
Rada  
Powiatu Nowosądeckiego

PROTOKÓŁ Nr 31/XXXI/2013
z obrad XXXI Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 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 0o godzinie 13:40
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: Franciszek Kantor, Antoni Koszyk.

Ad. 2.
Starosta  Nowosądecki  Jan  Golonka  wprowadził  projekt  uchwały  w  sprawie  przystąpienia 
Powiatu  Nowosądeckiego  do  projektu  pt:  "e-Powiat  Nowosądecki"  w  ramach  Programu 
Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Priorytet  V.  Dobre  rządzenie,  Działanie  5.2  Wzmocnienie 
potencjału  administracji  samorządowej,  Poddziałanie  5.2.1  Modernizacja  zarządzania  
w administracji samorządowej.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Jan Dziedzina poddał pod głosowanie 
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie 
przystąpienia  Powiatu  Nowosądeckiego  do  projektu  pt:  "e-Powiat  Nowosądecki"  w  ramach 
Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Priorytet  V.  Dobre  rządzenie,  Działanie  5.2 
Wzmocnienie  potencjału  administracji  samorządowej,  Poddziałanie  5.2.1  Modernizacja 
zarządzania w administracji samorządowej.

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.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Jan Dziedzina  stwierdził,  że  projekt 
uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie  przystąpienia Powiatu Nowosądeckiego do 
projektu  pt:  "e-Powiat  Nowosądecki"  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki, 
Priorytet  V.  Dobre  rządzenie,  Działanie  5.2  Wzmocnienie  potencjału  administracji 
samorządowej,  Poddziałanie  5.2.1  Modernizacja  zarządzania  w  administracji  samorządowej 
został wprowadzony w punkcie 7 porządku obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina poddał pod głosowanie porządek obrad po 
zmianach.
Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 
25
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W wyniku głosowania otrzymano:
25 głosów – za,
0 głosów – przeciw,
0 głosów – wstrzymujących się.

Wiceprzewodniczący  Rady Powiatu  Jan Dziedzina  stwierdził,  że  porządek obrad został 
przyjęty.  

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu XXX Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.

4. Interpelacje radnych.

5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym. 

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

złożonych  wnioskach  i  efektach  realizacji  projektów  wdrażanych  przez  Powiatowe 

Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu w II półroczu 2013 r.

7. Podjęcie  uchwały Rady Powiatu  Nowosądeckiego w sprawie  przystąpienia  Powiatu 

Nowosądeckiego  do  projektu  pt:  "e-Powiat  Nowosądecki"  w  ramach  Programu 

Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Priorytet  V.  Dobre  rządzenie,  Działanie  5.2 

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja 

zarządzania w administracji samorządowej.

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

Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu 

Nowosądeckiego na 2013 rok.

9. Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

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

nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania imienia Księdza 

Profesora  Józefa  Tischnera  szkołom  wchodzącym  w  skład  Zespołu  Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu.

12. Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zamiaru  likwidacji 

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół w Marcinkowicach.

13. Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr 

251/XXI/12  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  21  grudnia  2012  r.  w  sprawie 
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przyjęcia  do  realizacji  „Powiatowego  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie na lata 2012 

– 2016”.

14. Przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Nowosądeckiego w 2013 roku.

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

Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok.

16. Sprawy bieżące i wolne wnioski.  

17. Zamknięcie obrad.

Ad. 3.
Przyjęcie protokołu z XXX 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 
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   XXX  Sesji  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  został 
przyjęty.

Ad. 4.
Interpelacje radnych.

Wobec  braku  zgłaszanych  interpelacji  przez  Radnych  przystąpiono  do  realizacji  kolejnego 
punktu porządku obrad.
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Ad. 5.
Starosta  Nowosądecki  Jan  Golonka  przedstawił  sprawozdanie  z  pracy  Zarządu  w  okresie 
międzysesyjnym.

