej  Powiatu  
Nowosądeckiego na 2013 r. wraz z autopoprawką. 

  Dodatkowo omówił wyświetloną prezentację w formie multimedialnej. Starosta podkreślił,  iż  
projekt  budżetu  Radni  otrzymali  wcześniej  i  był  on  przedmiotem  dokładnej  analizy  na  
poszczególnych komisjach. Zakłada się projekt budżetu na 2014 rok na kwotę 160 mln 483 tyś. 300 
zł. Rozchody z bieżącym roku tj. ponad 17 mln spłat kredytów zaciągniętych w 2013 roku – wraz 
z odsetkami to będzie prawie 20 mln zł. Tak jak było zaplanowane w 2013 roku – maksymalne 
spłacanie zobowiązań, stąd było mniej pieniędzy na inwestycje. Ponadto maleją subwencje – w tym 
oświatowa.  Udziały  we  wpływach  podatku  dochodowego  zaplanowane  na  tym  poziomie  co  
zaproponowane w budżecie państwa. Środki pozyskane z UE i innych źródeł – to są tylko te kwoty, 
które  są  zapisane  w umowach.  Na pewno  tych  środków będzie  dużo  więcej,  gdyż  jest  kilka  
projektów, które będą podpisywane umowy. Subwencje tj. 36 %, środki pozyskane z zewnątrz tj. 20 
% , pozostałe dochody własne tj. 15 %. Jedynie 8,8 % to dotacje celowe – są sztywnymi wydatka-
mi. W dalszej części wystąpienia Starosta Nowosądecki Jan Golonka omówił również projektowane 
wydatki  na  2014  rok  w  poszczególnych  działach.  Biorąc  pod  uwagę  administrację  publiczną  
Starosta  nadmienił,  iż  jest  tam uwzględniony zakup tablic  na  kwotę  2 mln  zł.  –  tym samym  
podkreślił, iż nie są to jedynie wydatki osobowe. Ponadto w dziale oświata 31 %, pomoc społeczna 
18 %, transport i łączność 22,5 %, pozostałe działy ok. 10 %.
 Kolejno zostały przedstawione wydatki inwestycyjne m.in.: budowa obwodnicy Grybowa, budowa 
obwodnicy zachodniej, zakupy inwestycyjne drobnego sprzętu, pomoc finansowa dla Gminy Stary 
Sącz  do  tzw.  Schetynówki  (celem uzyskania  większej  ilości  pkt.),  udział  w  likwidacji  szkód  
powodziowych, gospodarka mieszkaniowa (rozbudowa Nawojowa – Łazy Biegonickie), termomo-
dernizacja budynków oświatowych i domów pomocy społecznej, kotłowni przy ul. Waryńskiego
 i modernizacja Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej. Na zakończenie Starosta dodał, iż nie 
jest pewna realizacja inwestycji budowa zachodniej obwodnicy.

Przewodniczącego Komisji Budżetowej RPN Marek Kwiatkowski przedstawił opinię Komisji do 
projektu uchwały oraz zgłoszonej autopoprawki .Opinia Komisji  została sformułowana po 
zebraniu  wszystkich  opinii  przedstawionych przez  poszczególne  Komisje  Rady.  Pan Marek 
Kwiatkowski dodał, iż opinia nie była jednogłośna tj. były 4 głosy za i 3 wstrzymujące. Dodał, iż 
od lat nie realizuje się dochodów z tytułu sprzedaży majątku. Na przyszły rok planuje się kwotę 
9 mln 250 tyś zł. Ponadto nie jest pewna realizacja inwestycji obwodnicy zachodniej. Dodatkowo 
w 2014  roku  suma zadłużenia  przekroczy 60 mln,  a  więc  nastąpi  wzrost  w stosunku  do  tego 
planowanego budżetu 2013 o 6,9, a po tych poprawkach, które będą dokonywane na najbliższej 
Sesji RPN w dniu 27 grudnia br. tj. wzrost 7,35 mln. To zadłużenie rośnie. W sytuacji gdyby nie  
udało się zrealizować sprzedaży majątku, jak również realizacji obwodnicy zachodniej, wskaźnik 
zadłużenia może się zbliżyć do 50 %.( gdy hipotetycznie nie będzie innych dochodów i wydatków, 
które są zaplanowane w budżecie).

