
Rada  
Powiatu Nowosądeckiego

PROTOKÓŁ Nr 35/XXXV/2014
z obrad XXXV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 czerwca 2014 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 17:00.
W  sesji  uczestniczyło  26 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).

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina, dokonał otwarcia posiedzenia XXXV
Sesji  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  IV  kadencji,  po  czym  przywitał  przybyłych  radnych  
i  zaproszonych  gości.  Na  sekretarzy  obrad  wyznaczeni  zostali  Radni: Wiesław  Pióro,  Antoni
Poręba.

Ad.2
Wiceprzewodniczący  Rady Powiatu Jan Dziedzina  poddał  pod głosowanie  porządek obrad.  

Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 26

W wyniku głosowania otrzymano:
26 głosów – za,
0 głosów – przeciw,
0 głos – wstrzymujący się.

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

Porządek obrad:

Część I

1. Otwarcie XXXV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XXXIV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.
4. Interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu

Nowosądeckiego na 2014 rok.
7. Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zmiany  Uchwały  

Nr  352/XXXI/13  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  27  grudnia  2013  r.  
w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zespole Szkół w
Marcinkowicach.

8. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
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Przerwa

Część II

9. Uroczyste wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”:
a. uroczyste wprowadzenie sztandaru Powiatu Nowosądeckiego,
b. odśpiewanie hymnu państwowego,
c.  przemówienie  okolicznościowe  Przewodniczącego  Rady Powiatu  Nowosądeckiego  Wiesława
Basty,
d. wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”,
e. wystąpienia zaproszonych Gości,
f. wyprowadzenie sztandaru Powiatu Nowosądeckiego,
g. występ artystyczny.
  10.      Zakończenie sesji.

Ad. 3.
Przyjęcie protokołu XXXIV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina poinformował radnych, iż zgodnie z § 34 ust. 4 i
5 Statutu Powiatu Nowosądeckiego protokół z ostatniej  sesji Rady Powiatu został  wyłożony do
wiadomości na 7 dni przed terminem dzisiejszej sesji.  Do chwili  obecnej nie zostały zgłoszone
poprawki ani uzupełnienia.

W  związku  z  brakiem  poprawek  i  uzupełnień  Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu  Jan
Dziedzina zaproponował przystąpienie do głosowania nad przyjęciem protokołu.

Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: 26
W wyniku głosowania otrzymano:
26 głosów – za,
0 głosów – przeciw,
0 głos – wstrzymujący się.

W wyniku głosowania protokół XXXIV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego został przyjęty.

Ad. 4.
Interpelacje Radnych.
Radny Powiatu Nowosądeckiego Antoni Poręba złożył dwie interpelacje dot. :

 właściwego osygnalizowania osuwisk powodziowych na drodze wojewódzkiej w m. Biała
Niżna oraz osuwisk w Białej Wyżnej i Kąclowej

 pilnego udrożnienia ciągów  odwadniających przy drodze powiatowej w m. Stróże
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Radny Powiatu Nowosądeckiego Marian Ryba  złożył interpelacje dot. :

 zdemolowania samochodu osobowego w Krynicy – Zdroju

Radny Powiatu Nowosądeckiego Wiesław Pióro złożył interpelacje dot. :
 zabezpieczenia brzegów rzeki Kamienica.

 

Radny Powiatu Nowosądeckiego Franciszek Kantor złożył interpelacje dot. 
 kontroli szybkości na drogach powiatowych w miejscowości Naściszowa na drodze Nowy Sącz –

Wilczyska
 

Naczelnik Komendy Powiatowej Policji Grzegorz Kalina  odniósł się do dwóch  interpelacji ,
radni otrzymają odpowiedz w formie pisemnej.
 

Radny Powiatu Nowosądeckiego Marian Kuczaj wręczył wyróżnienia:

 -  „ Mecenas Futbolu Małopolskiego”  dla Starosty Nowosądeckiego Jana Golonki z upoważnienia
prezesa Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie
 .
 -  „  Ambasador  Futbolu  Nowosądeckiego”  dla  Radnego   Antoniego  Poręby  przyznany  przez
Okręgowy Związek  Piłki Nożnej w Nowym Sączu.
 

Ad. 5.
Starosta  Nowosądecki  Jan Golonka przedstawił  sprawozdanie  z  pracy Zarządu w okresie
międzysesyjnym.  

Starosta  Nowosądecki  Jan  Golonka  podziękował  za  wyróżnienie  Radnemu  Marianowi  
Kuczajowi.

Starosta Nowosądecki Jan Golonka poinformował o kończącym się naborze uczniów do szkół .
Rekrutacja trwa do 4 – 5 lipca , natomiast 9 lipca zostaną wywieszone listy uczniów przyjętych do
poszczególnych  szkół  .  Jest  ich  mniej  jak  w  ubiegłym  roku  przez  to  20  nauczycieli  dostało
wypowiedzenia a 42 zgodziło się na prace przy obniżonej pensji. Na następnym posiedzeniu Rady
zostaną przedstawione koncepcje dotyczące szkoły w Podegrodziu.