Starosta Nowosądecki Jan Golonka poinformował, iż po huraganie w Powiecie Nowosądeckim były 
straty  tj.  10 dachów z budynków gospodarczych, połamane drzewa, przerwy w dostawie energii 
elektrycznej. Odnotowano ok 25 uszkodzonych  stacji ale awarie zostały szybko usunięte i prąd wrócił. 
Na drogach powiatowych również nie było większych przeszkód. Zarząd Powiatu Nowosądeckiego 
podjął  decyzję odnośnie konkursu otwartego na realizację  zadań publicznych z zakresu promocji 
zdrowia,  kultury fizycznej,  sportu,  kultury i  ochrony dziedzictwa narodowego, turystyki,  edukacji 
ekologicznej. Termin jest do 24 stycznia 2014 roku. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu  zaproponował przejście do kolejnego punktu obrad.

Ad.6.
Informacja o pozyskanych funduszach unijnych i innych funduszach zewnętrznych, złożo-
nych  wnioskach i  efektach  realizacji  projektów wdrażanych przez  Powiatowe Centrum 
Funduszy Europejskich w Nowym Sączu w II półroczu 2013 r.

Informacja nie była przedstawiana w całości.  Na uwagi i pytania odpowiadała Pani Monika Bo-
chenek Dyrektor Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich.

Radny Powiatu Antoni Poręba zabrał głos odnośnie informacji. Nadmienił, iż przedstawione 
sprawozdanie jest bardzo rzetelne. Radny zwrócił się z zapytaniem do Pani Dyrektor Powiatowe-
go Centrum Funduszy Europejskich dot. środków tzw. miękkich chodzi dokładnie o pobieranie 
wynagrodzenia. Chodzi o dokładny przegląd wynagrodzeń. Pan Antoni Poręba tłumaczy, iż zadał 
takie pytanie ponieważ często pytany jest w tej kwestii przez mieszkańców. Temat jest ważny 
dlatego, że środki są przekazywane np. na tablice, środki pomocowe w szkołach. Środki są prze-
znaczane na szkolenia, inicjatywy,  które nie zawsze przynoszą efekty o których mówiono na ko-
misjach. Pan Antoni Porębą chciałby uzyskać informację kto takie środki otrzymuje. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina odpowiedział, iż  Pani Dyrektor przygotuje 
odpowiednie pismo wyjaśniające do Radnego Antoniego Poręby.

Dyrektor Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich Monika Bochenek wyraziła zgodę 
na przygotowanie odpowiedzi. 

Starosta Nowosądecki Jan Golonka  zabrał głos w tym temacie. Starosta powiedział  że nie 
chciałby zostawić na koniec roku sugestii, że te środki są przerabiane przez zarząd, członków za-
rządu czy kogokolwiek z pracowników. Nie ma takiej możliwości formalno – prawnej, aby któ-
rykolwiek radny był zatrudniony. Pan Starosta zwrócił się z prośbą  do  Radnego Antoniego Po-
ręby o to, aby nie krytykować aż tak  tzw. miękkich środków.  Uważa, iż należałoby w tym tema-
cie apelować w takich sprawach tj. w Unii Europejskiej aby więcej środków szło na tzw. twarde 
projekty a nie na te miękkie i wtedy nikt nie będzie miał o nic pretensji. 

Radny Powiatu Wiesław Pióro również zabrał głos w dyskusji. Zadał pytanie dot. Funduszu 
Szwajcarskiego. Radnego niepokoi stymulowanie rozwoju marki lokalnej przez Powiat Nowosą-
decki.  W realizacji liczba wypromowanych produktów lokalnych jest zerowa a było założonych 
aż siedem. Radny zapytał dlaczego ani jeden cel nie został zrealizowany zwłaszcza że jest już 
poza połową trwania projektu? 
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Dyrektor Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich Monika Bochenek poinformowała, 
że promocja marki lokalnej w projekcie jest przewidziana na lata 2014-2015. W związku z po-
wyższym ten wskaźnik jest na razie zero. Środki w budżecie zarezerwowane są konkretnie na te 
lata ponieważ wydatki są skorelowane z innymi partnerami projektu. 