Starosta  Nowosądecki  Jan  Golonka  przedstawił  opinię  do  projektu  budżetu  na  2014  r.  
w  zakresie  porządku  publicznego  i  bezpieczeństwa  Wspólnej  Komisji  Bezpieczeństwa  
i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Józef Leśniak zabrał głos w imieniu Członków Klubu Prawa 
i Sprawiedliwości. W swoim wystąpieniu przedłożył stanowisko do projektu Uchwały Budżetowej. 
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.  Jeśli  chodzi o opracowane dokumenty pod względem analitycznym nie ma zastrzeżeń. Radny 
zwrócił  uwagę na materiał uzasadniający do Uchwały Budżetowej. Z niego wynika, ze ogólna  
subwencja budżetowa jest o 5,1 % mniejsza i wynosi 2 978 399 zł.
Prowadząc  dalej  analizę  wynika,  iż  zaplanowano  dochód  ze  sprzedaży  majątku  w  wysokości 
9 250 000 zł., zdaniem radnego jest to nie realna wycena majątku do osiągnięcia sprzedaży w 2013 
r. zatem planowane dochody ze sprzedaży majątku są niewykonalne. W związku z powyższym  
wątpliwa jest dynamika dochodów w 2014 roku. Radny Józef Leśniak zwrócił uwagę na inne kwe-
stie.  Przychody  planowane  są  w  wysokości  ok.  11 000 000  zł.,  zaciągnięty  kredyt  zostanie  
przeznaczony na  spłatę  kredytów lat  ubiegłych  w wysokości  ok.  3 500 000 zł.,  oraz  pokrycie  
deficytu w wysokości 7 500 000 zł.
W  dalszej  części  radny  nadmienił,  iż  wyjątkowo  niskie  są  planowane  inwestycje  drogowe.  
W budżecie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu w dziale „Transport i łączność” plan  
wydatków wynosi ok. 5 135 000 zł. Z tego tylko 570 000 zł. przeznaczone jest na remonty dróg, 
a 3 500 000 zł., na zimowe utrzymanie dróg, pozostała kwota na drobne remonty infrastruktury.
Udział planowanych inwestycji w budżecie wynosi ok. 45 700 000 zł. tj. 28,5 % ogółu wydatków, 
lecz przy niekorzystne prognozie związanej z budową obwodnicy zachodniej może się zmniejszyć 
do 23 000 000 zł., w takim przypadku udział planowanych inwestycji zmniejszy się do ok. 16 %.
Analizując  wydatki  w poszczególnych  działach,  wydatki  na  utrzymanie  administracji  powiatu  
rosną. 
Radny Józef Leśniak podkreślił, iż planowany jest wzrost zadłużenia Powiatu do ok. 60 558 000 zł., 
w stosunku do planowanego zadłużenia na rok 2013, po planowanych poprawkach wzrost ten wy-
niesie ok. 7 350 000 zł.
Zdaniem radnego Józefa Leśniaka należy zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku braku realizacji 
inwestycji  budowa  obwodnicy  zachodniej  na  kwotę  22 000 000  zł.,  oraz  braku  wykonania  
dochodów ze sprzedaży majątku na kwotę ok. 9 000 000 zł., czyli na łączna kwotę 31 000 000 zł., 
wzrośnie  wskaźnik  zadłużenia  o  ok.  8%  w  stosunku  do  planowanego,  co  doprowadzi  do  
zwiększenia zadłużenia Starostwa i prawdopodobieństwo zadłużenia przekroczy alarmujący próg 
50%.
Podziękował za umożliwienie przedłożenia opinii.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Antoni  Poręba  zwrócił  uwagę na kilka elementów budżetu. 