Starosta  Nowosądecki  Jan  Golonka poinformował  o  intensywnej  pracy  nad  projektami
subregionalnymi.  Przyznane jest  100 mln euro na subregion sądecki.  Do końca czerwca należy
złożyć wstępne projekty.
  

W  dalszej  części  Starosta   wspomniał  także  o  ścieżkach  rowerowych  i  dużym  programie
dotyczącym Szkolnictwa Zawodowego.
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Starosta  poruszył  także  temat  dot.  obwodnicy  zachodniej.  11  czerwca  Wojewódzki  Sąd
Administracyjny w Krakowie umorzył postępowanie dotyczące skarg .2 lata toczy się postępowanie
dotyczące  odwołania  czy  zostało  złożone  w  terminie  czy  nie.  Jeżeli  dotrą  akta,  nad  skargami
mieszkańców pochyli się SKO w Tarnowie, muszą się uprawomocnić miesiąc a jeszcze Sędzia nie
podpisał  uzasadnienia  .  Nie  ma  możliwości  wcześniejszych  negocjacji  cenowych  dopiero  po
otrzymaniu decyzji prawomocnej .
Następuje  oczekiwanie   na  decyzje  środowiskową  wójta  gminy  Podegrodzie  ,  umowa  jest
podpisana . Jeżeli nie zdąży się  w terminie do końca września to pieniądze zostaną przeznaczone
na inne inwestycje wojewódzkie.
 .
Starosta  Nowosądecki  Jan  Golonka wspomniał  również  temat  związany  z   modernizacją
ewidencji  gruntów.  Wybrano Grybów,  ponieważ posiada  najgorsze  opracowania  mapowe,  które
zostały  sporządzone  w  latach  60-tych  i  nie  odpowiadają  współczesnym  standardom.  Jest
przygotowane do cyfryzacji a nie wprowadzenia podatku katastralnego.

Dyrektor  Powiatowego  Zarządu  Dróg  Adam  Czerwiński  nawiązał  do  interpelacji  Radnego
Powiatu Nowosądeckiego Antoniego Poręby , prosił aby w interpelacji ,  która dotyczy Zarządu
Dróg Wojewódzkich , szczegółowo wypisał jakie jest oczekiwanie w tej sprawie. Dyrektor Adam
Czerwiński poparł Radnego Antoniego Porębe  odnośnie zabezpieczenia osuwisk . 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Adam Czerwiński poinformował, iż zjazdy są obiektem
budowlanym  powodują  z  jednej  strony  zagrożenia  w  przypadku  spływu  wód  
powierzchniowych,  po  drugie  konflikty  międzyludzkie.  Dyrektor  nadmienił,  iż  ma  dobrą
współpracę z Panem Januszem Golcem i w niektórych przypadkach będą wstrzymane postępowania
o likwidacji samowoli budowlanych, tam gdzie nie było pozwolenia budowlanego ,decyzji Zarządu
Dróg  na budowę zjazdu lub zjazd został wykonany niezgodnie z warunkami, mieszkaniec będzie
musiał przebudować, rozbudować lub usunąć . Utrzymanie przepustów pod zjazdem i nawierzchni
na  zjeździe  jest  obowiązkiem  ustawowym  właściciela  nieruchomości  przylegającej  do  drogi
natomiast obowiązkiem Zarządcy Drogi jest utrzymywanie przepustów w poprzek drogi  .

W dalszej części wystąpienia Pan Adam Czerwiński odniósł się do interpelacji Wiesława Pióro.
Poinformował, iż Starosta nie ma możliwości wykonania umocnienia lini brzegowej , ponieważ gdy
przychodzą  środki  powodziowe można  wykonywać  pracę  tylko  na  działkach  drogowych  a  nie
wodnych. Dodał że zostanie wystosowane pismo do RZGW.

Dyrektor  Powiatowego  Zarządu  Dróg  Adam  Czerwiński odniósł  się  do  sprawy  dotyczącej
naprawy drogi w Rytrze.  Poinformował o trudnej sytuacji , ponieważ część mieszkańców uważa,
że wykonanie  umocnień  lini  brzegowej  wystarczy żeby zapobiec  osuwaniu  się  zbocza góry do
Popradu.  Jeżeli taka sytuacja nastąpi to trzeba będzie podjąć działania ustalające formalnie zmianę
przebiegu  drogi  ,  skrócenie  drogi  powiatowej  o  300  m a  nawet  600  m .  Nie  ma  możliwości
poprowadzenia  drogi  innymi  działkami  ze  względu  na  spór  między  właścicielami  domków
letniskowych i innych nieruchomości. Aby odbudować drogę trzeba przywrócić poprzednią linię
brzegową a więc odsunąć kilka metrów Poprad , który przylega do prywatnych działek , zrobić
umocnienia i w tym miejscu może zostać wykonana droga.