Ad.7.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przystąpienia Powiatu Nowo-
sądeckiego do projektu pt: "e-Powiat Nowosądecki" w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału admi-
nistracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji sa-
morządowej.

Dyrektor  Powiatowego  Centrum  Funduszy  Europejskich  w  Nowym  Sączu  Monika 
Bochenek  przedstawiła projekt uchwały.

Realizacja projektu zaplanowana jest na 1 stycznia 2014 roku. Jest to projekt partnerski między 
Powiatem Nowosądeckim a 13 gminami z Sądecczyzny. Głównym celem projektu jest wdrożenie 
standardów  świadczenia  elektronicznych  usług  publicznych  oraz  elektronicznej  wymiany 
korespondencji  za  pomocą  platformy e-pułap,  która  jest  platformą  ministerialną.  Projekt  ma 
zakończyć się 30 czerwca 2015 roku. W ramach projektu planowane są działania związane z 
promocją  i  informacją  usług  elektronicznych,  które  zostaną  wytworzone w ramach projektu, 
szkolenia  dla  pracowników  gmin  i  starostwa  powiatowego  w  Nowym  Sączu  m.in.  zakres 
ochrony danych osobowych w obiegu elektronicznym, elektroniczny obieg dokumentów oraz 
szkolenia z zakresu profilu zaufanego, prowadzenie elektronicznych formularzy dostępnych na 
internecie i platformie, która będzie tworzona w ramach projektu gdzie mieszkańcy będą mogli 
składać bezpośrednio dokumenty do urzędu, które będą traktowano jako oficjalne dokumenty 
jeżeli zostaną oczywiście podpisane przez profil zaufany. 
W  projekcie  planuje  się  zakup  sprzętu  komputerowego,  oprogramowania  do  gmin  oraz  w 
przypadku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu dostosowanie istniejącego systemu Logito 
do elektronicznego zarządzania dokumentami. 
Całkowita wartość projektu to 4.193.163 zł z czego 15 % to wkład własny czyli wkład rzeczowy 
czyli  czas  pracy  pracowników.   Wartość  środków  trwałych  to  411  300.00  zł.  Wartość 
oprogramowania i aktualizacji dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych wyniesie 
812 tys zł. 

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

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Jan  Dziedzina poddał  projekt  uchwały  w  sprawie 
przystąpienia  Powiatu  Nowosądeckiego  do  projektu  pt:  "e-Powiat  Nowosądecki"  w  ramach 
Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Priorytet  V.  Dobre  rządzenie,  Działanie  5.2 
Wzmocnienie  potencjału  administracji  samorządowej,  Poddziałanie  5.2.1  Modernizacja 
zarządzania w administracji samorządowej pod głosowanie. 

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 25 Radnych 
Powiatu Nowosądeckiego.
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W wyniku głosowania otrzymano:
21 głosów – za
2 głosów – przeciw
2 głosów – wstrzymujących się

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała  Nr  347/XXXI/13  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  27  grudnia  2013  r.  
w sprawie przystąpienia Powiatu Nowosądeckiego do projektu pt: "e-Powiat Nowosądecki" 
w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Priorytet  V.  Dobre  rządzenie, 
Działanie  5.2  Wzmocnienie  potencjału  administracji  samorządowej,  Poddziałanie  5.2.1 
Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej   została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosą-
deckiego na 2013 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Maria Jękot przedstawiła projekt uchwały.