Nadmienił, iż Starosta  użył określenia, iż budżet udało się zrealizować pomimo ciężkich czasów. 
W jego  odczuciu  zapomniał,  iż  jesienią  br.  Radni  podjęli  uchwałę  o  pożyczce  3,5  mln  zł.  
W odczuciu Pana Antoniego Poręby budżet na 2013 rok był podjęty bezprawnie. Pożyczka jest 
dowodem na to, iż budżet na 2013 rok był nierealny. W dalszej części został poruszony problem 
bezrobocia. Kształtuje się ono na poziomie 17 % w powiecie. Radny Antoni Poręba zadał pytanie 
co zostało zrobione,  aby powstrzymać emigrację młodzieży.  W jego odczuciu są na to sposoby 
chociażby  tworzenie  tzw.  stref  gospodarczych  –  lecz  powiat  jego  zdaniem  nie  angażuje  się  
w takiego rodzaju przedsięwzięcia. Radny twierdzi, iż są pieniądze np. prywatni przedsiębiorcy 
m.in.  Lewiatan pozyskuje fundusze (900 mln na tzw miejsca pracy,  a powiatowe urzędy pracy 
obwarowane są trudnościami w pozyskiwaniu tych środków. 
Radny  nie  popiera  autopoprawki  przyjętej  przez  Zarząd  –  jeśli  chodzi  o  LO  w  Grybowie.  
Na początku kadencji Radni wspólnie podjęli decyzje, aby rozwiązać problem lokalowy w LO  
w Grybowie. W sytuacji, gdy rynek mieszkaniowy jest tak trudny robi się kuriozalny zapis: na rok 
2014 jest zaplanowane w wydatkach majątkowych 5 mln. Za budowę LO, mówiąc o pieniądzach 
ze sprzedaży. W pierwszym przetargu nikt się nie zgłosił.  Mając tak ważną inwestycję, liceum  
z  takimi  wynikami,  mamy  zapis,  mówiący  że  jeżeli  nie  sprzedamy  za  to  co  jest  zapisane  
w prognozach majątkowych czyli 5 mln zł. to się wycofujemy z tego pomysłu. Radny uważa, że tak 
nie wolno robić. – nie zgadza się z tą autopoprawką. Uważa, że trzeba się wycofać z tego typu 
zapory.  Prosi, by nie przekreślać budowy tej  inwestycji,  ze względu na to co wcześniej  zostało 
zrobione.
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Starosta Nowosądecki Jan Golonka  w odpowiedzi poinformował, iż zapis w autopoprawce nie 
jest blokadą. Został zabrany kredyt w wysokości 4 mln. zł. Zostało spłacone 3 mln 200 tys zł,  
a  na Sesji  RPN zostanie  podjęta  uchwała,  mówiąca o spłacie  450 tyś.  zł.  Wpisane jest,  że  ten 
budynek będzie sprzedany za kwotę, która pozwoli na sfinansowanie wydatków zaplanowanych  
do realizacji w roku budżetowym 2014, a więc za taka kwotę, która nie będzie wymagała korekty 
budżetu. Na zakończenie Starosta odniósł się do sprawy bezrobocia. W Powiecie Nowosądeckim 
realizowany  jest  pilotaż  w  zakresie  zwalczania  bezrobocia.  Starosta  odniósł  się  również  
do  wypowiedzi  Radnego  Józefa  Leśniaka,  dotyczącej  niskich  inwestycji  drogowych.  Starosta 
podkreślił, iż wystąpił do Wojewody o prawie 15 mln zł. środków na osłonę przeciwosuwiskową
 i na usuwanie skutków powodzi. Jeśli chodzi o obwodnicę zachodnią to Powiat zdaniem Starosty 
zrobił wszystko co mógł.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Antoni Poręba zapytał, czy cena, która jest (5 mln zł) zapisana 
w prognozie majątkowej jest blokadą inwestycji czy też nie.