Dyrektor  poinformował   o  zakończeniu  postępowań  przetargowych  na  wszystkie  trzy  zadania
związane z  odbudową szkód powodziowych ,  które mają zostać wykonane do końca września,
dotyczy to:

-  ul.  Węgierskiej  w  Starym  Sączu  pierwszego  odcinka  od  przejazdu  kolejowego  do  ul.
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Cyganowickiej z przebudową przepustu i wykonaniem odwodnienia, 
 drogi Nowa Wieś Łosie , kilka wyrw które powstały jeszcze w 2010 roku , powiat dostanie

100 % dofinansowania. Prace nawierzchniowe 1,700 km są objęte szkodami powodziowymi
, będą dofinansowane  w 80 %,  ponieważ są to szkody z 2011 roku więc nie stosuje się
ustawa o pełnym finansowaniu przez rząd.

 odcinka   drogi  Ropa  -  Wawrzka  .  W  Wawrzce  zostanie  odbudowane  800  m  drogi   
współfinansowane  przez  wójta  .  W ramach  odbudowy  szkód  powodziowych  zostanie  
wykonany przy odwodnieniu kawałek chodnika , który finansuje gmina Grybów.

W  dalszej  części  Dyrektor  Powiatowego  Zarządu  Dróg  Adam  Czerwiński  poinformował  
o korzystnie rozstrzygniętym przetargu na Schetynówkę- na zadanie objęte Narodowym Programem
Przebudowy Dróg Lokalnych . Droga Łącko – Czarny Potok – Naszacowice oraz fragment Łącko-
Wola  Kosnowa  ,  cały  zakres  będzie  objęty  remontem,  oznakowaniem oraz  zostaną  wykonane
przejścia  dla  pieszych.  Dyrektor  wspomniał  także,  że   zostanie  naprawiony  ażurowy  most  w
Olszanie  ,  który  został  mocno  zniszczony.  Zostanie  wykonane  12  km  remontu  ok.  4,5  km
przebudowy nawierzchni łącznie z wzmocnieniem podbudowy. 
Te zadania były szacowane na 10 mln zł a zostaną wykonane za 6 mln zł  więc mając montaż
finansowy oraz deklaracje gminy Podegrodzie i gminy Łącko z oszczędności zostaną wykonane
następujące remonty:

-odcinek 300m drogi w Myślcu,

-drugi etap drogi Nawojowa Łazy Biegonickie , obwodnicy pomiędzy Biegonicami a Nawojową.

Ponadto został ogłoszony przetarg na wykonanie remontu nawierzchni Rożnów Zapora oraz remont
zniszczonego  odcinka  w  Brzeznej,  droga  która  zaczyna  się  w  Niskowej  i  biegnie  w  kierunku
Gostwicy,  między  zabudowaniami  gdzie  stoi  woda  ,  ciężko  przejechać  pomiędzy  ubytkami  
w nawierzchni.

Pan Adam Czerwiński  nawiązał  do wypowiedzi Pana Starosty odnośnie wniosków do MRPO .
Należy złożyć wstępne zasady finansowania zadań drogowych . Jest to realizacja ciągu połączeń
usprawniających  dostęp  do  uzdrowisk  w  Krynicy  ,  Wysowej   a  zarazem  dostęp  do  przejścia
granicznego w Muszynce.
Na drogach powiatowych i gminnych mogą być finansowane te zadania, które obejmują drogi klasy
Z  lub  są  to  bezpośrednie  połączenia  z  siecią  europejską  TEN-T  ,  prowadzą  do  przejść
granicznych  ,centrów  logistyki  lub  innych  obiektów  istotnych  objętych  całym  małopolskim
programem operacyjnym.

Dyrektor  nadmienił  o   odcinku  drogi  Nowy  Sącz-  Florynka.   Poinformował,  iż  zostanie
pozostawiona  do kwoty możliwej do uzyskania z MRPO przy 15 % udziale budżetu powiatu . Ta
droga  była  wcześniej  rozważana  do  zaprojektowania  ,  ale  projekt  musiałby  być  finansowany  
w oparciu o własny budżet , jeżeli zostałaby zakfalfikowana to zarówno projekt techniczny jak  
i prace na tym zaprojektowanym odcinku mogłyby dostać dofinansowanie w 80 % ze środków
zewnętrznych.  .

Na zakończenie Pan Adam Czerwiński wspomniał także o realizowaniu remontów cząstkowych 
w zakresie PZD z powodu  braków środków finansowych z ubiegłego roku . W tym roku zima nie
była  groźna  ale  i  tak  zniszczenia  się  pojawiły.  Przez  cały  rok  zostają  wykonywane  naprawy
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nawierzchni bez angażowania wykonawców zewnętrznych , także zostaną uzyskane oszczędności a
więc możliwe jest zwiększenie zakresu prac.
Jest duży problem z regulacją szerokości pasa drogowego np. droga Nowy Sącz- Florynka jest ona 
bardzo wąska , pobocza zniszczone , nierówne , konieczne jest poszerzenie korony drogi ze 
względu na bezpieczeństwo .
 