Kolejne przetargi na sprzedaż mienia nie zostały pozytywnie zakończone i dlatego zaistniała po-
trzeba kolejnego zmniejszenia dochodów z tego źródła. Proponuje się zmniejszenie dochodów o 
974 866 zł. Ponadto nie wpłyną środki na realizację projektu „Leonardo da Vinci” i zmniejsza się 
z tego tytułu dochody i wydatki o 21 tys zł. 
Ubytek dochodów z tytułu sprzedaży mienia pokrywa się oszczędnościami w wydatkach budżetu 
336 tys zł.,  z tego oszczędności w płacach w starostwie z dwóch działów: administracja publicz-
na i oświata i wychowanie łącznie 145 tys zł. 90 tys zł to są środki na obsługę długu, środki które 
zostały przeznaczone na prowizję bankową i  50 000 zł  z dotacji  dla szkół niepublicznych w 
związku z mniejszym zapotrzebowaniem. Wprowadza się do budżetu całą pozostałą kwotę czyli 
1.109.866 zł, z tego 659 866 zł przeznacza się na sfinansowanie wydatków, kwotę 450 na roz-
chody budżetu i Zarząd proponuję spłatę części kredytu z 2015 roku. Pani Skarbnik poprosiła o 
pozytywne przyjęcie uchwały. 

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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina poddał projekt uchwały w sprawie zmian w 
budżecie  Powiatu  Nowosądeckiego  na  2013  rok  oraz  zmian  w  Uchwale  Budżetowej  Powiatu 
Nowosądeckiego na 2013 rok pod głosowanie. 

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

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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała  Nr  348/XXXI/13  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  27  grudnia  2013  r.  
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok oraz zmian w Uchwale 
Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2013 rok   została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina oddał głos Panu Senatorowi RP Stanisła-
wowi Kogutowi.

Senator  RP Stanisław Kogut  złożył życzenia noworoczne a także podziękował  za współpracę 
w roku 2013. Senator życzył obecnym na sali obrad, aby rok 2014 był lepszym od 2013 roku. 
Nadchodzący  rok nie będzie łatwy, ponieważ zbliżają się wybory. Ponadto Senator wspomniał 
że rok 2014  będzie szczególnie ważny, gdyż będzie kanonizowany na świętego Papierz Jan Pa-
weł II. Senator pogratulował  Dyrektorowi SPZOZ Szpitala im. J.Dietla w Krynicy Zdroju Sła-
womirowi Kmakowi, za to że szpital w Krynicy został uznany za jeden z prestiżowych szpitali w 
Polsce a lekarz placówki Tadeusz Frączek został wybrany przez pacjentów szpitala za jednego z 
najlepszych lekarzy w Polsce. Senator podziękował za udzielenie głosu.

Ad.9.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Powiatu Nowosądeckiego.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Maria Jękot przedstawiła projekt uchwały.
Proponowane zmiany w prognozie wynikają ze zmian w budżecie, podjętymi w uchwałach Za-
rządu Powiatu Nowosądeckiego.  Ustalone zostały aktualne kwoty dochodów i wydatków budże-
tu oraz została wprowadzona wzmianka o spłacie kredytu na rok 2015. 

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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina poddał projekt uchwały w sprawie zmia-
ny Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego pod głosowanie. 

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 24 Radnych 
Powiatu Nowosądeckiego.

W wyniku głosowania otrzymano:
17 głosów – za
1 głosów – przeciw
6 głosów – wstrzymujących się

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina stwierdził, że w wyniku głosowania: 
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Uchwała  Nr  349/XXXI/13  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  27  grudnia  2013  r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego   została podję-
ta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10.
Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego w sprawie  ustalenia  wydatków, które  nie 
wygasają z upływem roku budżetowego 2013.

Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Maria Jękot przedstawiła projekt uchwały.