Starosta Nowosądecki Jan Golonka odpowiedział, iż tzw. „kaganie” jest założony na budżet, a nie 
na cenę sprzedaży.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Wiesław  Basta odczytał  projekt  uchwały  Budżetowej  Powiatu 
Nowosądeckiego na 2014 r.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Wiesław  Basta poddał  projekt  uchwały  Budżetowej  Powiatu 
Nowosądeckiego na 2013 r pod głosowanie. 

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

Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego biorących udział w głosowaniu: 25
W wyniku głosowania otrzymano:
16 głosów – za
9 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Basta stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała Budżetowa Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok Nr 342/XXX/13 z dnia 20 grudnia 2013 
r. została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Wiesław Basta  złożył  gratulacje Zarządowi  
Powiatu za opracowanie budżetu powiatu, którego realizacja założeń finansowych przekłada się na wiele 
nowych inwestycji oświatowych, drogowych i innych oraz wykonania innych niezbędnych zamierzeń na 
przyszły rok. 
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Ad.7.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Nowosądeckiego wraz z autopoprawką.

Skarbnik  Powiatu  Maria  Jękot  przedstawiła  projekt  uchwały  wraz  z  autopoprawką.   Do 
przedłożonego  projektu  uchwały  Zarząd  wprowadza  zmiany.  Wieloletnia  Prognoza  była 
przedmiotem badania Regionalnej Izby Obrachunkowej. Opinia jest pozytywna. W uzasadnieniu 
zespół  stwierdza,  że  projekt  został  opracowany  zgodnie  z  wymogami  ustawy  o  finansach 
publicznych.

Przewodniczącego Komisji Budżetowej RPN Marek Kwiatkowski przedstawił opinię Komisji 
do  projektu  uchwały.  Opinia  Komisji  jest  pozytywna.  Pan  Marek Kwiatkowski  odniósł  się  do 
zadłużenia.  Zauważył,  iż  zadłużenie  Starostwa  rośnie  o  6  mln.  Zgodnie  z  tym  co  zostało 
przedstawione w projekcie uzasadnienie i materiały informacyjne strona 3, z tym iż  w wyniku 
autopoprawek ulegnie to jeszcze zmianie. Jest rzeczą oczywistą, iż jeśli deficyt rośnie zadłużenie 
automatycznie również rośnie. 

Radny  Powiatu  Nowosądeckiego  Antoni  Poręba  zwrócił  uwagę  iż  Pani  Skarbnik  będąc  na 
Komisji zwróciła uwagę na problemy pozyskiwania dodatkowych dochodów i obwarowania z tym 
związane.   Pan  Starosta  również  nadmienił,  iż  pożyczki  uzależnione  są  od  sprzedaży  mienia, 
natomiast  Pani  Skarbnik  stwierdziła,  iż  dochody wbrew logice  mogą  być  nie  zrealizowane  ze 
względu na obwarowania ustawowe.  Pan Antoni Poręba zadał pytanie, czy są jakieś obwarowania 
dotyczące dochodów w stosunku do zadłużenia  czy też całości projektu oraz czy istnieją wytyczne, 
które będą utrudniały dalsze funkcjonowanie budżetu jeśli chodzi o jego składowe. 

Skarbnik Powiatu Maria Jękot  odpowiedziała,  iż  jeśli  chodzi  o  wieloletnią  prognozę  istnieje 
ułatwienie,  iż  od  kwoty  zadłużenia,  które  liczy  się  do   wyliczenia  wskaźnika  można  odliczyć 
zaciągnięte  kredyty  na  projekty  unijne,  zarówno  bieżące  jak  i  majątkowe.  Pani  Skarbnik 
stwierdziła, zmianie uległa ustawa o finansach publicznych. Nie weszło jeszcze to w życie, dlatego 
jeśli  będzie  potrzeba  to  zostanie  to  zmienione.  Prawdopodobnie  będą  podane  terminy 
wprowadzenie  zmian,  co  będzie  ułatwieniem.  Prawdopodobnie  będą  brane  wszystkie  kredyty  
z roku 2013. Pani Skarbnik zauważyła, iż  roku 2014 samych zadań inwestycyjnych jest prawie  
3 mln udziału własnego powiatu z własnych środków mówiąc o unijnych, ogólnie jest prawie 11 
mln. Są również udziały do bieżących. To będzie się odliczało od zadłużenia. Polegać to będzie na 
tym, iż będzie można spłacać a kwoty nie będą wliczane do wskaźnika. 

Radny Powiatu Nowosądeckiego Antoni Poręba zwrócił uwagę, iż dochody miały być również 
obciążeniem. 

Skarbnik Powiatu Maria Jękot odpowiedziała, iż wskaźnik jest tak skonstruowany, że jeśli rosną 
dochody to relacja nadwyżki do dochodów maleje. Na danym etapie planowane jest, iż są takie 
dochody i ten wyliczony ułamek, który się liczy w ten sposób, że dochody bieżące plus sprzedaż 
majątku minus wydatki bieżące do dochodów ogółem. Jeśli przyznana jest dotacja, wówczas w tej 
samej  wysokości  jest  przyznawana  na  wydatki.  Wówczas  to,  co  jest  w  liczniku  jest  zerem,  
w mianowniku rośnie i zmianie ulega ułamek. Jeżeli w wieloletniej prognozie na określony okres 
było coś planowane a raty i odsetki wynikają z umów, to wszystko zostaje zachwiane, gdyż jest to 
wskaźnik bardzo delikatny i trudny do zaplanowania. Rok 2015  był zagrożony, dlatego wszystkie 
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oszczędności z tego roku  przeniesiemy oraz 450 tys bądź więcej kredytu zostanie spłacony, by 
uniknąć trudnej sytuacji.  