Radny  Powiatu  Nowosądeckiego  Antoni  Poręba  poprosił  o  szybkie  spotkanie  i  rozważenie  
w terenie sprawy dotyczącej  koryt i przepustów . Powiedział,  że okorytkowania i okręgowania
powinny być wykonane przez właściciela drogi a jest  to   wszystko zamulone . Dodał ponadto, że 
z lewej strony przy wjeździe ze Stróż do Polnej ¾ podjazdu jest okorytkowane a reszty brak.

Następną  poruszoną  kwestią  jest  sprawa  dotycząca  drogi  Florynka  –  Nowy  Sącz.  Radny
poinformował, iż  było duże zapewnienie że droga wejdzie w plany remontowe a w tej chwili jest
zależność. Pan Antoni Poręba poinformował, iż  dostał inną odpowiedź w interpelacji  niż została
przedstawiona przez Pana Dyrektora.
 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Adam Czerwiński  odniósł się do wypowiedzi  Radnego
Antoniego Poręby , zapewnił że wizja lokalna odbędzie w bardzo szybkim czasie .

Odnośnie drogi Nowy Sącz – Florynka powiedział że nie było nadziei na finansowanie z MRPO .
Posiadając dokumentacje zaczęto  szukać środków aby zrealizować . Okazało się ,  że jest brak
środków a stworzyła się szansa aby dostać finansowanie  projektu i budowy tej drogi w ramach
MRPO  .
 
Radny Powiatu Nowosądeckiego Stanisław Węglarz odniósł się do wypowiedzi Pana Dyrektora
dotyczącej drogi powiatowej na Suchej Strudze. Radny poinformował, że większość mieszkańców
szczególnie tych narażonych na zalewanie podczas powodzi  chce odbudowaną drogę powiatową .
Wspomniał  o  spotkaniu Wicestarosty Mieczysława Kiełbasy,  który  rozmawiał  z mieszkańcami
gminy  Rytro  gdzie  padały  takie  same  głosy  .  Radny  zadał  pytanie  czy  jeżeli  droga  zostanie
skrócona  o  300  m  czy  ona  będzie  funkcjonalna,  ponieważ  będzie  dobiegać  do  domków
letniskowych i będzie zakończona czyli nie będzie spełniać warunków drogi powiatowej łączące
różne gminy.
 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Adam Czerwiński powiedział że Pan Starosta nigdy nie
reprezentował  innego  stanowiska.  Ostatnie  pismo  do  RZGW  jest  takie  samo  i  podtrzymuje
stanowisko dotyczące odbudowania  drogi.  Pojawiające  się  tego typu wnioski  od paru miesięcy
zmniejszają  ostrość  wniosku  .  Wniosek  może  być  mocny  i  ostry  wtedy  kiedy  jest  szansa  na
uzyskanie dofinansowania.
 .  

Radny Powiatu Nowosądeckiego Józef  Świgut  zadał  pytanie dotyczące naprawy  mostu  na
granicy Królowej Górnej i Cieniawy  , ponieważ były starania o pieniądze z powodzi 2009 oraz
dlaczego studzienki kanalizacyjne są w jezdni skoro 3 m od pasa drogowego biegnie główny kanał
czy  studzienka  kanalizacyjna  była  na  granicy  działki  zgodnie  z  przepisami?
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Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Adam Czerwiński powiedział, że gmina Grybów realizuje
szeroki program kanalizacji. Władze wystąpiły do Zarządu Powiatu i został powierzony odcinek
drogi  urzędowi  gminy  w  zarządzanie   na  którym  prowadzą  pracę  w  celu   koordynowania
wykonawców . Pan Wójt przejął od Powiatu obowiązki zarządu drogi i będzie żądane aby droga
została odbudowana zgodnie z warunkami technicznymi . Najprawdopodobniej Pan Wójt nie miał
możliwości  wykonania  całego  zadania  finansowanego  również  ze  środków  unijnych  .  Jest
gospodarzem i inwestorem tego przedsięwzięcia.
 
Dodał  ,  że  jeżeli  chodzi  o  mosty  był  indywidualnie  wniosek  złożony  przez  Starostę  u  Pana
Wojewody. Do chwili obecnej nie została uzyskana odpowiedz .

Radny  Powiatu  Nowosądecki  Włodzimierz  Oleksy  zadał  pytanie   dotyczące   gmin
uzdrowiskowych oraz kiedy nastąpi otwarcie uszkodzonego mostu w Czyrnej?
 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Adam Czerwiński odpowiedział na pytanie zadane przez
Radnego Włodzimierza Oleksego . Powiedział że most na dzień dzisiejszy nie jest objęty żadnym
finansowaniem  a  w  budżecie  powiatu  jest  brak  środków  .Natomiast  była  informacja  Pana
Wojewody   na  indywidualny  wniosek  i  będzie  mógł  rozpatrywać  przekazanie  finansowania  
w innym trybie niż na wszystkie szkody powodziowe.
 .  