Do przesłanego projektu uchwały Zarząd Powiatu wprowadził autopoprawkę.  Polega ona na 
zwiększeniu kwoty wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 roku a więc o kwotę 207 308 
zł. Do wykazu stanowiącego załącznik do uchwały wprowadza się punkt 17 o dostarczeniu tone-
rów do drukarek na potrzeby Starostwa, gdyż firma, która wygrała przetarg odmówiła podpisania 
umowy.  Została ona podpisana z firmą na drugim miejscu w przetargu, która była droższa ale 
spełniła wszystkie warunki potrzebne do jej podpisania. Pani Maria Jękot poinformowała rów-
nież, iż wprowadza się również punkt 18, wydatki w ramach projektu „Europejska Praktyka Za-
wodowa” z kwotą 180 660 zł. Projekt realizowany jest przez szkołę w Nawojowej. Uczniowie w 
ramach projektu mieli wyjechać na staż do Wielkiej Brytanii w grudniu jednak wyjadą na przeło-
mie lutego i marca. Łączna kwota wydatków, która nie wygasa to 1 197 530 zł, z tego wydatki 
dotyczące oświaty to kwota 910 808 zł w tej kwocie 309 188 zł  to są wydatki majątkowe w 
oświacie, 116 400 zł na zadania realizowane w turystyce czyli druk i dostawa materiałów promo-
cyjnych w ramach projektu „Razem w Europie”. 

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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina poddał projekt uchwały w sprawie usta-
lenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 pod głosowanie. 

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 24 Radnych 
Powiatu Nowosądeckiego.

W wyniku głosowania otrzymano:
22 głosów – za
1 głosów – przeciw
1 głosów – wstrzymujących się

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała  Nr  350/XXXI/13  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  27  grudnia  2013  r.  
w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013   została 
podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad. 11.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania imienia Księdza Profesora 
Józefa Tischnera szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym 
Sączu.

Dyrektor Wydziału  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  Zbigniew  Czepelak  przedstawił  projekt 
uchwały.
Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców i Młodzieży złożyły wnioski wspólnie o nadanie szkole ta-
kiego imienia dla Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład zespołu imie-
nia Księdza Profesora Józefa Tischnera. 

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

Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Jan  Dziedzina  poddał  projekt  uchwały  w  sprawie 
nadania imienia Księdza Profesora Józefa Tischnera szkołom wchodzącym w skład Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu pod głosowanie. 

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

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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała  Nr  351/XXXI/13  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  27  grudnia  2013  r.  
w sprawie nadania imienia Księdza Profesora Józefa Tischnera szkołom wchodzącym w skład 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu  została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 12.
Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w sprawie  zamiaru  likwidacji  Szkolnego 
Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół w Marcinkowicach.

Dyrektor Wydziału  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  Zbigniew  Czepelak  przedstawił  projekt 
uchwały.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty  likwidacja jakiejkolwiek placówki oświatowej wymaga 
uprzedniej uchwały intencyjnej Rady Powiatu na 6 miesięcy przed likwidacją takiej placówki. W 
przypadku tego schroniska, było ono stworzone gdy likwidowany został internat przy Zespole 
Szkół w Marcinkowicach, wtedy na bazie tego internatu i pozostawionego w nim wyposażenia 
zorganizowane zostało schronisko. Jeszcze kilka lat temu miało ono rację bytu na to aby organi-
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zować tam obozy letnie ale od kilku lat schronisko to nie funkcjonuje. Budynek i sprzęt w nim 
się zestarzał, pomieszczenia są wykorzystywane w innych celach m.in. na archiwum powiatowe. 
Nie wiąże się to ze zwolnieniami pracowników ani koniecznością powiadamiania młodzieży czy 
rodziców ponieważ nikt z tego nie korzysta. 

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

Przewodniczący Komisji Statutowej RPN Zygmunt Paruch przedstawił opinię Komisji do 
projektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

Radny Antoni Poręba zabrał głos odnośnie uchwały. Uważa, że słowo „likwidacja”,  wśród ludzi 
budzi niepokój. Radny wspomniał że znaleziono inne słowo odnoszące się do likwidacji placó-
wek, nie mniej jednak w tym przypadku gdy majątek jest Starostwa Powiatowego i przydomek 
”likwidacja” w uchwale musiał zostać zachowany. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina poddał projekt uchwały w sprawie za-
miaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół w Marcinkowicach 
pod głosowanie. 

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

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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała  Nr  352/XXXI/13  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  27  grudnia  2013  r.  
w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół w Marcin-
kowicach  została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 13.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany uchwały nr 251/XXI/12 
Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Po-
wiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Osób Doświadczają-
cych Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2016”.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Halina Hajtek  przedstawiła projekt uchwały.