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Basta poddał projekt uchwały 
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego pod głosowanie. 

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Basta stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała  Nr  343/XXX/13  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  20  grudnia  2013  r.  
w  sprawie   przyjęcia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu  Nowosądeckiego  została 
podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyj-
nej Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Gancarz przedstawił projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia  planu kontroli  Komisji  Rewizyjnej  Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok. 
Zgodnie z § 39 ust. 1 Statutu Powiatu Nowosądeckiego (Dz.U. Województwa Małopolskiego 
z 2011  r.,  Nr  610  poz.  7227),  Komisja  Rewizyjna  przeprowadza  kontrole  na  podstawie  
rocznego  planu  kontroli,  zatwierdzonego  przez  Radę  Powiatu,  w związku  z powyższym  
zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały. 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Wiesław Basta poddał  
projekt uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego 
na 2014 rok  pod głosowanie. 

Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowa-
nia: 24
W wyniku głosowania otrzymano:
24 głosów – za
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Wiesław  Basta  stwierdził,  że  w  wyniku  
głosowania: Uchwała Nr 344/XXX/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 grudnia 2013 
r.  
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w sprawie   planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok 
została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.9.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych  
w porze nocnej, w niedzielę, święta i dni wolne od pracy na terenie Krynicy Zdroju, w 2014 roku 
wraz z autopoprawką.

Kierownik Zespołu Zdrowia i Spraw Obywatelskich Dorota Dobrowolska przedstawiła projekt 
powyższej uchwały wraz z autopoprawką, która dotyczy  przesłanego harmonogramu wraz z 
projektem  uchwały.  Została  dopisana  nowo  otwarta  apteka  na  terenie  miasta  i  gminy  
uzdrowiskowej  Muszyna.  W świetle  przepisów ustawy prawo farmaceutyczne   rozkład  godzin
 aptek określa w drodze uchwały rada powiatu po zasięgnięciu opinii wójtów, burmistrzów gmin 
z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego. Rozkład godzin aptek został ustalony po zasięgnięciu 
opinii  wójtów, burmistrzów gmin z terenu powiatu nowosądeckiego oraz Okręgowej Izby
 Aptekarskiej, w związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia uchwały.

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

Radny Powiatu Nowosądeckiego Antoni Poręba zwrócił uwagę, iż na Komisji była podniesiona sprawa 
obowiązku apteki, uczestniczenia względnie nie uczestniczenia. Pytanie skierowane do Pani Doroty  
Dobrowolskiej,  jaki jest wymóg z tym związany.

Kierownik Zespołu Zdrowia i Spraw Obywatelskich Dorota Dobrowolska  odpowiedziała, iż wymóg 
jest taki, iż nie można zmusić aptekę do pełnienie dyżurów  jeśli chodzi o dyżury całodobowe. Jest to 
specyfika działalności gospodarczej, która wiąże się z nakładem kosztów. Jeżeli w porze nocnej nie może 
być zatrudniony technik  tylko magister farmacji jest to dodatkowo obciążeniem dla właściciela apteki. Na 
Komisji Zdrowia został podjęty temat apteki w Tyliczu, jednak po zaciągnięciu opinii jest tam punkt  
apteczny, który ma ograniczenie dotyczące sprzedaży leków, w związku z czym nie może być traktowany 
jako apteka.. Po rozmowie z Prezesem Izby aptekarskiej w Krakowie, który twierdzi, iż nie można  
narzucić  odgórnie wciągnięcia punktu aptecznego w harmonogram godzin pracy aptek. 

Radny Powiatu Nowosądeckiego Antoni Poręba  zapytał, czy w związku z tym wymóg zgłoszenia 
przez gminę ma się nijak do obowiązku zgłoszenia apteki na danym terenie. 