Starosta Nowosądecki Jan Golonka uzupełnił wypowiedz odnośnie drogi Rytro - Sucha Struga .
Powiedział, że był z przedstawicielami RZGW i nie było mowy o likwidacji całego odcinka drogi .
Dodał że w  tym momencie nie ma pieniędzy na całość , możliwe będzie wykonanie jedynie drogi
prowadzącej  do osiedla domków letniskowych i  umocnienie brzegu ,  natomiast pozostała część
zostanie wykonana jak będą pieniądze.  Sprawą najważniejszą jest wykonanie dojazdu do działek 
i zabezpieczenie domów przed zalewaniem.
  

Ad. 6.
Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Powiatu
Nowosądeckiego na 2014 rok.

Skarbnik Powiatu Maria Jękot  przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego  
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok.

Proponowane przez zarząd zmiany w budżecie polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków o 
kwotę 281,800 tys. zł. Po analizie wykonania dochodów za 5 miesięcy zwiększa się dochody :
-60 tys. zł -opłaty za korzystanie zasobu geodezyjno – kartograficznego, 
-40 tys. zł -wpływy z kar pieniężnych od osób fizycznych za wydobywanie kopaliny bez 
wymaganej koncesji,
-91 tys. zł z opłat komunikacyjnych, 
- 46, 200 zł -dochody osiągane przez szkoły,
-44,600 tys. zł.  domy pomocy społecznej.
 
Z  przedstawionych  dochodów  zwiększa  się  wydatki:
-50  tys.  zł  -działalność  usługowa  na  regały  dla  potrzeb  zasobu  geodezyjnego,
-41 tys. zł wydatki bieżące w tym zwiększenie wydatków na działalność Powiatowego Inspektoratu

PROTOKÓŁ Nr 35/XXXV/2014 25 czerwca 2014 r. 7



Nadzoru Budowlanego o 30 tys.  zł   w związku z tym, że wojewoda ograniczył dotacje dla tej
jednostki.
-  50  tys.  zł  w  administracji  publicznej,  zostaną  zwiększone  wydatki  w  związku  z  wyższymi
wpływami z opłat komunikacyjnych,

Środki osiągane przez szkoły zostaną przekazane na wydatki w szkołach w tym 14,700 tys. zł na
wymianę pokrycia dachu w hali sportowej w Krynicy Zdroju . 50 tys. zł zostanie przeznaczone na
zakup ambulansu  sanitarnego dla  Sądeckiego Pogotowia  Ratunkowego .  Środki  osiągane przez
domy pomocy społecznej zostaną przekazane na wydatki w tych domach. 30 tys. zł pochodzące  
z  odpłatności  pensjonariuszy  w  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Muszynie.   14,  600  tys.  zł  
z  odszkodowań  za  zalanie  do  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Klęczanach  na  wydatki  bieżące.  
Z  działu  Turystyka  6  tys.  zł  zostanie  przeniesione  do  działu  Kultura  i  Ochrona  Dziedzictwa
Narodowego , uzupełnia się dotacje udzielane organizacją pozarządowym na zadania z dziedziny
Kultury i Ochrony Dziedzictwa .

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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Jan Dziedzina poddał projekt uchwały
pod głosowanie.

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 Jan Dziedzina stwierdził, że w wyniku głosowania:
Uchwała  Nr  392/XXXV/14  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  25  czerwca  2014  r.  
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2014 rok została podjęta. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad .7.
Podjęcie  uchwały  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie  zmiany  Uchwały  
Nr  352/XXXI/13  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  27  grudnia  2013  r.  
w  sprawie  zamiaru  likwidacji  Szkolnego  Schroniska  Młodzieżowego  w  Zespole  Szkół  
w Marcinkowicach.

Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Zbigniew Czepelak przedstawił projekt uchwały
Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  w  sprawie   zmiany  Uchwały  Nr  352/XXXI/13  Rady  Powiatu
Nowosądeckiego z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego w Zespole Szkół w Marcinkowicach.

Uchwała wynika z uwag zgłoszonych przez nadzór prawny Wojewody . W poprzedniej uchwale
zostało  zapisane  ,  że  wchodzi  w  życie  z  dniem  opublikowania  w  dzienniku  urzędowym
Województwa Małopolskiego . Nadzór zwrócił uwagę , ze nie jest to prawo miejscowe w związku 
z tym powinien być zapis , że wchodzi w życie z dniem podjęcia .Uwzględniając tą uwagę został
przygotowany projekt uchwały zmieniającej zapis. W trakcie dyskusji na Komisji Edukacji Antoni
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Poręba  zgłosił  uwagę aby doprecyzować uzasadnienie  ,  ponieważ w pierwszym projekcie  była
kwestia odniesienia się do uwag nadzoru Województwa Małopolskiego w związku z tym zostało
zaproponowane  dopisanie  w  pierwszej  części  uzasadnienia  zdanie  :  Szkolne  schronisko
młodzieżowe zostało otworzone w oparciu o mienie po likwidowanym internacie . Od kilku lat
obserwuje  się  całkowity brak  zainteresowania  młodzieży szkolnej  ,  korzystaniem ze  szkolnego
schroniska  młodzieżowego  w  Marcinkowicach  dlatego  konieczne  jest  dokonanie  formalnej
likwidacji tej placówki.
 