W 2012 roku uchwałą Rady Powiatu został przyjęty Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy i 
Ochrony Osób doświadczających Przemocy w Rodzinie.  Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi z 2013 
roku istnieje konieczność, by ten program uzupełnić. Chodzi o doprecyzowanie terminów realizacji po-
szczególnych działań w harmonogramie  a także określenie sposóbu monitorowania i ewaluacji progra-
mu. 
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Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej RPN Józef Głód przedstawił opinię Komisji do pro-
jektu uchwały. Opinia Komisji jest pozytywna. 

Radny Powiatu Wiesław Pióro zabrał głos odnośnie przedstawionego projektu uchwały. W jego od-
czuciu zastanawiająca jest treść uchwały bowiem troszkę odbiega od prawidłowej nazwy. Radny od-
niósł wrażenie , że Centrum Pomocy Rodzinie jest administratorem przykrych danych dostarczanych 
na policję o zdarzeniach przemocy. Zdaniem Pana Wiesława Pióro działanie Centrum powinno być 
bardziej ukierunkowane na prewencję, dlatego że sygnały o zdarzeniach docierają z różnych źródeł a 
statystyka policyjna jest ostatecznością. Centrum Pomocy Rodzinie powinno wcześniej przed policją 
bardzo interweniować, aby te statystyki policyjne nie były aż tak wysokie, gdyż policja to ostateczność 
w takich sprawach.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Halina Hajtek  wyjaśniła, że jeżeli chodzi o 
przemoc to w oddziale konsultacyjnym jest prowadzona poradnia psychologiczna, w której psycholog 
służy pomocą. Pierwszą instytucją, która udziela pomocy jest pomoc społeczna w gminach, ponieważ 
oni najlepiej znają swoje środowisko. Rodziny, w których występuje przemoc niechętnie zgadzają się 
na pomoc czy porady. W momencie, gdy jest sygnał od policji o takich zdarzeniach można rozpocząć 
działanie. Ponadto  rodzina musi się zgodzić na taką pomoc. Najważniejsza w tym programie jest 
współpraca z gminami. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina poddał projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały nr 251/XXI/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie 
przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2016” pod głosowanie. 

Na sali obrad podczas głosowania nad w/w projektem uchwały było obecnych 24 Radnych Po-
wiatu Nowosądeckiego.

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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała  Nr  353/XXXI/13  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  27  grudnia  2013  r.  
w sprawie  zmiany uchwały nr 251/XXI/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 grudnia 
2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie oraz Ochrony Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2016” zo-
stała podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 14.
Przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Po-
wiatu Nowosądeckiego w 2013 roku.

Wobec braku pytań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
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Ad. 15.

Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia planu pracy 
Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Jan Dziedzina poinformował, iż jest to ra-
mowy plan pracy z wyszczególnieniem najważniejszych tematów realizowanych przez Radę. 
Wszystkie inne tematy pojawiające się w ciągu roku będą wprowadzane na bieżąco pod obrady 
Rady Powiatu. 

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina poddał projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
planu pracy Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok pod głosowanie. 