Kierownik Zespołu Zdrowia i  Spraw Obywatelskich Dorota Dobrowolska odpowiedział,  iż po  
rozmowie z Panią która zajmuje się aptekami w Muszynie nie wiedziała dlatego, iż  obowiązek prowadze-
nie działalności gospodarczej trzeba zgłosić a działalność nie została zgłoszona w gminie, może to być 
zgłoszone nie na terenie danej gminy. Pani, która zgłasza ilość aptek otwartych bądź zamkniętych nie  
dysponowała wiedzą dotyczącą zgłoszenie bądź nie apteki do gminy. 

Radny Powiatu Nowosądeckiego Antoni Poręba zwrócił uwagę, iż zgodnie z powyższym informacja 
z gminy nie trafiła do właścicielki, co potwierdziła  Pani Dorota Dobrowolska. 
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Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Wiesław  Basta poddał  projekt  uchwały  
w  sprawie  ustalenia  rozkładu  godzin  pracy  aptek  ogólnodostępnych  na  terenie  Powiatu  
Nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i dni 
wolne od pracy na terenie Krynicy Zdroju, w 2014 roku wraz z autopoprawką 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

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Wiesław  Basta  stwierdził,  że  w  wyniku  
głosowania: Uchwała Nr 345/XXX/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 grudnia 2013 r. 
w  sprawie  ustalenia  rozkładu  godzin  pracy  aptek  ogólnodostępnych  na  terenie  Powiatu  
Nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i dni 
wolne od pracy na terenie Krynicy Zdroju, w 2014 roku została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. 10.
Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  Starostę 
Nowosądeckiego.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Gancarz  przedstawił projekt uchwały w sprawie 
skargi  Pana  Aleksandra  Polańskiego  na  Starostę  Powiatu  Nowosądeckiego  dotycząca  nie 
załatwienia wniosku o zwrot majątku obejmującego nieruchomość w Krynicy Zdroju dokładnie 
chodzi o Gromadę Polany w Gminie Tylicz.  23 września Pan Aleksander Polański zwrócił się do 
Starosty z wnioskiem o zwrot bezprawnie  przejętej nieruchomości wskazując podstawę stanowiącą 
decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia 23 maja 2013 roku stwierdzająca nieważność orzeczeń 
prezydium  Powiatowej  Rady  Narodowej  w  Nowym  Sączu  z  dnia  15  czerwca  1950  roku.  
W odpowiedzi na to pismo 30 września dyrektor Wydziału Geodezji i Budownictwa zwrócił się do 
skarżącego  o  przekazanie  ww.  decyzji  oraz  poprosił  o  klauzulę  ostateczności  tej  decyzji.  
W odpowiedzi skarżący 9 października przesłał  skan drogą mailową jednak brakowało klauzuli 
ostateczności. W związku z czym  dyrektor Wydziału Geodezji i Budownictwa 4 listopada wysłał 
obszerne pismo do skarżącego gdzie poinformował go o prawnej ocenie jego wniosku. Pismo to 
również  zawierało  stwierdzenie,  iż   wniosek  ten  nie  może  być  załatwiony  w  formie  decyzji 
administracyjnej.  Skarżący  nie  przedstawił  jednoznacznej  identyfikacji  mapy  z  wykazem 
synchronizacyjnym aktualnych działek obejmujących wywłaszczone parcele. Z przepisów ustawy 
o gospodarce  nieruchomościami nie było możliwości by taką decyzję administracyjną wydać.  
W piśmie informującym pan dyrektor  Wydziału Geodezji i Budownictwa przekazał skarżącemu 
informacje,  że  restytucja  majątku  może  nastąpić  tylko  na  drodze  skargi  zgłoszonej  do  sądu 
powszechnego i dopiero sąd określi kto może wykonać decyzję Wojewody. Ruch jest po stronie 
skarżącego  i  ta  sprawa  nie  może  być  rozpatrzona  przez  Starostę.  Skargę  proponuję  uznać  za 
bezzasadną. 

Wobec  braku  uwag  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Wiesław  Basta poddał 
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Nowosądeckiego pod głosowanie. 

Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 22
W wyniku głosowania otrzymano:

PROTOKÓŁ Nr 30/XXX/2013  20 grudnia 2013 r.                                  12



19 głosów – za
2 głosów – przeciw
1 głosów – wstrzymujących się

Starosta Nowosądecki Jan Golonka nie brał udziału w głosowaniu.