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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Jan Dziedzina poddał projekt uchwały
pod głosowanie.

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 Jan Dziedzina stwierdził, że w wyniku głosowania:
Uchwała  Nr  393/XXXV/14  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  25  czerwca  2014  r.  
w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  352/XXXI/13  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  z  dnia  27
grudnia  2013  r.  w  sprawie  zamiaru  likwidacji  Szkolnego  Schroniska  Młodzieżowego  
w Zespole Szkół w Marcinkowicach  została podjęta. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Radny  Powiatu  Nowosądeckiego  Antoni  Poręba  odniósł  się  do  wypowiedzi  Pana  Starosty  
w której nadmienił problem Grybowa i pomiarów . Radny odniósł wrażenie że burmistrz Grybowa
jest  zorientowany  i  ma  pełną  świadomość  jeżeli  chodzi  o  uzgodnienie  z  nim  prac  na  terenie
Grybowa. Z informacji  mieszkańców wychodzi rozbieżne stanowisko,  ponieważ z wyjaśnienia
Pana  Burmistrza  wynika, że pomiary są dokonywane z polecenia i na wniosek starostwa . Radny
zadał  pytanie:  Gdzie  jest  prawda.  Grybów  został  wyznaczony  i  taką  otrzymał  Pan  Burmistrz
informacje,  czy wejście geodetów na teren miasta Grybowa wynikało z uzgodnienia tych prac  
z Panem Burmistrzem. Radny prosił o wyjaśnienie. 

Dyrektor  Wydziału  Geodezji  i  Budownictwa  Marian  Ryczek  odniósł  się  do  wypowiedzi
Antoniego Poręby. Powiedział, że jest to związane z tym że Starostowie w całej Polsce prowadzą
publiczne rejestry nieruchomości o nazwie  Dzielnica Gruntów i Budynków . Ustawodawca uznał ,
że taki  stan ewidencji  jaki  jest  do tej  pory w niektórych rejonach Polski jest  niezadowalający  
i trzeba dokonać modernizacji. Określono że modernizacja musi polegać na dokładnym pomiarze
budynków  i  założeniu  rejestru  budynków,   ustaleniu  przebiegu  granicy  w  terenie  .Powiat
nowosądecki do tej pory nie robił wiele modernizacji , jest obowiązek aby tą sprawę zrealizować 
w miarę szybko .W ubiegłym roku zostały wykonane dwa obręby w gminie Kamionka Wielka ,
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Bogusza i Królowa Górna . Na rok bieżący było analizowane jakie obiekty zostaną przeznaczone
do tej modernizacji. Z uwagi na ograniczone środki finansowe wojewoda przekazał  ok. 200 tys. zł ,
nie  było  możliwe zrobienie  większego obiektu.  W pierwszej  kolejności  trzeba  było  opracować
tereny miast, stąd decyzja o części Grybowa, 415 ha. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego
i  kartograficznego  zaakceptował  tą  propozycje  przyznając  dotacje  celową  Staroście
Nowosądeckiemu do przeprowadzenia tych prac.
Dyrektor Marian Ryczek powiedział  , że osobiście  rozmawiał z Panem Burmistrzem informując
go,  że taka sprawa będzie miała miejsce ,   rola burmistrza w procedurze tej  modernizacji jest
„żadna”. Całą odpowiedzialność bierze na siebie Starosta w sposób pośredni, dlatego że do tych
prac została wyłoniona firma w drodze przetargu . Po przygotowaniu stosownych dokumentów,
które  były  przysłane  do  Pana  Burmistrza  pracownicy  tej  firmy  dostają  upoważnienia  do
przeprowadzania tych czynności . Taki dokument został przysłany 4 czerwca 2014 roku dotyczył
modernizacji dzielnicy gruntów i budynków . Dodał, że  prace trwają , kulminacją tych prac będzie
to, że wszyscy mieszkańcy tych dwóch obrębów dostaną pisemne zawiadomienie 7 dni wcześniej
od wykonawcy prac geodezyjnego, aby  w wyznaczonym zaproponowanym terminie stawili się na
gruncie,  będzie  okazanie  i  przyjecie  granic.  Po  zakończeniu  tych  prac  i  sporządzeniu  mapy
cyfrowej będzie dokument wyłożony do publicznego wglądu przez 15 dni tak aby każdy właściciel
nieruchomości mógł zobaczyć jak  jego działka jest zarejestrowana i wnieść ewentualne uwagi .
 Radny powiedział, że korzyści z modernizacji są duże dlatego, że każdy właściciel nieruchomości
będzie  miał  swoją  działkę  dokładnie  zarejestrowaną  co  będzie  miało  znaczenie  w  sprawach
związanych np. z ustaleniem kwestii podziału sporów granicznych a także dla celów budowlanych .
Burmistrz  miasta  uzyska  dostęp  do  cyfrowej  bazy  całego  miasta,  będzie  mógł  w  nowoczesny
sposób  zarządzać  .  Powiedział,  że  może  się  zdarzyć  że  w  niektórych  przypadkach  będą  się
zmieniały powierzchnie  działek  dlatego że  dzisiejsze  standardy pomiarowe przy współczesnym
sprzęcie dostępnym , np. odbiorniki GPS pozwalają ustalić położenie punktu na poziome +/- 10 cm,
co w konsekwencji  przekłada się  na powierzchnie działki  z  funkcją położenia granic.  Niektóre
osoby które  w oświadczeniach  podatkowych  nie  zgłaszały,  że  zmieniły  się  obszary wyłączone
z  produkcji  rolnej  czy mają  budynki  które  nie  zostały ujawnione w tym wniosku,  więc  mogą
pojawić się pewne różnice ale to jest zgodne z prawem . 