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

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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina stwierdził, że w wyniku głosowania: 
Uchwała  Nr  354/XXXI/13  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  27  grudnia  2013  r.  
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 16
Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Członek  Zarządu  Stowarzyszenia  LGD  „Partnerstwo  dla  Ziemi  Sądeckiej”  Leszek 
Konstanty poprosił o możliwość krótkiego wystąpienia w imieniu Stowarzyszenia Partnerskiego 
Ziemi  Sądeckiej.  Członkowie  Stowarzyszenia  uznali, iż  forum  Rady  Miasta  Krakowa  jest 
dobrym miejscem na przedstawienie pobytu Polskich dzieci z Ukrainy na terenie małopolski. 
Projekt „Dzieci Wołyńskie”został zorganizowany w 70-tą rocznicę tragedii Wołyńskiej.  Pobyt 
dzieci na terenie małopolski przygotowali przedsiębiorcy Krakowa, Nowego Sącza oraz naszego 
Powiatu a także zaprzyjaźnione firmy ze Śląska. Dzieci uczestniczące nie mówią po Polsku, ale 
od pokoleń mają korzenie polskie. Pomysłem podczas trwania konsulu w Winnicy było to żeby 
na terenie Sądecczyzny oraz Krakowa zorganizować naukę języka Polskiego dla tych dzieci. Te 
dzieci mogą uczyć się w naszych szkołach po czym wracając do swojego kraju ten fakt będzie 
zapamiętany i utrzymywany będzie kontakt pomiędzy nami a tamtymi rodowitymi Polakami. 
Proponujemy jako Stowarzyszenie  z  Fundacją  z  Krakowa aby doprowadzić  do nauki  języka 
polskiego ale nie z Lwowa lub innych dużych miast lecz skupić się właśnie na tych małych 
miejscowościach i  osadach.  Pan Konstanty podziękował przedsiębiorcą Sądeckim oraz osobą 
fizycznym za pomoc przy realizacji programu. 
Wyświetlona została prezentacja multimedialna przedstawiająca pobyt Polskich dzieci z Ukrainy.
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W  tym  temacie  głos  zabrał  również  Starosta  Nowosądecki  Jan  Golonka.  Starosta 
poinformował obecnych na sali  obrad,  że Powiat  Nowosądecki  corocznie zaprasza  kilka lub 
kilkanaście  grup  z  Białorusi,  grupa  40  osobowa przyjedzie  na  Sądecczyznę  już  w  styczniu. 
Organizujemy dla nich spotkania z samorządami. Starosta pogratulował inicjatywy Państwu ze 
Stowarzyszenia. Na  koniec  Starosta  Nowosądecki  chciał  przekazać  informację  odnośnie 
ogłoszenia  wyników  konkursu  „Samorząd  Przyjazny  Seniorom  2013,  Przyjazna  Przestrzeń 
Publiczna”. W tym konkursie wygrał powiat nowosądecki głównie za współpracę z uczestnikami 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Starosta wspomniał o tym, w kontekście odbytego 24 grudnia po 
spotkaniu rząd przyjął pakiet dla seniorów, na który składają się Założenia Polityki Senioralnej 
na lata 2014-2020, Program na Rzecz Aktywności  Społecznej  Osób Starszych ASOS na lata 
2014-2020  oraz  Program  Solidarność  Pokoleń  Działania  do  Zwiększania  Aktywności 
Zawodowej  Osób  w  wieku  50+.  Bezpośrednio  po  posiedzeniu  Rady  Ministrów  odbyło  się 
spotkanie wigilijne z Premierem na którym Uniwersytet Trzeciego Wieku i  Powiat Nowosądecki 
reprezentowany był  przez  Panią  mecenas  Wiesławę Borczyk.  Starosta  na  ręce  Pani  Borczyk 
złożył gratulacje i podziękowania za godne reprezentowanie Powiatu Nowosądeckiego. 
 
Radny  Powiatu  Antonii  Poręba jako  reprezentant  wieku  seniorów  odniósł  się  do  wieku 
emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. Uznał że tragedią jest praca do 67 roku życia.  To co się 
robi musi być czasem krytycznie odbierane i zauważane. 

Po zakończeniu wystąpił zespół Mszalniczanie pod okiem Pana Benedykta Poręby.

Po występie Pan Benedykt Poręba podziękował, że zespół mógł wystąpić z kolędą oraz złożył 
życzenia noworoczne obecnym na sali obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Jan Dziedzina złożył wszystkim przybyłym 
najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżającego się 2014 roku.

Ad.17.
Zamknięcie obrad.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu  Nowosądeckiego Jan Dziedzina,  wobec wyczerpania 
wszystkich punktów Porządku Obrad XXXI 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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