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Basta stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała  Nr  346/XXX/13  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  20  grudnia  2013  r.  
w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Nowosądeckiego  została podjęta. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11.
Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Wiesław Basta  poinformował, iż zostały Radnym 
rozdanie  deklaracje,  które  można  wypełnić  decydując  się  na  pomoc  choremu  chłopcu  Bartkowi 
Świderskiemu, zamieszkałemu w  Cyganowicach. Bartek ma sześć lat. Na razie nie może spełnić swoich 
marzeń, bo to zagroziłoby jego życiu. Nawet najmniejszy wysiłek jest dla niego śmiertelnie groźny, bo 
Bartek urodził się z wadą serca.  Tuż przed szóstymi urodzinami okazało się, że trzeba operować jeszcze 
raz.  W polskim  szpitalu  lekarze  nie  zdecydowali  się  podjąć  tego  wyzwania.  Nadzieję  dał  zespół 
kardiochirurgów ze szpitala w Munster. Na początku sierpnia mama Bartka otrzymała z tamtejszej kliniki 
informację,  że  jej  synka  zakwalifikowano  do  leczenia.  Szansa  na  naprawę  serduszka  
w niemieckim szpitalu wiąże się jednak z bardzo dużym wydatkiem. Za operację trzeba zapłacić 29 tys. 
euro. Czyli ok. 122,5 tys. zł. Bez pomocy dobrych ludzi rodzina Bartka nie udźwignie wydatku. Jeśli 
któryś z Radnych ma możliwość, proszę o wypełnienie deklaracji.  

Radny  Powiatu  Nowosądeckiego  Józef  Świgut  wypowiedział  się  za  akcją  wsparcia  datkami. 
Zastanawia się jednak jak funkcjonuje system zdrowia wraz z NFZ. Zgodnie z ulotką informacje są 
rzetelne, czyli naszego Państwa nie stać na operację, a to są zabiegi ratujące życie. W tamtym roku 
2 mld zł zostało z NFZ zwrócone do budżetu państwa. Nasuwa się pytanie, czy to małe dziecko jest  
niepotrzebne. Jest to smutne, ja wesprę. 

Radny Powiatu Nowosądeckiego Antoni Poręba zwrócił uwagę, iż budżet udało się zrealizować 
Staroście  i  ekipie  rządzącej  ,  koalicji.  Pan  Poręba  podziękował  Panu  Przewodniczącemu 
Wiesławowi Baście za pracę w komisjach.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Wiesław Pióro  stwierdził, iż w ostatnim czasie zgłaszał kilka 
wniosków  dotyczących  strony  internetowej.  Szata  się  zmieniła,  ale  chodzi  o  obiektywizm  w 
przekazie informacji oraz przekazywanie wartości,  co dla Starostwa Powiatu jest  ważne. Radny 
twierdzi,  iż jest  zaniepokojony,  iż pojawiają się informacje np. impreza w hotelu Klimek a nie 
wystarcza miejsca na wzmiankę o ważnej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Pan Wiesław 
Basta apeluję by takich informacji nie zabrakło. 

Radny  Powiatu  Nowosądeckiego  Marek  Kwiatkowski  przypomniał  Członkom  Komisji 
Budżetowej o posiedzeniu, które odbędzie się tuz po zakończeniu Sesji.