Radny  Powiatu  Nowosądeckiego  Antoni  Poręba  powiedział  że   wnioskując  po  wypowiedzi
Dyrektora  Mariana  Ryczka  decyzja  o  wykonywaniu  tych  prac  na  terenie  Grybowa  nastąpiła  
z poziomu Starosty Nowosądeckiego, ponieważ Burmistrz został powiadomiony przez Starostwo.
Radny zadał pytanie:  Dlaczego padł wybór na Grybów.  Miejscowość i  zainteresowane osiedla
zdecydowanie stwierdzają i mówią że nigdzie się tego nie robi tylko w Grybowie.

Dyrektor  Wydziału  Geodezji  i  Budownictwa  Marian  Ryczek  odniósł  się  do  wypowiedzi
Antoniego  Poręby.  Powiedział  że  odnosi  wrażenie  że  być  może  informacja  nie  była  sprawnie
przekazana jak być powinna i zadeklarował że się zastanowi co zrobić , żeby tą sprawę bardziej
płynnie i sprawnie prowadzić.

Radny Powiatu Nowosądeckiego Antoni Koszyk zawarł głos powiedział że nie do końca zostało
wszystko  powiedziane  .  Geodeci  pojawili  się  w  maju  na  tych  dwóch  obrębach  i  nie  mieli
stosownych upoważnień  ,  powiedzieli  że  są  wyłonioną  firmą z  przetargu przez  Starostwo i  na
wniosek Burmistrza dokonywali pomiary . Weszli na teren Pana Burmistrza w czasie gdy nie był
obecny tłumacząc się do żony że wykonują pomiary na jego wniosek.  Burmistrz po otrzymaniu
informacji  ze  Starostwa  umieścił  komunikat  na  stronie  internetowej  i  część  do  osiedlowych
mieszkańców  aby  byli  poinformowani  że  to  nie  jest  na  wniosek  Burmistrza  i  nie  był  o  tym
powiadomiony . 
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Radny Powiatu Nowosądeckiego Józef Świgut  powiedział, że Królowa Górna i Bogusza są po
modernizacji ,w związku z tym jest 20 odwołań od ustalenia granic. Wywołało niezdrową atmosferę
przykładem jest podatek od innych gruntów , który się pojawił i okazuje się że Królowa Górna
licząca ok.  700 mieszkańców płaci  więcej  podatku niż  Kamionka Wielka która liczy 2500 tys.
mieszkańców, podatki wzrosły nawet czterokrotnie , podatki lokalne które ustala gmina . Radny
skierował zapytanie do Dyrektora Mariana Ryczka : Jak wygląda sprawa  odnośnie odwołań od
ustalonych granic . Są przypadki że nowy pomiar gruntów jest większy od zastałego  lub mniejszy ,
wymaga to zmiany w księgach wieczystych ,  ponieważ stany stwierdzone a  stany wpisane  się
różnią, zapytał kto ma ponieść koszty i na jakiej podstawie .

Dyrektor Wydziału Geodezji i Budownictwa Marian Ryczek  odpowiedział na pytania zadane
przez  Józefa Świguta :

 odnośnie ksiąg wieczystych takie wnioski są przygotowane w ramach zlecenia które było
wykonywane  .  Wykonawca  prac  modernizacyjnych  przygotował  wnioski  do  ksiąg
wieczystych  ,  zostaną  przesłane  i  wpisy  będą  dokonywane  nieodpłatnie.

- odnośnie odwołań , 20 osób złożyło uwagi pisemne co do stanu zapisanego w ewidencji
gruntów  .  Po  spotkaniu  i  ocenie  z  firmą  geodezyjną  jedynie  6  odwołań  zasługuje  na
uwzględnienie.  3  sprawy  zostaną  zaklasyfikowane  jako  spór  graniczny  .