Poseł  na Sejm RP Anna Paluch  podziękowała  za  zaproszenie  na  sesję.  Pani  Poseł  udzieliła 
informacji dotyczących pracy sejmu.  Obserwowali Państwo obrady Sejmu nad budżetem oraz boje 
o  ściągnięcie  z  OFE  150  mld  zł,  co  jest  procederem  niebezpiecznym.  Gdyby  dać  ludziom 
możliwość  wyboru  i  ludzie  wybierają  zamiast  OFE  ZUS  i  aktywa  przenoszą  na  skutek 
indywidualnych decyzji nie byłoby możliwości zaskarżenia tego.  Przeniesienie tych 150 mld zł jest 
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działaniem, które Polskę naraża na odpowiedzialność odszkodowawczą a wszelkie fundusze mają 
doskonały  lobbing  w  UE   i  może  się  okazać  jak  w  próbie  prywatyzacji  przy  udziale  spółki 
EUREKO , które skutkowało odszkodowaniami po kilkunastu latach. W wypadku ściągnięcia do 
budżetu  150 mld zł odpowiedzialność odszkodowawcza  Polski w przyszłości może być bardzo 
dotkliwa.
Pani  poseł  stwierdziła,  iż  charakter  budżetu  został  przez  nas  oceniony jako  antysamorządowy. 
Program  przebudowa dróg lokalnych to jest 250 mln zł i mój klub złożył prośbę o zwiększenie tej  
puli o kolejne 250 mln zł. 150 mld zostało wziętych do budżetu, tj. obsługa długu i inne pozycje w 
wydatkach budżetu  gdzie poprawki można składać.  Natomiast  trzeba  mieć świadomość,  iż  jest 
bilion  zł  zadłużenia,  że  w  Krajowym  Funduszu  Drogowym  na  dzień  dzisiejszy  jest  42  mld  
a prognoza  na rok przyszły wynosi 50 mld, dlatego wnioskowaliśmy o podwojenie puli co niestety 
koalicja wycięła podobnie jak bony rodzinne oraz zwiększenie kwoty zasiłków wypłacanych przez 
gminy. Składane również były poprawki dotyczące zmiany pionu komunikacyjnego Sądecczyzny 
i Podhala. Poprawka mówiła o pracach projektowych dotyczących mostu w ciągu drogi krajowej 28 
dotyczących nowego przebiegu drogi  75 Nowy Sącz -  Kraków jak również budowy obwodnic 
miast  na Sądecczyźnie.  Ta poprawka również nie znalazła poparcia.   W związku z powyższym 
budżet  uznaliśmy za  antysamorządowy wobec rolników i  osób najuboższych.  Samorządom nie 
będzie łatwiej, nie będzie środków na gminne i powiatowe drogi.
Pani Poseł w związku z nadchodzącymi Świętami złożyła życzenia spokojnych radosnych  świąt 
oraz owocnej pracy dla społeczności lokalnej. 
Poseł  na  Sejm  RP  Andrzej  Romanek  stwierdził,  iż  martwi  mnie  przyszłość  perspektyw 
budżetowych. Po stronie podatkowej perspektywa ta nie rysuje się dobrze.  Mimo faktu, iż Premier 
mówi o wzroście gospodarczym to patrząc na dochody z podatków w poszczególnych budżetach 
martwi. Potrzeba środków na wkład własny będzie wzmożona. Ta sytuacja mnie martwi. Struktura 
dochodowa budżetu  się  zmienia.  Widzę  troskę  ze  strony zarządu,  by spinać  ten  budżet,  by w 
przyszłości można było wydatkować i pozyskiwać środki. W Małopolsce będzie ich o 1 mld Euro 
więcej . Moja troska dotyczy konstruowania budżetów na kolejne lata. Pojawiają się głosy odnośnie 
likwidacji Janosikowego. Jest to niepokojące, gdyż kwoty są dużą pomocą dla gmin. Problemem 
jest również rozwój dróg lokalnych. Przykre jest to, iż w roku poprzednim był to 1 mld zł, a teraz 
tylko 250  mln zł. Pan Poseł stwierdził, iż wymiana merytoryczna poglądów w przyszłości będzie 
dalece idąca. 
W ustawie o finansach publicznych zmienił się jeden zapis, środki finansowane z UE będą inaczej 
wliczane do zadłużenia. To jest 850 mld skumulowanego zadłużenia. Jeśli nie będzie poluzowania 
możliwości  zaciągania  zobowiązań  przez  samorządy  musimy  mieć  pełną  świadomość  co  do 
trudności z wydatkowaniem środków jeśli chodzi i perspektywę budżetową. 
Pan Poseł gratulując przyjęcie budżetu złożył wszystkim życzenia świąteczne.

Ad.12.
Zamknięcie obrad.
Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Wiesław  Basta,  wobec  wyczerpania 
wszystkich  punktów  Porządku Obrad  XXX Sesji  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego,  ogłasza 
zamknięcie posiedzenia i dziękuje za udział w obradach Sesji.

                            Przewodniczący
                           Rady Powiatu Nowosądeckiego

                                            Wiesław BASTA

Protokołowała:
Anna Hardy-Repetowska

PROTOKÓŁ Nr 30/XXX/2013  20 grudnia 2013 r.                                  14