Odnośnie wypowiedzi Radnego Antoniego Koszyka dotyczące wejścia geodetów na teren
Pana  Burmistrza,   powiedział  że  rozmawiał  z  wykonawcą  tłumacząc  się  że  chcieli
skorzystać  z  dobrej  pogody,  nie  mieli  upoważnień  ani  stosownych  uzgodnień  ,  nie
przeszkolił wszystkich pracowników , Bardzo źle się stało , wierzy że taka sytuacja się już
nie powtórzy.

Starosta  Nowosądecki  Jan  Golonka  odniósł  się  do  w/w  wypowiedzi,  powiedział,  że  skoro
następuje modernizacja to znaczy że było źle .Dodał że podatki nalicza burmistrz, wójt.
  
Starosta poparł Radnego Antoniego Koszyka  odnośnie wejścia geodetów na teren Pana Burmistrza.
Powiedział,  że  zanim  się  wpuści  na  teren  powinny  wcześniej  odbyć  się  spotkania,  zostać
przedstawione informacje w jakim celu będzie wykonywana praca  wtedy żadne nieporozumienia
nie będą miały miejsca.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Dziedzina ogłosił przerwę do godziny 15:30.
 
Ad. 9.

Wznowienie obrad.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Wiesław  Basta  przywitał  przybyłych  tj.  osoby  odznaczone,
zaproszonych gości oraz radnych, po czym nastąpiło uroczyste wręczenie odznak honorowych
„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  poprosił  wszystkich  obecnych  o  powstanie,  
i wprowadzenie sztandaru oraz odśpiewanie Hymnu Państwowego. 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Wiesław Basta wygłosił przemówienie.
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                   /Pełna treść przemówienia stanowi załącznik do protokołu/.
                   Następnie przystąpiono do wręczania Zasłużonym odznak.

Osoby odznaczone przez Radę Powiatu Nowosądeckiego:
- Alicja Barańska - za działalność pedagogiczną i społeczną oraz kształtowanie myśli

literackiej, historycznej i kulturalnej wśród mieszkańców Sądecczyzny i poza jej granicami,
- Czesław Basta - za dbałość o dziedzictwo kulturowe oraz działania na rzecz promocji

Sądecczyzny,
- Edward  Drozd  -  za  aktywną  działalność  społeczną  i  propagowanie  dziedzictwa

regionalnego Sądecczyzny,
- Zofia Golonka - za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania młodego pokolenia 

oraz aktywną działalność społeczno – kulturalną,
- Bogumiła  Kmak  -  za  zaangażowanie  i  trud  włożony  w  pracę  na  rzecz  rozwoju

kulturalnego oraz promocję Sądecczyzny,
- Barbara  Kotarba  -  za  aktywną  działalność  społeczną,  propagowanie  twórczości

ludowej i dziedzictwa regionalnego Sądecczyzny,
- Zbigniew Piekarski - za zaangażowanie w działalność społeczną i samorządową oraz

promocję kultury sądeckiej,
- Ksiądz  Proboszcz  Piotr  Pupczyk  -  za  dbałość  o  rozwój  duchowy  mieszkańców

Sądecczyzny oraz zaangażowanie w propagowanie kultury, umiłowanie muzyki i budzenie
aktywności społecznej mieszkańców Sądecczyzny
- Krzysztof  Sułkowski  -  za  kształtowanie  wśród  Sądeczan  zamiłowania  do  bogatego

folkloru,pięknej muzyki i tańca regionu podegrodzkiego,
- Natalia  Szopińska -  za  zaangażowanie  w  wypełnianiu  zawodowych  obowiązków,  

uznanie pacjentów i stałe podnoszenie standardu usług medycznych,
- Robert Ślusarek -  za wieloletnią aktywność kulturalno-naukową i działania na rzecz

sądeckiej społeczności,
- Zofia Wcisło -  za „serce na dłoni” wyciągniętej do mieszkańców Sądecczyzny 
oraz pracę i trud włożony w działalność na rzecz lokalnej społeczności,
- Stanisław Wojtarowicz -  za „serce na dłoni” okazywane mieszkańcom Sądecczyzny

oraz niestrudzoną i ofiarną pracę w ratowaniu życia Sądeczan

Po uroczystości wręczania odznak, nastąpiło wyprowadzenie sztandaru. Następnie odbył się występ
trio fortepianowego „Riczerkar”.

Ad. 10.
Zamknięcie obrad
Przewodniczący  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  Wiesław  Basta,  wobec  wyczerpania
wszystkich punktów Porządku Obrad XXXV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego, ogłasza
zamknięcie posiedzenia i dziękuje za udział w obradach Sesji.

Przewodniczący Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Nowosądeckiego Rady Powiatu Nowosądeckiego

          Wiesław BASTA   Jan DZIEDZINA

Protokołowała:
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Anna Hardy-Repetowska
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